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OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
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O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
Folhas da Prova Discursiva.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas,

manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
Verifique se o tipo de prova que consta na capa coincide com o tipo indicado no rodapé de todas as páginas posteriores. Em seguida,

, correspondente ao tipo de prova.
Atotalidade da Prova terá a duração de , incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva e Discursiva.
Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de

sala, obrigatoriamente, as Folhas de Respostas das Provas Objetiva e Discursiva, que será o único documento válido para correção.
O Candidato poderá levar o Caderno de Questões nos últimos que antecedem o término do horário estabelecido para o fim das

Provas Objetiva e Discursiva.
Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para

acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização
deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de
equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.

O candidato, ao terminar a(s) prova(s), deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências
deste

80 (oitenta) questões

assinale na
Folha de Respostas a LetraA

5 (cinco) horas
3 (três) horas

60 (sessenta) minutos

, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS

06/2013

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Nome do Candidato Número de Inscrição

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 1/2013

AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA

PROVA A

CONCURSOS PÚBLICOS

Espaço reservado para anotação das respostas

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA – EDITAL Nº 1/2013

Nome:__________________________________________________________ Inscrição:_______________________

201 – TÉCNICO EM REGULAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ÁREA 1 – PROVA A
CONCURSOS PÚBLICOS

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da a partir do dia .Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) 03 de junho de 2013

– Para realização da Prova Discursiva, o candidato receberá caderno específico, no qual redigirá com caneta de tinta preta.
– A Prova Discursiva deverá ser escrita com letra legível, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em
caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da

devidamente treinado, que deverá escrever o que o candidato ditar, sendo que este deverá ditar integralmente o texto,
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais de acentuação e pontuação.

Será atribuída nota zero à Prova Discursiva que apresentar sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato.
– O rascunho é de preenchimento facultativo e não vale para finalidade de avaliação.
– Qualquer dúvida, chame o fiscal da sala.

Cetro Concursos,

–

INSTRUÇÕES – PROVA DISCURSIVA
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Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
Não se esqueça de assinalar, na FOLHADE RESPOSTAS, a letra correspondente ao seu tipo de prova: conforme modelo abaixo:

AFolha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta. Para cada questão,

existe apenas resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou
rasuras.

O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

Todas as questões deverão ser respondidas.

LETRA A,

1 (uma)

PROVA A PROVA B PROVA C PROVA D
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3. 
 

 Saúde e Anvisa lançam ações para segurança do 
paciente 

 
O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) lançaram, na segunda-feira, 1º de abril, o 
Programa Nacional de Segurança do Paciente. O objetivo é 
promover melhorias relativas à segurança do paciente, de forma 
a prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos no 
atendimento e internação. O programa é resultado da 
experiência acumulada pela Rede Sentinela, um conjunto de 
hospitais coordenados pela Anvisa e que atuam fortemente na 
notificação de eventos adversos que afetam a assistência ao 
paciente. 

Uma das principais ações será a obrigatoriedade de que 
os hospitais e serviços de saúde implantem um Núcleo de 
Segurança do Paciente. O Núcleo, que deverá entrar em 
funcionamento em 120 dias a partir da aprovação da norma, 
será uma referência dentro de cada instituição na promoção de 
uma assistência segura e também na orientação aos pacientes, 
familiares e acompanhantes de pessoas internadas. 

Também passará a ser obrigatória a notificação mensal de 
eventos adversos associados à assistência à saúde. Para isso, 
a Anvisa vai colocar à disposição de todos os profissionais e 
serviços de saúde a Ficha de Notificação de Eventos Adversos. 
O formulário será hospedado no site da Agência e será o canal 
oficial para a notificação de situações adversas. Os serviços de 
saúde que não se adequarem à nova norma poderão perder o 
alvará de funcionamento. 

De acordo com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a 
existência de um sistema de notificação compulsória é 
fundamental para que as medidas necessárias sejam tomadas 
no tempo correto. “A notificação é muito importante para se 
investigar o que levou ao evento e para que se tome uma ação 
pontual de prevenção; é o que permite também uma ação local 
das vigilâncias sanitárias”, afirmou Padilha. 

O Programa estabelece, ainda, a criação do Comitê de 
Implementação do Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (CIPNSP). Composto por representantes do governo, 
da sociedade civil, de entidades de classe e universidades, tem 
por objetivo promover e apoiar a implementação de iniciativas 
voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da 
atenção à saúde. O Comitê também será uma referência para a 
tomada de decisão na área e de apoio à implantação do 
Programa. 

Portal Anvisa. Adaptado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De acordo com o que se depreende do texto, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. O Programa Nacional de Segurança do Paciente 

objetiva precaver e diminuir episódios avessos em 
relação a atendimento e internação, aprimorando a 
assistência ao paciente. 

II. Para que as medidas sejam tomadas dentro do 
tempo certo, não é necessário um sistema de 
notificação compulsória. 

III. O Núcleo de Segurança do Paciente promoverá uma 
assistência segura, além de orientar os pacientes, 
familiares e acompanhantes de internos dos 
hospitais e isso será uma referência em cada 
instituição. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) I e II, apenas. 
 

 

2. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à acentuação, assinale a alternativa que reúne 
as palavras que devam ser acentuadas, respectivamente, 
pelas mesmas regras dos vocábulos destacados no 
período abaixo. 

 
 Também passará a ser obrigatória a notificação mensal 

de eventos adversos associados à assistência à saúde. 
 

(A) Item/ decadencial/ vicissitude 

(B) Totem/ substancial/ amiude 

(C) Parabens/ gloria/ raizes 

(D) Polen/ economia/ balaustre 

(E) Fuligem/ burocratica/ juizado 
 

 

3. Leia o trecho abaixo, transcrito do terceiro parágrafo e, em 
seguida, assinale a alternativa cujos termos destacados 
tenham, respectivamente, a mesma classificação 
morfológica dos destacados no período abaixo. 

 
 Os serviços de saúde que não se adequarem à nova 

norma poderão perder o alvará de funcionamento. 
 

(A) As pessoas dependentes do serviço público serão 
as mais assistidas pelo Programa. 

(B) O Comitê também será uma referência para a 
tomada de decisão na área. 

(C) A notificação é muito importante para se investigar 
o que levou ao evento. 

(D) O formulário será hospedado no site da Agência e 
será o canal oficial para a notificação de situações 
adversas. 

(E) O Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(CIPNSP) estabelece, ainda, a criação do Comitê 
de Implementação.  
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4. A conjunção destacada no período abaixo estabelece, 
com a oração anterior, uma relação de finalidade. Assinale 
a alternativa cuja conjunção (ou locução conjuntiva) 
estabeleça essa mesma relação entre as orações. 

 
 A notificação é muito importante para que se tome uma 

ação pontual de prevenção. 
 

(A) O formulário será hospedado no site da Agência e 
será o canal oficial para a notificação de situações 
adversas. 

(B) O Comitê será uma referência não só para a tomada 
de decisão na área, mas também servirá de apoio à 
implantação do Programa. 

(C) Caso as melhorias relativas à segurança dos 
pacientes sejam promovidas, será prevenida e 
reduzida a incidência de eventos adversos no 
atendimento e internação. 

(D) O Programa Nacional de Segurança do Paciente 
deve ser divulgado, a fim de que as pessoas exijam 
seu cumprimento. 

(E) Se os serviços de saúde não se adequarem à nova 
norma, poderão perder o alvará de funcionamento. 

 
 

5. As alternativas abaixo apresentam um trecho adaptado do 
site da Anvisa. De acordo com a norma-padrão da Língua 
Portuguesa e em relação à pontuação, assinale a 
alternativa correta.  

 
(A) Está suspensa, em todo o país, a fabricação, 

distribuição e comercialização do álcool líquido com 
graduação maior que 54°GL, equivalente a 46,3 
INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas). 

(B) Está suspensa, em, todo o país, a fabricação 
distribuição e comercialização do álcool líquido com 
graduação maior que 54°GL, equivalente a 46,3 
INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas). 

(C) Está suspensa, em todo, o país, a fabricação, 
distribuição e comercialização do álcool líquido com 
graduação maior que 54°GL, equivalente a 46,3 
INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas). 

(D) Está suspensa, em todo o país, a fabricação, 
distribuição e, comercialização, do álcool líquido com 
graduação, maior que 54°GL, equivalente, a 46,3 
INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas). 

(E) Está suspensa, em todo o país, a fabricação, 
distribuição, e comercialização do, álcool líquido com 
graduação maior que 54°GL, equivalente a 46,3 
INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à regência verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) O Programa aspira a diminuição das ocorrências de 

eventos adversos associados à assistência à saúde. 

