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QUESTÃO NÚMERO 45

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO:

Assertiva I. INCORRETA. O produto para saúde crítico de conformação complexa são
produtos para saúde que possuam lúmem inferior a cinco milímetros ou com fundo
cego, espaços internos inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas.

Assertiva II. INCORRETA. O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de
produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos de conformação não
complexa, passíveis de processamento.

Assertiva III. CORRETA. Art. 2° O uso de produtos que contenham paraformaldeído
ou formaldeído somente será permitido quando associado a um equipamento de
esterilização registrado na Anvisa e obedecendo às condições de uso exigidas pelo
fabricante do equipamento, garantindo a segurança e eficácia do processo de
esterilização. Está em consonância com o publicado na RDC nº 91/2008.
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