
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questõescorrespondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Noções Básicas de Informática (05 questões)e Conhecimentos Específicos (35 questões).
II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifiqueo fiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartãode respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1(uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazorecursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplono próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve serescrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradasno caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões 1 e 2, leia o texto abaixo.
Conversinha Mineira
Fernando Sabino
- É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo?- Sei dizer não, senhor: não tomo café.- Você é dono do café, não sabe dizer?- Ninguém tem reclamado dele, não, senhor.- Então me dá café com leite, pão e manteiga.- Café com leite só se for sem leite.- Não tem leite?- Hoje não, senhor.- Por que hoje não?- Porque hoje o leiteiro não veio.- Ontem ele veio?- Ontem não.- Quando é que ele vem?- Tem dia certo não senhor. Às vezes vem, às vezes não vem. Sóque no dia que devia vir, em geral, não vem.- Mas ali fora está escrito "Leiteria"!- Ah, isso está, sim, senhor.- Quando é que tem leite?- Quando o leiteiro vem.- Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de quê?- O quê: coalhada? Então o senhor não sabe de que é feita acoalhada?- Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite sem leite.Escuta uma coisa: como é que vai indo a política aqui na suacidade?- Sei dizer não, senhor: eu não sou daqui.- E há quanto tempo o senhor mora aqui?- Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso agarantir com certeza:um pouco mais, um pouco menos.- Já dava para saber como vai indo a situação, não acha?- Ah, o senhor fala da situação? Dizem que vai bem.- Para que Partido?- Para todos os Partidos, parece.- Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui.- Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que outro.Nessa mexida...- E o Prefeito?- Que é que tem o Prefeito?- Que tal o Prefeito daqui?- O Prefeito? É tal e qual eles falam dele.- Que é que falam dele?- Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo quanto é Prefeito.- Você, certamente, já tem candidato.- Quem, eu? Estou esperando as plataformas.- Mas tem ali o retrato de um candidato dependurado na parede,que história é essa?- Aonde, ali? Ué, gente: penduraram isso aí...
1) Considere as afirmações abaixo.I. As respostas do dono do estabelecimento são evasivas.II. O cliente aceita, sem questionamentos, as explicações dodono da lanchonete.Está correto o que se afirma ema) somente I c)  I e IIb) somente II d)  nenhuma
2) Considere as afirmações abaixo.I. O texto brinca com o estereótipo do mineiro que não querse comprometer em suas declarações.II. O diálogo é incoerente porque não tem um assunto definido.Está correto o que se afirma ema) somente I c)  I e IIb) somente II d)  nenhuma
3) Considere as orações abaixo.I. Aluga-se quartos para moças.II. Necessita-se de funcionários experientes.A concordância está correta ema) somente I c)  I e IIb) somente II d)  nenhuma

4) Assinale a alternativa em que o termo destacado estácorretamente substituído pelo pronome.Eu desejei aos noivos muita felicidade!a) Eu desejei-lhe muita felicidade!b) Eu desejei-o muita felicidade!c) Eu os desejei muita felicidade!d) Eu desejei-lhes muita felicidade!
5) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.Ela não é uma pessoa _____ eu confio.a) que c)  em queb) a qual d)  da qual
6) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.Não sei _______ disse ____ ela aquelas palavras horríveis.a) por que – à c)  porque – ab) porque – à d)  por que – a
7) Considere os períodos abaixo e assinale a alternativacorreta.I. Quando o gerente propor um novo projeto, pediremos umaumento de salário.II. O guarda interveio na discussão entre o motorista do carroe o ciclista.De acordo com a norma culta,a) somente I está correto.b) somente II está correto.c) I e II estão corretosd) nenhum está correto.
8) Assinale a alternativa que indica a palavra que deve ser,obrigatoriamente, acentuada.a) Pratica c)  Secretariab) Melancia d)  Infancia
9) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. É necessário _______ o muro.II. O rapaz ________ o professor.a) lichar – chingou c)  lixar – xingoub) lichar – xingou d)  lixar – chingou
10) Considere as orações abaixo.I. Os bombeiros assistiram os desabrigados.II. O motorista não obedeceu a sinalização.A regência está correta ema) somente I c)  I e IIb) somente II d)  nenhuma

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA
11) No Sistema Operacional Windows XP é o responsável porverificar as atualizações que o Windows precisa:a) Windows Update. c)  Windows Movie Maker.b) Windows Explorer. d)  Windows Media Player.