(B) Alguns pacientes e familiares preferem calar do que 
reclamar dos cuidados hospitalares. 

(C) Os hospitais e serviços de saúde obedecem as 
regras impostas pelo Ministério da Saúde. 

(D) Alguns hospitais não simpatizam com o Programa 
que será implantado pelo Ministério da Saúde e pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

(E) O Programa não pode esquecer dos hospitais mais 
afastados e menores. 

 
 

7. Assinale a alternativa cujo vocábulo entre parênteses não 
corresponde ao sinônimo da palavra grifada, de acordo 
com o contexto em que se encontra. 

 
(A) O cancelamento do registro da sibutramina também 

foi cogitado. (conjecturado) 

(B) A Anvisa decidiu manter o produto no mercado, mas 
sob controle mais rígido. (severo) 

(C) Um projeto para retornar a venda de emagrecedores 
derivados de anfetamina, no País, é uma decisão 
autônoma do Congresso. (individual) 

(D) Segundo o diretor-presidente da Anvisa, a adoção 
de protocolos é o caminho mais eficiente para a 
redução dos eventos que afetam o atendimento ao 
paciente. (arrefecimento) 

(E) Estão programadas ações voltadas à capacitação 
de profissionais em todo o território nacional. 
(direcionadas) 

 
 

8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
em relação à concordância nominal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) É necessário essa medida para melhorar o 

atendimento nos hospitais. 

(B) Houve bastante melhorias relativas à segurança dos 
pacientes. 

(C) É importante que todos os hospitais tenham 
equipamento e atendimento perfeito. 

(D) Estão incluso as medidas necessárias para melhoria 
do sistema hospitalar. 

(E) Alguns hospitais estão meios receosos com a 
implantação do Programa Nacional de Segurança do 
Paciente. 
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9. Em relação às regras constantes do Manual de Redação 
da Presidência da República, marque V para verdadeiro 
ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Não se concebe que um ato normativo de qualquer 

natureza seja redigido de forma obscura, que 
dificulte ou impossibilite sua compreensão. 

(   ) A concisão atende, basicamente, à economia de 
pensamento, eliminando passagens substanciais do 
texto no intuito de reduzir o tamanho do texto. 

(   ) As concordâncias verbal, nominal e pronominal dos 
pronomes de tratamento, embora se dirijam à 
pessoa com quem se fala, fazem a concordância 
com o substantivo que integra a locução como seu 
núcleo sintático, na terceira pessoa. 

 
(A) F/ F/ V 

(B) V/ F/ V 

(C) F/ V/ F 

(D) V/ V/ F 

(E) V/ F/ F 

 
 

10. De acordo com as regras de redação das comunicações 
oficiais, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) O aviso é expedido exclusivamente por Ministros de 

Estado para autoridades de mesma hierarquia. 

(B) Aviso e ofício têm, como finalidade, o tratamento de 
assuntos oficiais pelos órgãos da Administração 
Pública entre si. 

(C) O ofício, além de tratar de assuntos oficiais pelos 
órgãos da Administração Pública entre si, também 
trata com particulares. 

(D) Aviso e ofício são modalidades de comunicação 
oficial praticamente idênticas. 

(E) O destinatário das comunicações do Serviço Público 
é somente o conjunto dos cidadãos, ou seja, o 
público. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO 
 
 
11. O número 772 foi dividido em partes diretamente 

proporcionais a 7, 4 e 8 e inversamente proporcionais a 2, 
3 e 5, respectivamente. Assinale a alternativa que 
apresenta o resultado dessa operação. 

 

(A) 120. 

(B) 160. 

(C) 180. 

(D) 200. 

(E) 240. 
 
 
 
 
 
 

12. Considere as proposições abaixo. 
 
 P1. Sandro ir dormir é condição necessária para Sílvia ir 

à praia e condição suficiente para Laura correr.  
 P2. José conversar com Paula é condição necessária e 

suficiente para Valdo pular e condição necessária para 
Laura correr. 

 P3. Valdo não pulou. 
 
 Com base nas proposições acima, é correto afirmar que 
 

(A) Laura correu ou José conversou com Paula. 

(B) Se Sílvia não foi à praia, então José conversou com 
Paula. 

(C) Sandro não dormiu e José não conversou com 
Paula. 

(D) Sandro dormiu e Laura não correu. 

(E) Sílvia foi à praia e Sandro não dormiu. 

 
 

13. A sequência de números a seguir foi composta, a partir do 
5º número, por uma regra. 

 
3, 4, 5, 6, 18, 33, 62, 119,... 

 
 Assinale a alternativa que apresenta o próximo número da 

sequência. 
 

(A) 156. 

(B) 192. 

(C) 216. 

(D) 232. 

(E) 254. 

 
 

14. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de 
números de quatro algarismos, múltiplos de 5, cujos 
algarismos da unidade de milhar pertencem a {2, 3, 4}, e 
os demais algarismos, a {0, 1, 5, 6, 7, 8, 9}. 

 
(A) 216. 

(B) 294. 

(C) 316. 

(D) 394. 

(E) 408. 
 

 

15. Certo complemento nutricional para crianças é vendido em 
embalagens de 350g; o rótulo informa que o conteúdo é 
suficiente para preparar 10 porções, e que cada porção 
contém 80mg de sódio. De acordo com essas 
informações, assinale a alternativa que apresenta a 
quantidade de sódio em 2,1kg do produto. 

 
(A) 4,8g de sódio. 

(B) 5,0g de sódio. 

(C) 5,2g de sódio. 

(D) 5,8g de sódio. 

(E) 6,0g de sódio. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 
E ÉTICA 

 
 
16. O artigo 5º da Constituição Federal prevê que 
 

(A) a prisão de qualquer pessoa e o local onde se 
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz 
competente e à família do preso ou à pessoa por ele 
indicada. 

(B) será concedido mandado de segurança sempre que 
a falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e 
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania. 

(C) o preso tem direito à identificação dos responsáveis 
por sua prisão ou por seu interrogatório policial, 
salvo se os responsáveis por sua prisão se sentirem 
desprotegidos quanto a supostas ameaças que 
poderão ocorrer após sua identificação.  

(D) será concedido o mandado de injunção com o 
objetivo de assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante 
constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público, 
possibilitando a sua retificação ou anotação.  

(E) será admitida ação privada nos crimes de ação 
pública, salvo quando o Ministério Público exigir 
segredo de justiça. 

 
 

17. Sobre os direitos políticos, de acordo com os artigos 14 e 
15 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa 
correta.  

 
(A) Não constitui condição para elegibilidade o domicílio 

eleitoral na circunscrição. 

(B) Para ser elegível ao cargo de Presidente e Vice 
Presidente da República a idade máxima para que 
uma pessoa possa se candidatar deverá ser de 65 
anos e, para Senador, 70 anos. 

(C) O militar alistável somente será elegível, nos casos 
em que contar menos de dez anos de serviço, 
afastar-se da atividade, e nos casos em que contar 
mais de dez anos de serviço, se agregado pela 
autoridade superior e, se eleito, passará 
automaticamente, no ato da diplomação, para a 
inatividade. 

(D) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da 
República, o Vice-Presidente da República, os 
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os 
Prefeitos e os Senadores devem renunciar aos 
respectivos mandatos até um trimestre antes do 
pleito.  

(E) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o 
cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 
terceiro grau ou por adoção, do Presidente da 
República, do Vice-Presidente da República, de 
Governador de Estado ou Território, do Distrito 
Federal, de Prefeito, salvo quem os haja substituído. 

 
 
 
 
 

18. Sobre o artigo 1º do Capítulo I – Das Diretrizes 
Institucionais do Código de Ética da ANVISA – Resolução 
– RDC nº 141, de 30 de maio de 2003, assinale a 
alternativa que preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, 
_______________ vinculada ao _______________ tem 
como finalidade institucional “promover a saúde da 
população, por intermédio do controle sanitário da 
produção e da comercialização de produtos e serviços 
submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, 
dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles 
relacionadas, bem como o controle de portos, aeroportos 
e fronteiras”, ________________ à Anvisa coordenar o 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e desenvolver a 
política de Vigilância Sanitária do país, definida pelo 
Ministério da Saúde e homologada pelo 
___________________. 

 
(A) autarquia especial/ Ministério da Saúde/ competindo 

ainda/ Conselho Nacional de Saúde 

(B) autarquia especial/ Ministério da Saúde/ sendo 
delegado/ Ministério da Saúde 

(C) empresa pública/ Ministério da Saúde/ sendo 
delegado / Conselho Nacional de Saúde 

(D) autarquia/ Ministério da Saúde e Meio Ambiente/ 
competindo ainda/ Ministério do Meio Ambiente 

(E) sociedade de economia mista/ Ministério do Meio 
Ambiente/ competindo ainda/ Conselho Regional de 
Saúde  

 
 

19. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante 
proposta  

 
I. do Presidente da República. 

II. de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara 
dos Deputados ou do Senado Federal. 

III. de mais de metade das Assembleias Legislativas 
Estaduais e Câmaras Municipais. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) III, apenas. 
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20. Sobre a Administração Pública em relação ao poder 
hierárquico existente, analise as assertivas abaixo. 

 
I. A hierarquia não é um critério de organização 

administrativa. 

II. A hierarquia é amparada no ordenamento legal e 
implica diversidade de funções atribuídas a cada 
órgão, sendo sempre exclusiva. 

III. O poder hierárquico tem por objetivo ordenar, 
coordenar, controlar e corrigir as atividades 
administrativas, no âmbito interno da Administração 
Pública. 

IV. Um agente público não poderá deixar de cumprir 
uma ordem emanada de seu superior hierárquico, 
mesmo que manifestamente ilegal, em respeito ao 
princípio da presunção de legitimidade, deixando a 
denúncia ao ato para depois de sua execução. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) III e IV, apenas. 

 
 

21. O Ato Discricionário é aquele que o direito concede à 
Administração Pública para a prática de atos 
administrativos com liberdade na escolha de sua 
conveniência, oportunidade e conteúdo. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Os atos discricionários praticados pela 

administração pública submetem-se ao controle do 
Poder Judiciário, tanto sob o aspecto da legalidade 
como sob o da moralidade. 

(B) Os atos discricionários seguem os mesmos 
elementos dos atos vinculados em relação ao motivo 
e objeto. 

(C) A discricionariedade não alcança todos os 
elementos do ato administrativo, pois em relação à 
competência, à forma e à finalidade do ato a 
autoridade está subordinada ao que a lei impõe. 

(D) A discricionariedade não dispensa a lei, nem se 
exerce sem ela, senão com observância e sujeição a 
ela. 

(E) No ato discricionário alguns elementos vêm 
definidos na lei, com precisão, e outros são deixados 
à decisão da Administração, com maior ou menor 
liberdade de apreciação da oportunidade e 
conveniência. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Sobre os requisitos básicos para investidura em cargo 
público, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Ser brasileiro nato. 

II. Gozo dos direitos políticos.  

III. Idade mínima de dezoito anos. 

IV. Gozo de plena integridade física e mental. 

 
 É correto o que se afirma em  
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

(E) I, II e IV, apenas. 
 

 

23. Em relação à readaptação do servidor público, de acordo 
com a Lei nº 8.112/1990, analise as assertivas abaixo. 

 

I. É a investidura do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental. 

II. A capacidade física ou mental do servidor público 
não prescinde de verificação em inspeção médica. 

III. Se julgado incapaz para o serviço público, o 
readaptando será colocado em disponibilidade. 

IV. A readaptação será efetivada em cargo de 
atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, 
nível de escolaridade e equivalência de vencimentos 
e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o 
servidor exercerá suas atribuições como excedente, 
até a ocorrência de vaga. 

 

 É correto o que se afirma em  
 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e IV, apenas. 

(E) I, II e III, apenas. 
 

 

24. Entre as penalidades disciplinares estabelecidas no artigo 
127 da Lei nº 8.112/1990, há a advertência. Sobre essa 
penalidade disciplinar, é incorreto afirmar que será 
aplicada quando o servidor público  

 

(A) coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-
se a associação profissional ou sindical, ou a partido 
político. 

(B) praticar usura sob qualquer de suas formas. 

(C) recusar fé a documentos públicos. 

(D) manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função 
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até 
o segundo grau civil. 

(E) cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos 
casos previstos em lei, o desempenho de atribuição 
que seja de sua responsabilidade ou de seu 
subordinado. 
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25. A respeito da moralidade da Administração Pública, de 
acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, analise as 
assertivas abaixo. 

 

I. A moralidade da Administração não se limita à 
distinção entre o bem e o mal. 

II. O fim almejado deve ser sempre o bem comum.  

III. O servidor público tem o dever de buscar o equilíbrio 
entre a legalidade e a finalidade na tentativa de 
proporcionar a consolidação da moralidade do ato 
administrativo praticado. 

 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 

 

REGULAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
26. Ao conjunto de ações que visam à participação popular na 

formulação e controle das ações de governo, previstas na 
Constituição Federal de 1988, é denominado de 

 
(A) Controle difuso. 

(B) Controle democrático. 

(C) Controle social. 

(D) Plano de Governo. 

(E) Plano consuetudinário. 
 

 

27. A respeito das políticas públicas, analise as assertivas 
abaixo. 

 
I. As políticas públicas regulatórias visam regular 

determinado setor, ou seja, criar normas para o 
funcionamento dos serviços e a implementação de 
equipamentos urbanos. Assim, a política regulatória 
se refere a normas de agências reguladoras, haja 
vista que não se concretiza através das leis.  

II. As políticas públicas distributivas têm objetivos 
pontuais ou setoriais ligados à oferta de 
equipamentos e serviços públicos. 

III. Como exemplos de políticas redistributivas 
clássicas, podemos citar a isenção ou a diminuição 
do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para 
camadas sociais mais pobres da cidade, e o 
aumento desse imposto para os setores de maior 
nível de renda que vivem em mansões ou 
apartamentos de luxo. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) III, apenas. 

28. A Administração Pública pode ser definida como 
 

(A) a atividade desenvolvida pelo Estado para assegurar 
os interesses coletivos e, teoricamente, o conjunto 
de órgãos e pessoas jurídicas a quem a lei atribui o 
exercício de administrar o Estado. 

(B) a gestão científica dos recursos e da direção do 
trabalho humano, enfocada na satisfação de um 
interesse. 

(C) o conjunto de regras de conduta e de controle da 
atividade privada do Estado, com a finalidade de 
estabelecer o funcionamento equilibrado do 
mercado. 

(D) a forma de governo pela qual o chefe de Estado é 
eleito por voto, tendo sua gestão uma duração 
limitada. 

(E) o conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que devem ser 
cometidas a um servidor público. 

 
 

29. Em relação à Avaliação de Impacto Regulatório (AIR), 
analise as assertivas abaixo. 

 
I. Na realização da Análise de Custo-Benefício (ACB) 

devem ser incluídos e explicitados todos os impactos 
significativos da regulação, independentemente de 
serem quantificáveis os custos e benefícios 
associados. Devem ser explicitados apenas os 
impactos que podem ser monetizados, sendo 
especificado, tanto quanto possível, quem arca com 
os custos e quem aufere os benefícios. Esta ideia de 
explicitação é o princípio básico de transparência e 
de governança. 

II. A AIR é uma ferramenta regulatória que examina e 
avalia os prováveis benefícios, custos e efeitos das 
regulações. É um processo sistemático de 
questionamento no início do processo de regulação, 
traduzido em um relatório analítico utilizado para 
aumentar o entendimento dos problemas, avaliar 
alternativas, apontar possíveis impactos indiretos da 
ação governamental. 

III. A AIR é um instrumento formal que permite a 
explicitação dos problemas regulatórios, das opções 
disponíveis de política e das consequências das 
decisões regulatórias, em cada caso concreto, 
mediante a utilização de dados empíricos. 

IV. A AIR é uma ferramenta que tem o condão de 
conferir estrutura, consistência, rigor e transparência 
à revisão regulatória e vem sendo amplamente 
utilizada no contexto internacional em programas de 
melhoria regulatória. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) I, III e IV, apenas. 

(C) II, III e IV, apenas. 

(D) II, apenas. 

(E) II e IV, apenas. 
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30. Em relação a políticas de transparência e participação 
social no processo regulatório adotadas pela ANVISA, 
traduzidas em uma série de ações práticas, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) A ANVISA realiza, periodicamente, consultas e 

audiências públicas para receber contribuições e 
críticas relacionadas a suas propostas regulatórias.  

(B) A ANVISA possui, em sua estrutura, o Conselho 
Consultivo e Ouvidoria independente e atuante para 
receber queixas e manifestações dos interessados.  

(C) A ANVISA dispõe de dez câmaras setoriais 
temáticas que reúnem mais de trezentas instituições 
de representação nacional para a discussão e o 
encaminhamento de propostas e sugestões à 
Diretoria Colegiada da Agência.  