12) No Sistema Operacional Windows 7, para evitar perda dearquivos e pastas, é recomendado que seja feitoperiodicamente:a) Limpeza do Disco.b) Desfragmentação do Disco.c) Compactação dos Arquivos.d) Backup Completo. 
13) Considere as afirmações que seguem, referente aoMicrosoft Office Word 2007:(I) É possível remover o cabeçalho ou rodapé apenas daprimeira página.(II) É possível diferenciar os cabeçalhos ou rodapés naspáginas pares e ímpares.a) Somente a afirmação (I) está correta.b) Somente a afirmação (II) está correta.c) As duas afirmações estão corretas.d) As duas afirmações estão incorretas. 
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14) Se as células de uma planilha do Microsoft Office Excel2007 estiverem preenchidas da seguinte forma:A1=9, A2=2, A3=3, A4=4, A5=6, o resultado da fórmula
=SOMA(A2:A5)*A1 será:a) 126. c)  108.b) 135. d)  24.

15) Assinale a alternativa que apresenta a função que verificase uma condição foi satisfeita ou não, do Microsoft OfficeExcel 2007:a) SE. c)  MAX.b) SOMA. d)  MÉDIA.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) A Lei federal 12.527 de 18/11/11 estabelece osprocedimentos a serem observados pelo poder públiconas três esferas, com o fim de garantir o acesso asinformações, regulamentando assim a ConstituiçãoFederal nesse quesito. Em relação a essa lei, assinaleabaixo a alternativa incorreta:a) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acessoa informações aos órgãos e entidades públicas, por qualquermeio legítimo, devendo o pedido conter a identificação dorequerente e a especificação da informação requerida.b) São consideradas imprescindíveis à segurança dasociedade ou do Estado e, portanto, passíveis declassificação as informações cuja divulgação ou acessoirrestrito possam, por exemplo, por em risco a defesa e asoberania nacionais ou a integridade do território nacional.c) O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito,salvo nas hipóteses de reprodução de documentos peloórgão ou entidade pública consultada, situação em quepoderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário aoressarcimento do custo dos serviços e dos materiaisutilizados.d) O tratamento das informações pessoais deve ser feito deforma transparente e sem quaisquer restrições, nãonecessariamente respeitando a intimidade, vida privada,honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades egarantias individuais.
17) O técnico de enfermagem do trabalho tem comoatribuições as descritas abaixo, exceto:a) Integrar a equipe de saúde ao trabalhador.b) Execução de suturas, em momento de atendimento aurgência ou emergência, com ou sem supervisão doenfermeiro.c) Executar todas as atividades de enfermagem do trabalho,exceto as privativas do enfermeiro.d) Participar, com o enfermeiro, no planejamento, programaçãoe orientação das atividades de enfermagem do trabalho. 
18) Assinale entre as correlações abaixo, relativas às normasregulamentadoras, a alternativa incorreta.a) A NR 15 é relativa a atividades e operações insalubres.b) A NR 32 é relativa a segurança e saúde no trabalho emestabelecimentos de saúde.c) A NR 18 é relativa ao programa de controle médico desaúde ocupacional.d) A NR 10 é relativa a segurança em instalações e serviçosem eletricidade.
19) Segundo o Decreto Estadual (SP) 58.052 de 16/05/12, queregulamenta a Lei Federal 12.527 de 18/11/11, é dever dosórgãos e entidades da Administração Pública Estadualos citados a seguir, exceto:a) Utilizar-se de mídias alternativas para divulgar, a qualquermomento, informações sigilosas que comprometam asegurança nacional.b) Promover a gestão transparente de documentos, dados einformações, assegurando sua disponibilidade,autenticidade e integridade, para garantir o pleno direitode acesso.c) Divulgar documentos, dados e informações de interessecoletivo ou geral, sob sua custódia, independentementede solicitações.d) Proteger documentos, dados e informações sigilosas epessoais, por meio de critérios técnicos e objetivos, o menosrestritivo possível.

20) Na exposição laboral a poeiras inertes inaláveis háindicação de uso do equipamento de proteção individualmáscara. Cite a especificação mínima necessária para oexemplo citado:a) Máscara com ar mandado.b) Peça facial filtrante 2 (PFF2).c) Peça facial filtrante 1 (PFF1).d) Peça facial filtrante 3 (PFF3).
21) Em um eventual atendimento de acidente de trabalho,com a vítima inconsciente, pode se fazer uso de algunsequipamentos necessários para o atendimento pré-hospitalar. Assinale a alternativa abaixo que contémsomente equipamentos imprescindíveis em umatendimento como o citado:a) Sonda vesical de demora e ambu.b) Prancha rígida e colar cervical.c) Manta térmica e Butterfly.d) Tala de imobilização de membros superiores e sonda vesicalde alívio.
22) As COMSAT têm sua origem nas CIPA estabelecidas pelaNR 5 do Ministério do Trabalho e Emprego. Sobre asCOMSAT assinale abaixo a alternativa incorreta:a) COMSAT é um instrumento de organização de ações parapromover a melhoria das condições de saúde, qualidadede vida, humanização, trabalho e integrar as políticas deprevenção a serem estabelecidas e implantadas no âmbitoda Secretaria de Saúde.b) A COMSAT tem como responsabilidade investigar, discutire lutar contra as condições de trabalho insalubres, insegurase perigosas.c) Pode se candidatar a ser um COMSATEIRO todofuncionário público lotado na instituição.d) Os representantes dos gestores serão eleitos e confirmadospela administração em igual número de titulares e suplenteseleitos pelos trabalhadores.
23) Ainda segundo o Decreto Estadual (SP) 58.052 de16/05/12, que regulamenta a Lei Federal 12.527 de18/11/11, em relação ao pedido de informações assinalea alternativa  incorreta:a) O pedido de informações deverá ser apresentado ao Serviçode Informações ao Cidadão – SIC do órgão ou entidade,por qualquer meio legítimo mesmo sem a identificação dointeressado (nome, número de documento e endereço),obviamente com a especificação da informação requerida.b) O Serviço de Informações ao Cidadão – SIC deveráconceder o acesso imediato àquelas disponíveis.c) O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito,salvo nas hipóteses de reprodução de documentos peloórgão ou entidade pública consultada, situação em quepoderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário aoressarcimento do custo dos serviços e materiais utilizados.d) É direito do interessado obter o inteiro teor de decisão denegativa de acesso, por certidão ou cópia.
24) Na COMSAT o presidente, o vice e o secretário serãoindicados pelo gestor. A afirmativa realizada é:a) Totalmente correta.b) Parcialmente correta, uma vez que apenas o presidente éindicado pelo gestor, a exemplo do que acontece na CIPA.c) Parcialmente correta, uma vez que o vice e o secretáriosão indicados pelo gestor, sendo o presidente eleito pelosmembros da comissão.d) Incorreta, uma vez que o presidente, o vice e o secretáriosão eleitos pela comissão.
25) Assinale a alternativa correta. Em relação ao contido naNR 32, o PPRA deve ser reavaliado uma vez ao ano e:a) Sempre que se produza uma mudança nas condições detrabalho, que possa alterar a exposição aos agentesbiológicos.b) Sempre que houver solicitação do sindicato.c) Sempre que houver solicitação de uma assembléia detrabalhadores.d) Sempre que houver um acidente de trabalho fatal.
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26) A comissão nacional de biossegurança definiu osquatro níveis de biossegurança. Assinale a alternativaincorreta a seguir:a) A virulência deve ser considerada para definição do nívelde biossegurança.b) A estabilidade e o modo de transmissão devem serconsiderados ao definir um nível de biossegurança.c) A disponibilidade de medidas profiláticas eficazes, bemcomo de tratamento eficaz também compõem critérios paradefinir nível de biossegurança.d) A razão de risco, odds ratio, subtraída da diferença de riscoé que define o nível de biossegurança.