(D) A ANVISA elabora semestralmente um Relatório de 
Atividades que representa instrumento de promoção 
da transparência, uma vez que, por iniciativa própria 
dessa Agência, ele é apresentado ao Congresso 
Nacional como forma de prestar contas de sua 
atuação aos parlamentares.  

(E) A ANVISA desenvolve projetos de fortalecimento da 
capacidade técnica de participação social dos 
consumidores na regulação com o Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor − IDEC.  

 
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE PÚBLICA 
 
 
31. Com a promulgação da Constituição Brasileira de 1988 e 

a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), ficou 
definido e consolidado, com a Lei 8.080/1990, o conceito 
atual de Vigilância Sanitária no Brasil. Assinale a 
alternativa que apresenta esse conceito. 

 
(A) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse à saúde.  

(B) Um conjunto de ações com intervenção exclusiva 
nos problemas decorrentes do meio ambiente.  

(C) Um conjunto de ações com intervenção exclusiva 
nos problemas decorrentes da prestação de serviços 
de saúde.  

(D) Um conjunto de ações capaz de intervir 
exclusivamente nos problemas decorrentes da 
produção e circulação de bens de interesse em 
saúde.  

(E) Um conjunto de ações que proporciona o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde, com a finalidade de 
recomendar e adotar medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

32. Quanto às origens da Vigilância Sanitária no Brasil, é 
correto afirmar que ela teve seu início com 

 
(A) a regulamentação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), pela Lei 8.080/1990. 

(B) a chegada da Família Real portuguesa, em 1808, 
quando se tornou necessária para fiscalizar boticas, 
parteiras, cirurgiões, portos e viajantes. 

(C) a criação do SUS, na Constituição de 1988. 

(D) a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 
1943, durante o governo de Getúlio Vargas. 

(E) o advento da República no Brasil, em 1889. 
 

 

33. Assinale a alternativa que apresenta áreas de abrangência 
e atuação da Vigilância Sanitária no Brasil. 

 
(A) A notificação compulsória de doenças no Sistema 

Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). 

(B) Alimentos, medicamentos e notificação de doenças 
para evitar epidemias. 

(C) Coleta de dados, processamento, análise e 
interpretação dos dados para recomendar medidas 
de controle. 

(D) Promoção da saúde, prevenção de doenças, 
diagnóstico e tratamento. 

(E) Agrotóxicos, derivados do tabaco e monitoramento e 
regulação do mercado. 

 
 

34. Em relação ao sistema de Laboratórios de Saúde Pública 
(LACEN), instituído em 2004 para atender às ações de 
Vigilância em Saúde, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Os LACENs atuam nos estados da Federação, 

servindo de apoio às ações da Vigilância em Saúde. 

(B) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
possui um laboratório de apoio em nível federal, 
centralizado, para atender às necessidades de 
análises para todo o país. 

(C) Os LACENs atuam nos municípios, servindo de 
apoio às ações da Vigilância em Saúde. 

(D) Existe um LACEN único para servir de apoio às 
atividades da Vigilância em Saúde, com sede na 
Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. 

(E) O sistema de LACENs é formado por uma rede de 
laboratórios existentes em todos os municípios, 
responsáveis pelas análises clínicas de baixa 
complexidade, para o diagnóstico de doenças. 
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35. A respeito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), assinale a alternativa correta.  

 

(A) É uma autarquia, o que lhe dá poderes de 
independência administrativa, autonomia financeira 
e estabilidade de seus dirigentes, vinculada ao 
Ministério da Saúde. 

(B) É uma diretoria vinculada ao Ministério da Saúde, 
sem independência administrativa nem autonomia 
financeira, sendo seu diretor nomeado pela 
Presidência da República. 

(C) É uma secretaria especial, vinculada diretamente à 
Presidência da República, com independência 
administrativa, autonomia financeira e estabilidade 
de seus dirigentes. 

(D) É uma autarquia, o que lhe dá poderes de 
independência administrativa e autonomia 
financeira, vinculada ao Ministério da Saúde, com 
sede e atuação única em Brasília, podendo contratar 
especialistas para a execução de trabalhos técnico-
científicos, econômicos e jurídicos. 

(E) É uma secretaria especial, vinculada diretamente ao 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde, com independência 
administrativa e autonomia financeira, sem poderes, 
no entanto, para contratar técnicos que tenham 
vínculo empregatício ou contratual com empresas 
sujeitas à ação da Vigilância Sanitária. 

 
 

36. Sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, assinale 
a alternativa correta.  

 

(A) É um sistema de fiscalização e orientação executado 
exclusivamente por instituições da administração 
pública direta federal. 

(B) É um sistema de fiscalização e orientação executado 
exclusivamente por instituições das administrações 
públicas diretas federal e estaduais. 

(C) É um sistema de fiscalização e orientação executado 
por instituições das administrações públicas diretas 
federal, estaduais e municipais. 

(D) É um sistema de fiscalização e orientação executado 
por instituições da administração pública, direta e 
indireta, da Federação, dos estados e dos 
municípios. 

(E) É um sistema de fiscalização e orientação executado 
exclusivamente por instituições da administração 
pública, direta e indireta, dos municípios. 

 
 

37. Com relação ao consumo de alimentos, bebidas e águas 
de abastecimento e mineral, além dos riscos de 
veiculação de doenças infectoparasitárias, há também o 
risco de outros agravos relacionados a resíduos tóxicos, 
anabolizantes e hormônios, e coadjuvantes da tecnologia 
de fabricação. É correto afirmar que o controle sanitário de 
alimentos, bebidas e águas de abastecimento e mineral é 
de competência do(s) setor(es) da 

 

(A) Saúde, Agricultura e Minas e Energia. 

(B) Saúde, apenas. 

(C) Saúde e Agricultura, apenas. 

(D) Agricultura e Minas e Energia, apenas. 

(E) Agricultura, apenas. 

38. Os avanços tecnológicos do século passado levaram à 
produção de uma grande variedade de medicamentos, a 
maioria com registro no FDA (Food and Drug 

Administration), órgão norte-americano de credibilidade 
internacional. No Brasil, entretanto, foram lançados vários 
medicamentos “maquiados”, isto é, chamados de novos, 
porém já existentes no mercado e que não oferecem 
nenhum ganho terapêutico. É correto afirmar que o 
registro de novos medicamentos no mercado brasileiro 
compete 

 
(A) à Diretoria de Assistência Farmacêutica do 

Ministério da Saúde. 

(B) ao setor de Farmácia Básica do Ministério da Saúde. 

(C) aos Laboratórios Centrais de Saúde Pública 
(LACENs). 

(D) à Anvisa. 

(E) ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em 
Saúde (INCQS), da Fundação Oswaldo Cruz. 

 
 

39. As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) ocorrem 
pela ingestão de alimentos contaminados e/ou água 
contaminada. De 2000 a 2011, 163.425 pessoas ficaram 
doentes num dos 8.663 surtos de DTA que ocorreram no 
Brasil, a maioria deles sem que o alimento causador fosse 
detectado. Com relação à investigação das DTA, é correto 
afirmar que 

 
(A) ela não é de grande importância, porque as DTA 

dificilmente levam à morte ou trazem graves riscos à 
saúde. 

(B) ela é de grande importância, porque as DTA podem 
levar a óbito e deixar sequelas, além de 
absenteísmo, perdas econômicas e disseminação de 
doenças. 

(C) ela é feita pela Vigilância Epidemiológica e pela 
Anvisa. 

(D) ela é feita pelas Vigilâncias Sanitárias dos estados, 
através da elaboração de um inquérito 
epidemiológico, pelo qual chegam ao alimento 
causador e ao agente etiológico. 

(E) ela é feita exclusivamente pelas Vigilâncias 
Epidemiológicas dos municípios. 

 
 

40. É correto afirmar que a Vigilância Sanitária tem poder de 
polícia, pois 

 
(A) seus fiscais multam os infratores com os mesmos 

valores das multas de trânsito.  

(B) seus fiscais têm a mesma ação ostensiva da Polícia 
Militar. 

(C) ela possui delegacias subordinadas às secretarias 
estaduais de Saúde. 

(D) ela pode interditar estabelecimentos e recolher e 
inutilizar produtos nocivos à saúde. 

(E) ela tem delegacias semelhantes aos distritos 
policiais, em todos os municípios brasileiros. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
41. De acordo com a Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes, analise as assertivas. 

 
I. A saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e 
o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 
de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País. 

II. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da Administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS), do qual 
se exclui a iniciativa privada que dele não poderá 
participar. 