27) São doenças relacionadas a exposição com materialbiológico, exceto:a) Malária. c)  Leishmaniose cutânea.b) Labirintite. d)  Carbúnculo.
28) Segundo a NR 32: Todo local onde exista possibilidadede exposição ao agente biológico deve ter lavatórioexclusivo para higiene das mãos provido de água corrente,sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida desistema de abertura sem contato manual. A afirmativa é:a) Parcialmente correta, uma vez que não é exigido o sistemade abertura da lixeira sem contato manual.b) Parcialmente correta, pois o lavatório não precisa serexclusivo para higiene das mãos.c) Totalmente correta, correspondendo ao texto contido naNR 32.d) Totalmente incorreta, uma vez que não é citado tal textona NR 32.
29) Segundo a comissão nacional de biossegurança, foidefinido em documento do Ministério da Saúde a classede risco. Assinale a seguir a alternativa incorreta:a) Classe de risco 1 – alto risco individual e alto risco para acomunidade.b) Classe de risco 2 – moderado risco individual e limitadorisco para a comunidade.c) Classe de risco 4 – alto risco individual e alto risco para acomunidade.d) Classe de risco especial – alto risco de causar doençaanimal grave e de disseminação no meio ambiente.
30) Segundo a NR 32 o empregador deve elaborar eimplementar Plano de Prevenção de Riscos de Acidentescom Materiais Perfurocortantes. Sobre esse plano,assinale a alternativa incorreta:a) O empregador deve constituir uma comissão gestoramultidisciplinar, que tem como objetivo reduzir os riscosde acidentes com materiais perfurocortantes, comprobabilidade de exposição a agentes biológicos.b) O plano deve contemplar monitoração sistemática, combalanços a cada quinquênio, da exposição dostrabalhadores a agentes biológicos na utilização de materiaisperfurocortantes, utilizando a análise das situações de riscoe acidentes do trabalho ocorridos antes e após a suaimplementação, como indicadores de acompanhamento.c) A Comissão Gestora deve analisar as informaçõesexistentes no PPRA e no PCMSO, além das referentesaos acidentes do trabalho ocorridos com materiaisperfurocortantes.d) A Comissão Gestora deve elaborar e implantarprocedimentos de registro e investigação de acidentes esituações de risco envolvendo materiais perfurocortantes.
31) Em relação ao estabelecido pelo Ministério da Saúde,em relação aos Níveis de Biossegurança, assinale aalternativa incorreta:a) Nível de Biossegurança 1 – laboratórios nesse nívelsomente devem funcionar com autorização e fiscalizaçãodas respectivas autoridades sanitárias.b) Nível de Biossegurança 2 – instalações laboratoriais devemestar afastadas das áreas de circulação do público.c) Nível de Biossegurança 3 – jamais uma pessoa devetrabalhar sozinha dentro do laboratório nesse nível.d) Nível de Biossegurança 4 – laboratórios nesse nívelsomente devem funcionar com autorização e fiscalizaçãodas respectivas autoridades sanitárias.

32) A NR 32, em relação aos gases medicinais, veda, exceto:a) O transporte de cilindros com amarrios, em posição vertical.b) O contato de óleos, graxas, hidrocarbonetos ou materiaisorgânicos similares com gases oxidantes.c) A submissão dos cilindros a temperaturas extremas.d) A transferência de gases de um cilindro para outro,independentemente da capacidade dos cilindros.
33) Segundo a NR 32 toda trabalhadora gestante só seráliberada para o trabalho em áreas com possibilidade deexposição a gases ou vapores anestésicos apósautorização por escrito do médico responsável peloPCMSO, considerando as informações contidas no PPRA.Essa afirmativa está:a) Totalmente incorreta, uma vez que não há restrição aexposição de gestante a gases ou vapores anestésicos.b) Parcialmente correta, uma vez que há a possibilidade douso de um EPI denominado peça facial filtrante 1.c) Parcialmente correta, uma vez que essa autorização deveemanar do obstetra assistente.d) Totalmente correta.
34) Há relação entre a exposição ocupacional ao benzeno ealgumas das doenças abaixo, exceto:a) Leucemia. c)  Púrpura.b) Asma. d)  Encefalopatia tóxica crônica.