III. Incluem-se no campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde (SUS), entre outras ações: a execução de 
ações de assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica; a participação na formulação da 
política e na execução de ações de saneamento 
básico; a vigilância nutricional e a orientação 
alimentar; a colaboração na proteção do meio 
ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

IV. Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto 
de atividades que se destina, através das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 
assim como visa à recuperação e reabilitação da 
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho, 
abrangendo a participação na normatização, 
fiscalização e controle dos serviços de saúde do 
trabalhador nas instituições e empresas públicas e 
privadas. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) III e IV, apenas. 

(D) I, II e III, apenas. 

(E) I, III e IV, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Segundo a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde, entre outras providências, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada 

esfera de governo, sem prejuízo das funções do 
Poder Legislativo, com as seguintes instâncias 
colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho 
de Saúde. 

(B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro 
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde. 

(C) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na 
formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. 

(D) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências contará com um terço do 
número de membros dos demais segmentos. 

(E) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados, entre outras possibilidades, como 
despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta e investimentos previstos em lei 
orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11  Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – 201 – Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária – Prova A 
 
 

43. Segundo os termos da Lei complementar nº 141/2012, 
que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da 
Constituição Federal, quanto à fiscalização da gestão da 
saúde, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Sem prejuízo das atribuições próprias do Poder 

Legislativo e do Tribunal de Contas de cada ente da 
federação, o Ministério da Saúde manterá sistema 
de registro eletrônico centralizado das informações 
de saúde referentes aos orçamentos públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluída sua execução, garantido o 
acesso público às informações. 

II. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios disponibilizarão, 
aos respectivos Tribunais de Contas, informações 
sobre o cumprimento da referida Lei Complementar, 
com a finalidade de subsidiar as ações de controle e 
fiscalização. Constatadas divergências entre os 
dados disponibilizados pelo Poder Executivo e os 
obtidos pelos Tribunais de Contas em seus 
procedimentos de fiscalização, serão cientificados o 
Poder Judiciário e o Ministério Público Federal, para 
que sejam adotadas as medidas cabíveis. 

III. Os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas 
atribuições, avaliarão anualmente o relatório 
consolidado do resultado da execução orçamentária 
e financeira no âmbito da saúde e o relatório do 
gestor da saúde sobre a repercussão da referida Lei 
Complementar nas condições de saúde e na 
qualidade dos serviços de saúde das populações 
respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder 
Legislativo do respectivo ente da Federação as 
indicações para que sejam adotadas as medidas 
ressarcitórias necessárias. 

 
(A) I, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. A respeito da organização, direção e da gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei nº 8.080/90 dispõe 
que 

 
I. os municípios poderão constituir consórcios para 

desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de 
saúde que lhes correspondam, aplicando-se aos 
consórcios administrativos intermunicipais o princípio 
da direção única, e os respectivos atos constitutivos 
disporão sobre sua observância. 

II. serão criadas Comissões Permanentes de 
integração entre os serviços de saúde e as 
instituições de ensino profissional e superior, sendo 
que cada uma delas terá por finalidade propor 
prioridades, métodos e estratégias para a formação 
e educação continuada dos recursos humanos do 
Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera 
correspondente, assim como em relação à pesquisa 
e à cooperação técnica entre essas instituições. 

III. as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são 
reconhecidas como foros de negociação e 
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos 
operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). 

IV. o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos 
como entidades representativas dos entes estaduais 
e municipais para tratar de matérias referentes à 
saúde e declarados de utilidade pública e de 
relevante função social, na forma do regulamento. O 
Conass e o Conasems receberão recursos do 
orçamento geral da União por meio do Fundo 
Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas 
despesas institucionais, podendo ainda celebrar 
convênios com a União. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e III, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) I, II e III, apenas. 

(E) II e IV, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – 201 – Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária – Prova A   12 
 
 

45. Com relação ao Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta 
a Lei nº 8.080/90, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Considera-se Região de Saúde o espaço geográfico 

contínuo constituído por agrupamentos de 
Municípios limítrofes, delimitado a partir de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de 
redes de comunicação e infraestrutura de 
transportes compartilhados, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de ações e serviços de saúde. 

II. Considera-se Mapa da Saúde a descrição 
geográfica da distribuição de recursos humanos e de 
ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e 
pela iniciativa privada, considerando-se a 
capacidade instalada existente, os investimentos e o 
desempenho aferido a partir dos indicadores de 
saúde do sistema. 

III. As Regiões de Saúde serão instituídas 
privativamente pela União, em articulação com os 
Estados e Municípios, respeitadas as diretrizes 
gerais pactuadas na Comissão Intergestores 
Tripartite – CIT. Poderão ser interestaduais, 
compostas por Municípios limítrofes ou não e a 
instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas 
de fronteira com outros países deverá respeitar as 
normas que regem as relações internacionais. 

IV. Para ser instituída, bastará à Região de Saúde 
conter ações e serviços de atenção primária, 
urgência e emergência e atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e IV apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. Segundo a Lei Complementar nº 141/2012, que 
regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição 
Federal e dispõe sobre os valores mínimos a serem 
aplicados nas ações e serviços públicos de saúde pela 
União, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Observadas as disposições da Constituição Federal 

e da Lei nº 8.080/90, serão consideradas despesas 
com ações e serviços públicos de saúde, para efeito 
de apuração da aplicação dos recursos mínimos 
estabelecidos, entre outras, as referentes a: 
vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a 
sanitária; atenção integral e universal à saúde em 
todos os níveis de complexidade, incluindo 
assistência terapêutica e recuperação de 
deficiências nutricionais; e saneamento básico 
referente às ações financiadas e mantidas com 
recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços 
públicos instituídos para essa finalidade. 

II. Não constituirão despesas com ações e serviços 
públicos de saúde, para fins de apuração dos 
percentuais mínimos de que trata a referida lei 
complementar, aquelas decorrentes de pagamento 
de aposentadorias e pensões, inclusive dos 
servidores da saúde; pessoal ativo da área de saúde 
quando em atividade alheia à referida área; merenda 
escolar e outros programas de alimentação; e 
manejo ambiental vinculado diretamente ao controle 
de vetores de doenças. 

III. A União aplicará, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde, o montante correspondente ao 
valor empenhado no exercício financeiro anterior, 
apurado nos termos da referida Lei Complementar, 
acrescido de, no mínimo, o percentual 
correspondente à variação nominal do Produto 
Interno Bruto (PIB) ocorrida no ano anterior ao da lei 
orçamentária anual. 

IV. Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, 
no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação 
dos impostos e recursos previstos na Constituição 
Federal, deduzidas as parcelas que forem 
transferidas aos respectivos Municípios. Aos 
Municípios cabe aplicar anualmente em ações e 
serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze 
por cento) da arrecadação dos impostos, conforme a 
Constituição Federal. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) III e IV, apenas  

(E) I, II, III e IV. 
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47. As células pluripotentes induzidas são atualmente 
consideradas como a alternativa mais viável como fonte 
de células tronco em protocolos de terapia celular. 
Assinale a alternativa que apresenta a forma como essas 
células são geradas. 

 
(A) Pela transfecção dos genes OCT-4, SOX-2, C-MYC 

e KLF4, apenas. 

(B) Pela transfecção dos genes OCT-4, SOX-2 e C-
MYC, apenas. 

(C) Pela transfecção dos genes OCT-4 e SOX-2, 
apenas. 

(D) Pela transfecção do gene OCT-4, apenas. 

(E) Pelo isolamento de células tronco adultas do 
paciente. 

 
 

48. O uso das células tronco neurais é uma alternativa 
terapêutica em estudo para o tratamento de doenças 
neurodegenerativas como o Alzheimer, Parkinson e 
Esclerose Múltipla. Essas células são capazes de 
diferenciar e substituir os seguintes tipos celulares: 

 
(A) neurônios, apenas. 

(B) neurônios e astrócitos, apenas. 

(C) neurônios, astrócitos e oligodendrócitos, apenas. 

(D) neurônios e oligodendrócitos, apenas. 

(E) neurônios, astrócitos, oligodendrócitos e 
queratócitos. 

 
 

49. Com o aumento dos casos de obesidade, tornou-se 
comum o uso de medicamentos para tratar o problema. 
Porém, nem sempre esses medicamentos fazem bem à 
saúde, e podem até se tornar perigosos. Entendendo o 
processo de formação das células de gordura, pode-se 
controlá-lo e até revertê-lo. Essa é uma das promessas 
terapêuticas do uso de células-tronco. Assinale a 
alternativa que apresenta de qual linhagem celular são 
derivados os adipócitos, ou seja, células especializadas na 
estocagem de gordura. 