35) A PAIR-O – perda auditiva induzida por ruído ocupacionalé uma patologia em que pode coexistir outros fatores quepodem influenciar no seu desenvolvimento. Assinaleabaixo fatores que não guardam relação com a patologia:a) Solventes orgânicos como o tolueno.b) Vibrações.c) Vírus ou bactérias.d) Hipertensão arterial sistêmica.
36) No atendimento de primeiros socorros, visando o suportebásico de vida, sempre deve se ater ao ABC, ou seja, nessaordem, procurar preservar a vida na sequência deatendimento ABC: Air way (via aérea), Breathing(respiração), Circulation (circulação). Essa afirmação está:a) Parcialmente correta, uma vez que a circulação é o primeiroparâmetro a ser visto, uma vez que as pessoas morremprimeiro devido ao choque hemorrágico.b) Parcialmente correta, uma vez que a sequência corretaseria CBA.c) Totalmente correta.d) O citado não faz parte do atendimento de primeiros socorros.
37) Ainda segundo a NR 32 há a obrigatoriedade, quando foro caso, da existência de um Plano de Proteção Radiológica.Esse plano deve, exceto:a) Ser considerado na elaboração e implementação doPCMSO.b) Fazer parte do PPRA do estabelecimento.c) Ter registro junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear.d) Identificar o profissional responsável e seu substitutoeventual como membros efetivos da equipe de trabalhodo serviço.
38) O atual código de ética médica traz em seu artigo 76 servedado ao médico: Revelar informações confidenciaisobtidas quando do exame médico de trabalhadores,inclusive por exigência dos dirigentes de empresas oude instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúdedos empregados ou da comunidade. a) O texto acima corresponde ao código, resguardando assim,na essência o direito e compromisso ético no atendimentoao trabalhador, que deve ser seguido por toda a equipe.b) O texto acima corresponde parcialmente ao código, umavez que a empresa pode exigir de seu médico asinformações que julgar necessárias.c) O texto acima corresponde parcialmente ao código, umavez que a decisão de revelar compete ao profissional desaúde, no caso citado o médico.d) O texto acima corresponde parcialmente ao código, umavez que as informações podem ser prestadas a qualquer juiz.
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39) Ainda segundo a NR 32 o quarto destinado à internaçãode paciente, para administração de radiofármacos, devepossuir, exceto:a) Acesso controlado.b) Sinalização externa da presença de radiação ionizante.c) Sanitário coletivo.d) Biombo blindado junto ao leito.
40) Segundo a lei federal de acesso à informação, 12.527de 18/11/11, em relação aos recursos assinale aalternativa  incorreta:a) O recurso poderá ser apresentado se o acesso à informaçãonão classificada como sigilosa for negado.b) O recurso poderá ser apresentado se os procedimentosde classificação de informação sigilosa estabelecidos nestaLei não estiverem sido observados.c) O recurso poderá ser apresentado se os prazos previstosnesta lei estiverem sendo descumpridos.d) O recurso poderá ser apresentado se a decisão da negativatotal ou parcial classificada como informação sigilosa indicara autoridade máxima do país.
41) Segundo a resolução COFEN 311/2007 em seu artigo 26ser vedado negar assistência de enfermagem em qualquersituação que se caracterize como urgência ou emergência.Essa afirmativa é:a) Completamente correta.b) Parcialmente correta, uma vez que essa obrigatoriedadese dá somente na urgência.c) Parcialmente correta, uma vez que essa obrigatoriedadese dá somente na emergência.d) Completamente incorreta.
42) Sobre a NR 32, especificamente em relação aos resíduoscabe ao empregador capacitar, inicialmente e de formacontinuada, os trabalhadores nos seguintes assuntos,exceto:a) Segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos.b) Formas de reduzir a geração de resíduos.c) Como aproveitar o destino final do resíduo, incluindo areciclagem.d) Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta.
43) A resolução COFEN 370/2010 estabelece o Código deProcesso Ético dos Conselhos de Enfermagem. Segundoessa resolução assinale a alternativa incorreta abaixo:a) A denúncia é o ato pelo qual se atribui a alguém a práticade infração ética ou disciplinar.b) A denúncia será apresentada por escrito ou, quando verbal,reduzida a termo por servidor ou Conselheiro.c) A denúncia poderá ser apresentada formalmente ao COFENpor meios de mídia alternativas, como redes sociais.d) A denúncia é irretratável, salvo nos casos em que houverconciliação.
44) Segundo a resolução COFEN 311/2007 em relação àpublicidade, assinale a alternativa incorreta:a) É proibido anunciar título ou qualificação que não possacomprovar.b) É proibido Inserir imagens ou informações que possamidentificar pessoas e instituições sem sua prévia autorização.c) É proibido omitir em proveito próprio, referência a pessoasou instituições.d) É proibido anunciar a prestação de serviços gratuitos oupropor honorários que caracterizem concorrência desleal,no horário comercial nas mídias televisivas ou radiofônicas.
45) Segundo a resolução COFEN 427/2012, que normatiza acontenção mecânica de pacientes, esse tipo de contençãoé utilizado somente quando é o único meio disponívelpara prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ouaos demais. Assinale a seguir a alternativa correta:a) A afirmativa acima está correta parcialmente, uma vez quedeve ser utilizada sempre em conjunto, por exemplo, coma contenção química.b) A afirmativa está incorreta, uma vez que não deve serutilizado esse tipo de procedimento na atual sociedade.c) A afirmativa está correta, não devendo ser prolongada.d) A afirmativa está parcialmente correta, uma vez que essetipo de contenção nunca é o único meio disponível para ofim descrito.

46) A hepatite B é uma doença que pode ser transmitida pelaexposição ao sangue de um paciente sem os devidos EPI,durante a assistência a saúde. São exemplos de medidade proteção ocupacional no exercício da enfermagem asdescritas a seguir, exceto:
a) Uso de luvas.
b) Uso de óculos de proteção.
c) Uso de calçado com abertura lateral.
d) Uso de máscara.

47) O Ministério da Saúde definiu as normas, na década de90, para a montagem e funcionamento das CCIH –comissão de controle de infecção hospitalar. Sobre essascomissões assinale a alternativa incorreta: 
a) Os membros que compõem devem ser representantes doserviço médico, de enfermagem, de farmácia, daadministração.
b) O presidente ou coordenador será eleito pela direção dohospital.
c) Um dos membros executores deve ser, preferencialmente,um enfermeiro.
d) Compete a CCIH elaborar, implantar e supervisionar aaplicação de normas e rotinas técnico-operacionais, visandolimitar a disseminação de agentes presentes nas infecçõesem curso no hospital, por meio de medidas de precauçãoe de isolamento.

48) Segundo a Lei de Acesso à Informação, nº 12.527 de18/11/11, esse acesso compreende, entre outros, os direitosde obter o citado abaixo, exceto:
a) Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada.
b) Informação relativa à implementação, acompanhamentoe resultados dos programas, projetos e ações dos órgãose entidades públicas, bem como metas e indicadorespropostos.
c) Informação contida em registros ou documentos, produzidosou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidosou não a arquivos públicos.
d) Informação ultra-secreta produzida ou custodiada porpessoa jurídica de direito privado decorrente de qualquervínculo com seus órgãos ou entidades, desde que essevínculo já tenha cessado.

49) Segundo a resolução COFEN 311/2007, em seu artigo13 ao profissional de enfermagem cabe avaliarcriteriosamente sua competência técnica, científica,ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições,quando capaz de desempenho seguro para si e paraoutrem. Essa afirmação está:
a) Parcialmente correta uma vez que essa avaliação sobresua competência deve ser feita por seu empregador.
b) Parcialmente correta, uma vez que aceitar encargos eatribuições outras fazem parte das oportunidades paracrescimento profissional.
c) Incorreta completamente.
d) Correta completamente.

50) Por fim a NR 32 especifica que no setor de lavanderia acalandra deve ter, exceto:
a) Termostato.
b) Painel digital com estação de microclima.
c) Termômetro para cada câmara de aquecimento, indicandoa temperatura das calhas ou do cilindro aquecido.
d) Dispositivo de proteção que impeça a inserção desegmentos corporais dos trabalhadores junto aos cilindrosou partes móveis da máquina.