 
(A) Endotelial. 

(B) Mesenquimal. 

(C) Hematopoiética. 

(D) Epitelial. 

(E) Leucocitária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. O Estado confirmou as primeiras mortes por gripe H1N1 
do interior paulista na região de São José do Rio Preto 
(438km de São Paulo) neste ano. De acordo com a 
Secretaria de Estado da Saúde, uma pessoa morreu em 
Rio Preto e outra em Catanduva (385km de SP). A 
primeira morte do ano foi registrada na capital – a pasta 
não soube informar quando. Sobre o tipo de vírus da gripe 
H1N1 é correto classificá-lo como 

 
(A) fenotipo. 

(B) genotipo. 

(C) sorotipo. 

(D) virustipo. 

(E) cepa. 
 

 

51. O vírus influenza, causador da gripe, é uma partícula 
formada pelo seguinte tipo de material genético: 

 
(A) RNA fita simples. 

(B) RNA fita dupla. 

(C) DNA fita simples. 

(D) DNA fita dupla. 

(E) DNA e RNA. 
 

 

52. Durante a gravidez, a mãe passa anticorpos para o feto 
através da placenta. Essas proteínas circulam no sangue 
do bebê neutralizando a ação de microorganismos Ao 
nascerem, os bebês ganham proteção extra de anticorpos, 
outras proteínas e células imunológicas através da 
amamentação pelo leite materno. Assinale a alternativa 
que apresenta a imunoglobulina mais abundante 
encontrada no leite.  

 
(A) IgG. 

(B) IgA. 

(C) IgM. 

(D) IgD. 

(E) IgE. 
 

 

53. A transfecção é um processo de introdução de ácidos 
nucleicos dentro de células eucariotas e usa como base a 
tecnologia do DNA recombinante. São considerados 
métodos de transfecção: 

 
I. precipitação com fosfato de cálcio. 

II. reagentes lipídicos catiônicos. 

III. DEAE-Dextran. 

IV. eletroporação. 

V. vetores virais. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) IV, apenas. 

(B) IV e V, apenas. 

(C) I, III e V, apenas. 

(D) I, II, III, IV e V. 

(E) II e III, apenas. 
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54. A PCR é uma das técnicas mais comuns da Biologia 
Molecular e possui aplicações em clonagem e tecnologia 
do DNA recombinante, diagnósticos de doenças raras, 
estudos dos aspectos genéticos do funcionamento do 
corpo humano e na Biotecnologia como produção de 
alimentos, fármacos e componentes biológicos. Sobre 
essa técnica, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A replicação do DNA ocorre no sentido 5`- 3`. 

(B) Os pares de primers ou oligonucleotídeos devem ter 
sequências complementares para que possam 
anelar-se durante os ciclos de amplificação da PCR. 

(C) No sistema PCR-Taqman a probe de identificação 
deve ter sequência de hibridização maior que a dos 
pares primers para que haja a liberação do 
fluoróforo. 

(D) O processo de amplificação ocorre em progressão 
geométrica. 

(E) A fase de anelamento é essencial para garantir 
especificidade na reação de amplificação. 

 
 

55. Considere a imagem abaixo representando uma leitura de 
uma fonte de corrente alternada.  

 

 
 

Sabendo que a sensibilidade vertical é de 0,5V/div e o 
controle “timebase” está ajustado para 2,5ms/div, assinale 
a alternativa que apresenta, respectivamente, os valores 
da tensão de pico (V), da tensão rms (V) e da frequência 
(Hz). 

 
(A) 2,25; 1,59; 40. 

(B) 2,25; 2,25; 60. 

(C) 2,25; 3,18; 50. 

(D) 3,18; 1,59; 60. 

(E) 3,18; 2,25; 40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. Observe abaixo quatro sistemas formados por duas 
cargas puntiformes. 

 

 
 
 Assinale a alternativa que interpreta corretamente cada 

uma das figuras apresentadas. 
 

(A) Figura 1 - Linhas de campo de duas cargas de 
mesmo valor e de mesmo sinal/ Figura 2 - 
Superfícies equipotenciais de duas cargas de 
mesmo valor e de mesmo sinal/ Figura 3 - 
Superfícies equipotenciais de duas cargas de 
mesmo valor e de sinais opostos/ Figura 4 - Linhas 
de campo de duas cargas de mesmo valor e de 
sinais opostos. 

(B) Figura 1 - Superfícies equipotenciais de duas cargas 
de mesmo valor e de sinais opostos/  Figura 2 - 
Linhas de campo de duas cargas de mesmo valor e 
de mesmos sinais opostos/ Figura 3 - Linhas de 
campo de duas cargas de mesmo valor e de mesmo 
sinal/ Figura 4 - Superfícies equipotenciais de duas 
cargas de mesmo valor e de mesmo sinal. 

(C) Figura 1 - Linhas de campo de duas cargas de 
valores distintos e de mesmo sinal/ Figura 2 - Linhas 
de campo de duas cargas de mesmo valor e de 
mesmo sinal/ Figura 3 - Linhas de campo de duas 
cargas de mesmo valor e de sinais opostos/  Figura 
4 - Linhas de campo de duas cargas de mesmo valor 
e de sinais opostos. 

(D) Figura 1 - Superfícies equipotenciais de duas cargas 
de mesmo valor e de mesmo sinal/ Figura 2 - 
Superfícies equipotenciais de duas cargas de 
mesmo valor e de mesmo sinal/ Figura 3 - 
Superfícies equipotenciais de duas cargas de 
mesmo valor e de sinais opostos/ Figura 4 - 
Superfícies equipotenciais de duas cargas de 
mesmo valor e de sinais opostos. 

(E) Figura 1 - Linhas de campo de duas cargas de 
mesmo valor e de sinais opostos/  Figura 2 - 
Superfícies equipotenciais de duas cargas de 
mesmo valor e de sinais opostos/ Figura 3 - 
Superfícies equipotenciais de duas cargas de 
mesmo valor e de mesmo sinal/ Figura 4 - Linhas de 
campo de duas cargas de mesmo valor e de mesmo 
sinal. 
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57. Sistemas envolvendo transferência de calor podem, em 
muitos casos, ser tratados de modo análogo a circuitos 
elétricos resistivos. Uma parede é atravessada por um 
fluxo térmico de modo equivalente a uma corrente num 
condutor. A parede oferece uma resistência térmica do 
mesmo modo que o condutor oferece uma resistência 
elétrica. Uma forma muito simples de analisar circuitos 
elétricos resistivos é estudá-los por meio de associações 
de resistores em série ou em paralelo.  
Considere um sistema formado pelo conjunto de 
condutores térmicos a seguir: 

 

 
 

Os elementos indicados pelo número 1, apresentados na 
figura acima, são idênticos em suas dimensões e material; 
os elementos representados pelo número 2 também são 
idênticos em suas dimensões e material; os elementos 3 e 
4 têm dimensões idênticas, contudo são construídos de 
materiais diferentes. Os materiais de 1, 2, 3 e 4 são 
distintos entre si. As fontes térmicas são constantes e 
estão indicadas por suas temperaturas T1 e T2 (T1 > T2). O 
sistema térmico já se encontra em regime estacionário. 
Assinale a alternativa que representa, corretamente, o 
circuito elétrico análogo da associação de condutores 
acima.  

 

(A) 

 

(B) 

 
 

(C) 

 
 

(D) 

 
 

(E) 
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58. Dois corpos cilíndricos, sustentados por fios, estão 
completamente mergulhados em quantidades iguais de 
água, em recipientes idênticos. Ambos estão sobre 
balanças digitais perfeitamente calibradas. 

 

 
 
 A densidade do corpo 1 vale o dobro da densidade da 

água e a do corpo 2 vale o triplo. Sabendo que os corpos 
possuem massas iguais, sobre as leituras das balanças, é 
correto afirmar que  

 
(A) a leitura de A é maior que a leitura de B, entretanto, 

o valor indicado por elas é menor que a soma das 
massas da água, do corpo e do recipiente colocados 
sobre a respectiva balança. 

(B) a leitura de A é igual a leitura de B, porém a leitura 
de A é menor que a soma das massas dos corpos 
sobre ela, enquanto que a leitura de B é igual. 

(C) a leitura de A é igual à leitura de B, entretanto, a 
força aplicada no fundo do lado interno do recipiente 
sobre a balança A é maior que a força aplicada 
sobre o fundo do lado interno do recipiente sobre a 
balança B. 

(D) a leitura de A é menor que a leitura de B, pois a 
densidade de A é menor que a de B. Contudo, 
indicação da massa total do conjunto de A é igual à 
soma das massas dos elementos. 

(E) a leitura de A é menor que a leitura de B, pois a 
densidade de A é menor que a de B. Contudo, 
indicação da massa total do conjunto de A e do 
conjunto de B são maiores que a soma das massas 
dos respectivos conjuntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. Observe o circuito R-L-C, em série, abaixo. Considere o 
resistor ôhmico, o capacitor e o indutor ideais. 

 

 
 
 Com o objetivo de extrair-se a potência média máxima da 

fonte alternada, analise as afirmações abaixo. 
 

I. A impedância desse circuito deve ser um número 
complexo. 

II. A frequência da fonte deve ser igual à frequência de 
ressonância do circuito. 

III. A diferença de fase entre a corrente e a tensão deve 
ser nula. 

IV. Quanto menor o fator de potência, maior a potência 
média fornecida pela fonte alternada. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e IV, apenas. 

(E) II e III, apenas. 

 
 

60. Na Tabela Periódica encontramos o elemento hidrogênio 
com massa atômica 1,008. Assinale a alternativa que 
justifica o fato de o valor desta não ser um número inteiro. 

 
(A) As massas dos prótons existentes nos átomos 

diferem entre si. 

(B) Não há nenhuma relação entre a massa atômica e 
os elementos químicos. 

(C) As massas dos demais elementos químicos são 
números inteiros. Portanto, isso ocorre apenas com 
o hidrogênio. 

(D) As massas dos elétrons existentes nos átomos 
diferem entre si. 

(E) É um cálculo baseado em média ponderada. 
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61. Observe o esquema abaixo e, em seguida, analise as 
assertivas. 

 

NaCl(aq) KNO3(aq)

 
 

 
I. Ocorrerá uma reação química do tipo “dupla-troca”. 

II. Não haverá o desprendimento de Cl2(g) ou O2(g). 

III. A mistura das soluções será apenas um fenômeno 
físico. 

IV. Haverá a formação de um precipitado. 

V. Não ocorrerá reação, pois não será possível a 
formação de um precipitado. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) I e IV, apenas. 

(C) II, III e V, apenas. 

(D) III, IV e V, apenas. 

(E) I, III e V, apenas. 

 
 

62. Metano e água têm, respectivamente, massas molares 
iguais a 16 e 18g mol

-1
, ou seja, são muito próximas. No 

entanto, o estado físico predominante dessas substâncias, 
em condições ambiente, são bem diferentes: a primeira é 
um gás e a segunda um líquido. Tal diferença pode ser 
explicada pela geometria molecular, assim como pela 
polaridade de ambas. Assinale a alternativa que possui, a 
relação correta entre a geometria molecular e a força de 
atração intermolecular do metano e da água, 
respectivamente. 

 
(A) Metano: angular e dipolo induzido/ Água: angular e 

dipolo permanente. 

(B) Metano: tetraédrica e dipolo induzido/ Água: angular 
e ligação de hidrogênio (ponte). 

(C) Metano: piramidal e dipolo induzido/ Água: angular e 
ligação de hidrogênio (ponte). 

(D) Metano: tetraédrica e dipolo permanente/ Água: 
angular e ligação de hidrogênio (ponte). 

(E) Metano: tetraédrica e dipolo induzido/ Água: linear e 
ligação de hidrogênio (ponte). 

 
 

63. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade 

aproximada de íons −
Cl  presentes numa amostra com 

500g contendo CaCl2 com teor de pureza correspondente 

a 55,5%. (Observações: Número de Avogadro: 6.10
23 

íons 

mol
-1

; massas atômicas: Ca = 40,1 e Cl = 35,5. Ainda 
considere que as impurezas não contêm cloretos de 
outras espécies). 

 

(A) 4,3.10
23

 íons. 

(B) 8,6. 10
23

 íons. 

(C) 1,7. 10
24

 íons. 

(D) 3,0. 10
24

 íons. 

(E) 6,8. 10
24

 íons. 

 
 

64. A substância representada abaixo é mais conhecida pelo 
nome usual de Glifosato®, a qual atua como um herbicida 
não-seletivo, de aplicação pós-emergente, de baixa 
toxicidade para os humanos. Até o ano de 2011 
representava 60% da fatia das vendas no mercado 
mundial. 

 

 
 
 Assinale a alternativa que contém a função orgânica 

presente na molécula acima. 
 

(A) Álcool. 

(B) Amida. 

(C) Ácido sulfônico. 

(D) Hidrocarboneto. 

(E) Aminoácido. 

 
 

65. HCN é um gás que foi muito utilizado nas câmaras dos 
campos de concentração, na Alemanha nazista, para o 
extermínio de seres humanos. Sabe-se que o mesmo se 
combina com a hemoglobina e, por sua vez, causa a 
morte da pessoa por asfixia, pelo fato de a estrutura 
sanguínea não conseguir se combinar ao O2 oriundo da 
inspiração. Em solução aquosa forma um ácido fraco. 
Assinale a alternativa que possui a geometria molecular e 
o tipo de ligação intramolecular, respectivamente. 

 
(A) Angular e covalente. 

(B) Linear e covalente. 

(C) Linear e iônica. 

(D) Linear e coordenada. 

(E) Angular e iônica. 
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66. A presença do ácido málico garante o gosto amargo de 
algumas frutas, dentre elas as maçãs-verdes. A fórmula 
estrutural desta substância é apresentada abaixo e na 
mesma foram numerados os seus respectivos átomos de 
hidrogênio. Em relação a esses últimos, assinale a 
alternativa que contém aqueles que são responsáveis pela 
ionização da molécula quando colocada em meio aquoso. 

 

 
 

(A) 1 e 6 

(B) 2 e 3 

(C) 4 e 5 

(D) 1 e 2 

(E) 3 e 6 
 

 
67. Quando 1 mol de NaOH reage com 1 mol de H3PO4 

ocorre uma reação denominada ácido-base. Assinale a 
alternativa que contém, respectivamente, a quantidade em 
mol de H+ que é neutralizada, assim como a espécie 
iônica oriunda do ácido que se forma e seu nome correto. 

 

(A) 1 mol – PO4
-3 – fosfato. 

(B) 1 mol – P2O7
-4 – pirofosfato. 

(C) 1 mol – PO3
-1 – metafosfato. 

(D) 1 mol – H2PO4
-1 – di-hidrogenofosfato. 

(E) 1 mol – PO3
-3 – fosfito. 

 
 

68. O coração humano bombeia, em média, 5 litros de sangue 
por minuto. Assinale a alternativa que apresenta a 
quantidade média de sangue bombeado durante meio 
ano.  

 
(A) 1,314 ×  106 litros. 

(B) 1,512 ×  106 litros. 

(C) 1,745 ×  106 litros. 

(D) 2,628 ×  106 litros. 

(E) 3,024 ×  106 litros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. A área da superfície de um tanque de 5m de profundidade 
é de 8km2. No tanque, cheio de água, foi dissolvido certo 
produto, na proporção de 3g do produto por metro cúbico 
de água. Sabendo que o volume do tanque é dado pelo 
produto da área de sua superfície por sua profundidade. 
Assinale a alternativa que apresenta a quantidade total do 
produto dissolvido nesse tanque. 

 
(A) 120.000.000kg. 

(B) 120.000kg. 

(C) 120kg. 

(D) 0,12kg. 

(E) 0,012kg. 

 
 

70. O comprador de um automóvel constatou que, no final de 
cada ano de uso, o valor de mercado daquele modelo cai 
para 80% do valor de um ano atrás. Sabendo que o carro 
foi comprado por R$40.000,00, assinale a alternativa que 
apresenta o valor de mercado desse automóvel após 5 
anos. 

 
(A) De R$32.000,01 a R$40.000,00. 

(B) De R$24.000,01 a R$32.000,00. 

(C) De R$16.000,01 a R$24.000,00. 

(D) De R$8.000,01 a R$16.000,00. 

(E) R$8.000,00 ou menos. 
 

 

 Leia o texto a seguir para responder à questão 71.  
 
 “Considerando duas cargas elétricas puntiformes, a 

intensidade da força elétrica (F) é diretamente 
proporcional ao produto das quantidades de carga 
elétrica (Q, q) de cada corpo e inversamente 
proporcional ao quadrado da distância (r) que os separa”. 
(Lei de Coulomb) 

 Matematicamente, essa lei pode ser expressa pela 

fórmula F = K
2r

qQ×
, em que K é a constante eletrostática 

do meio. 
 
 
71. Duas cargas puntiformes iguais (Q = q) estão separadas 

por uma distância d, e a força com que uma atua sobre a 
outra vale F. Duplicando a quantidade de carga de cada 
um dos corpos e reduzindo para a metade a distância que 
os separa, a intensidade da força resultante torna-se: 

 

(A) 
16

F . 

(B) 
4

F . 

(C) 2F. 

(D) 4F. 

(E) 16F. 
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 Leia o texto e a tabela abaixo para responder à questão 
72.  

 
 A população mundial se distribui de forma desigual. A 

tabela abaixo mostra a população, em milhões de 
habitantes, de cada continente em 2010. 

 

África 1.031,0 

América 934,3 

Ásia 4.160,0 

Europa 749,6 

Oceania 37,1 
Fonte: Brasil Escola 

 
 
72. Sobre o quadro acima, foram feitas as seguintes 

afirmações. 
 

I. O continente com maior concentração populacional 
é a Ásia: cerca de 70% da população mundial. 

II. A Europa contém aproximadamente 11% da 
população mundial. 

III. Em 2010 a população mundial era de 6,912 bilhões 
de habitantes, aproximadamente. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) II e III, apenas. 
 

 
73. Em relação à Lei nº 6.360/1976, marque V para 

verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) É vedada a adoção de nome igual ou assemelhado 

para produtos de diferente composição. 

(   ) Será revalidado o registro do produto que não for 
industrializado no primeiro período de validade. 

(   ) Caberá ao responsável técnico elaborar o relatório a 
ser apresentado ao Ministério da Saúde, para fins de 
registro do produto. 

(   ) A ação de vigilância sanitária abrangerá todo e 
qualquer produto de que trata a Lei nº 6.360/1976, 
inclusive os dispensados de registro, os correlatos, 
os estabelecimentos de fabricação, distribuição, 
armazenamento e venda, e os veículos destinados 
ao transporte dos produtos. 

 
(A) F/ V/ F/ F 

(B) V/ F/ V/ F 

(C) F/ V/ F/ V 

(D) V/ F/ V/ V 

(E) V/ F/ F/ V 

 
 

74. O funcionamento das empresas de que trata a Lei 
nº 6.360/1976 dependerá de autorização do Ministério da 
Saúde. A Autorização das Empresas e do Licenciamento 
dos Estabelecimentos será válida 

 
(A) para todo o território nacional e deverá ser renovada 

anualmente. 

(B) para todo o território nacional e deverá ser renovada 
sempre que ocorrer alteração ou inclusão de 
atividade ou mudança do sócio ou diretor que tenha 
a seu cargo a representação legal da empresa. 

(C) somente para a unidade da federação em que está 
localizada a empresa e deverá ser renovada 
anualmente. 

(D) somente para a unidade da federação em que está 
localizada a empresa e deverá ser renovada sempre 
que ocorrer alteração ou inclusão de atividade ou 
mudança do sócio ou diretor que tenha a seu cargo 
a representação legal da empresa. 

(E) para a unidade da federação em que está localizada 
a empresa e deverá ser renovada sempre que 
ocorrer mudança do sócio ou diretor que tenha a seu 
cargo a representação legal da empresa. 

 
 

75. Assinale a alternativa que apresenta o nome do 
documento que descreve as atividades a serem realizadas 
na validação de um projeto específico, incluindo o 
cronograma, responsabilidades e os critérios de aceitação 
para a aprovação de um processo produtivo, 
procedimento de limpeza, método analítico, sistema 
computadorizado ou parte destes para uso na rotina. 

 
(A) Protocolo (ou Plano) de Validação (PV). 

(B) Plano Mestre de Validação (PMV). 

(C) Procedimento Operacional Padrão (POP). 

(D) Relatório de Validação (RV). 

(E) Protocolo Mestre de Validação (PMV). 
 

 

76. Para a imposição da pena e a sua graduação, a 
autoridade sanitária levará em conta as circunstâncias 
atenuantes. Assinale a alternativa que apresenta uma 
circunstância atenuante. 

 
(A) O infrator coagir outrem para a execução material da 

infração. 

(B) Ter o infrator cometido a infração para obter 
vantagem pecuniária decorrente do consumo pelo 
público, do produto elaborado em contrário ao 
disposto na legislação sanitária. 

(C) Ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual, 
fraude ou má fé. 

(D) Ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir, 
para a prática do ato. 

(E) Ter a infração consequências calamitosas à saúde 
pública. 
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77. Correlacione as infrações sanitárias (Coluna A) de acordo 
com a classificação definida no artigo 4º da Lei 
nº 6.437/1977 (Coluna B) e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
 Coluna A 
 

1. Leve. 

2. Grave. 

3. Gravíssima. 
 
 Coluna B 
 

a. Aquela em que for verificada a existência de duas ou 
mais circunstâncias agravantes. 

b. Aquela em que for verificada uma circunstância 
agravante. 

c. Aquela em que o infrator seja beneficiado por 
circunstância atenuante. 

 
(A) 1a/ 2b/ 3c 

(B) 1c/ 2a/ 3b 

(C) 1b/ 2c/ 3a 

(D) 1a/ 2c/ 3b 

(E) 1c/ 2b/ 3a 

 
 

78. Considerando a Lei nº 5.991/1973, que dispõe sobre o 
controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Concluída a análise fiscal, o laboratório oficial 

remeterá imediatamente o laudo respectivo à 
autoridade fiscalizadora competente; uma vez que o 
resultado da análise fiscal não comprova alteração 
do produto, este deverá ser liberado somente após 
trinta dias. 

(B) Somente será permitido o funcionamento de 
farmácia e drogaria sem a assistência do técnico 
responsável, ou do seu substituto, pelo prazo de até 
cento e oitenta dias, período em que não serão 
aviadas fórmulas magistrais ou oficiais nem 
vendidos medicamentos sujeitos a regime especial 
de controle. 

(C) Quando a dosagem do medicamento prescrito 
ultrapassar os limites farmacológicos ou a prescrição 
apresentar incompatibilidades, o responsável técnico 
pelo estabelecimento solicitará confirmação verbal 
ao profissional que a prescreveu. 

(D) Na ausência do responsável técnico pela farmácia 
ou de seu substituto, será permitido o aviamento de 
fórmula que dependa de manipulação na qual figure 
substância sob regime de controle sanitário especial. 

(E) É facultado à farmácia ou drogaria manter serviço de 
atendimento ao público para aplicação de injeções a 
cargo de técnico habilitado, observada a prescrição 
médica. 

 
 
 
 

79. Um sistema apropriado de Garantia da Qualidade aplicado 
à fabricação de medicamentos deve assegurar que 

 
I. sejam tomadas providências quanto à fabricação, ao 

suprimento e à utilização correta das matérias 
primas. 

II. haja um procedimento de autoinspeção e/ou 
auditoria interna de qualidade que avalie 
regularmente a efetividade e aplicabilidade do 
sistema de garantia da qualidade. 

III. os desvios sejam relatados, investigados e 
registrados. 

IV. sejam conduzidas avaliações regulares da qualidade 
de medicamentos, com o objetivo de verificar a 
consistência do processo e assegurar sua melhoria 
contínua. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, III e IV, apenas. 

(B) I, II e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

 
 

80. Sobre a RDC nº 17/2010, que dispõe sobre as Boas 
Práticas de Fabricação de Medicamentos (BPF), é correto 
afirmar que 

 
(A) os principais riscos que as BPF pretendem diminuir 

são contaminação-cruzada, contaminação por 
partículas e troca ou mistura de produtos. 

(B) sanitização e higiene devem fazer parte apenas do 
processo de fabricação de medicamentos, para que 
as possíveis fontes de contaminação sejam 
eliminadas. 

(C) o pessoal chave inclui os responsáveis pela 
produção e pelo controle de qualidade, que devem 
ser dependentes um do outro. 

(D) o recolhimento do produto que apresenta desvios de 
qualidade pode ser realizado por qualquer 
funcionário. 

(E) a cada dois anos todos os funcionários devem 
passar por exames médicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21  Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – 201 – Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária – Prova A 
 
 

PROVA DISCURSIVA 
 
 

Identifique e comente, em no mínimo 20 (vinte) e no 

máximo 30 (trinta) linhas, as principais atribuições da Anvisa, 

dos estados e dos municípios na Conformação do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária a partir da Lei que cria a Anvisa 

e o SNVS. No caso da Anvisa, comente também suas 

atribuições enquanto agência reguladora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 


