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SANITÁRIA – ÁREA 1

Nome do Candidato

Número de Inscrição

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
• O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 80 (oitenta) questões objetivas de múltipla escolha e 1 (uma) questão discursiva.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva e outra para a 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. Em
seguida, assinale na Folha de Respostas a PROVA A, correspondente ao tipo de prova, não serão aceitos pedidos de preenchimento do modelo de prova na
folha de respostas após sua entrega aos fiscais de sala, em hipótese alguma, seja qual for o motivo alegado ou o meio utilizado para tal solicitação.
• A totalidade da Prova terá a duração de 5 (cinco) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da Prova
Discursiva.
• Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 3 (três) horas de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala,
obrigatoriamente, o Caderno de Questões, e as Folhas de Respostas da Prova Objetiva e Discursiva, que serão os únicos documentos válidos para correção.
• O Candidato poderá levar o Caderno de Questões nos últimos 60 (sessenta) minutos que antecedem o término do horário estabelecido para o fim da Prova.
• 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 a
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,
bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA
• Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
• Não se esqueça de assinar, na FOLHA DE RESPOSTAS, a letra correspondente ao tipo de Prova: PROVA A, conforme modelo abaixo:
PROVA A

PROVA B

PROVA C

PROVA D

• O candidato que não preencher o tipo de prova durante a realização desta e antes de entregá-la aos fiscais de sala, será automaticamente excluído do
Concurso Público na fase de processamento do resultado provisório.
• A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• Use caneta transparente de tinta preta.
• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) 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.
INSTRUÇÕES – PROVA DISCURSIVA
• Para realização da Prova Discursiva, o candidato receberá caderno específico.
• Use caneta transparente 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
Cetro Concursos, 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.
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 gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 16 de setembro de 2013.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8.

genética como algo moralmente errado, independentemente de
sua segurança ou utilidade. Além disso, elas se atêm a crenças
enraizadas em suas emoções.

Um amigo meu está convencido há tempos de que uma

Ao conciliarmos nossos motivos racionais e irracionais

vacina infantil tomada por seu filho provocou seu autismo. Ele

para acreditar, tornamo-nos mestres em autoenganação. Como

insiste nessa convicção embora uma série de estudos

pretendemos ser seres racionais, encontramos razões para

científicos prove que não existem relações entre autismo e

insistir em que nossas convicções são de fato verdadeiras. Uma

vacinas. Quando a dissertação original sobre um vínculo desse

ou duas opiniões divergentes bastam para nos convencer de

gênero foi recentemente desabonada como fraude, meu amigo

que a ciência é “controversa” ou “instável”. Se as pessoas

reagiu dizendo que agora será mais difícil persuadir as pessoas

soubessem que outros motivos podem comprometer a exatidão

sobre os perigos da vacinação. Ele não está sozinho: quase

de suas certezas, a maioria provavelmente tentaria manter-se

50% dos americanos creem na correlação vacina-autismo ou

vigilante.

sentem-se inseguros a seu respeito.

A ciência não trata de leis imutáveis, mas de explicações

O paradoxo vai mais além. Meu amigo garante confiar em

temporárias, que são revisadas assim que surge outra melhor.

cientistas – e nesse aspecto ele é como a maioria de seus

É preciso compreender que a prontidão dos cientistas para

conterrâneos. Em uma pesquisa realizada pela Fundação

mudar suas convicções de acordo com os dados é uma fonte de

Nacional da Ciência dos Estados Unidos em 2008, um número

grande força, não de fraqueza. A ciência pode não ser a única

maior de entrevistados expressou ter “mais confiança” em

maneira

autoridades científicas que em líderes de qualquer outra

experiências; mas em termos de precisão ela é muito melhor

instituição, exceto o exército. Em questões de políticas públicas,

que a religião, a política e a arte. Essa é a lição.

de

organizarmos

e

compreendermos

nossas

os americanos julgam a liderança científica mais bem informada
Willingham, Daniel T. “Confie em mim”. Scientific American Brasil.
Edição 115, dezembro de 2011.

e imparcial que as chefias de outros setores da sociedade,
como o empresariado ou o governo. Por que os pacientes
afirmam confiar em cientistas de modo geral, mas se distanciam
deles em uma ou outra questão específica?
Muitos culpam a má qualidade da educação científica nos

1.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
levando em consideração o primeiro parágrafo do texto e
as orientações da prescrição gramatical no que se refere a
textos escritos, assinale a alternativa correta.

Estados Unidos. O pensamento corrente é: se as crianças
aprendessem mais ciências na escola saberiam valorizar a

(A)

Os pronomes destacados em “seu filho”, “seu
autismo”
e
“a
seu
respeito”
referem-se,
respectivamente, às expressões “um amigo meu”,
“filho” e “vacinação”.

(B)

O fragmento “prove que não existem relações entre
autismo e vacinas” pode ser substituído por “prove
não haverem relações entre autismo e vacinas”, sem
prejuízo para a correção gramatical ou para o
sentido.

(C)

Em “persuadir as pessoas sobre os perigos da
vacinação”, a expressão destacada pode ser
substituída por “acerca dos”, sem prejuízo para a
correção gramatical ou para o sentido.

(D)

Os dois-pontos utilizados no último período do
parágrafo introduzem uma ideia que pode ser
iniciada pela expressão “por isso”, a fim de explicitar
a relação com a ideia anterior.

(E)

Se a expressão “a dissertação” fosse substituída por
“várias dissertações”, seria necessário passar
apenas mais três palavras para o plural para que se
mantivesse a correção gramatical quanto à
concordância.

opinião científica sobre vacinas, clima, evolução e outros
assuntos de cunho político. Mas esse conceito é equivocado.
Pacientes dotados de maior conhecimento científico têm apenas
uma propensão ligeiramente maior para confiar nos cientistas. A
ciência subjacente a muitas questões políticas é altamente
especializada e sua avaliação exige profundo conhecimento –
um entendimento muito maior do que os alunos acumularão em
aulas de ciências no ensino fundamental e médio. Uma
abordagem mais direta seria esclarecer o porquê de eles
tenderem a aceitar crenças imprecisas em primeiro lugar.
Os seres humanos parecem valorizar a precisão acima de
tudo. Queremos que nossas convicções sejam corretas – em
conformidade com o que é realmente verdadeiro a respeito do
mundo – e sabemos que a ciência é um guia confiável para
isso. Entretanto, esse desejo de exatidão se choca com outros
motivos; alguns deles inconscientes. Por exemplo, as pessoas
têm convicções para proteger valores importantes. Quem
considera a Natureza “sagrada” pode entender a modificação
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2.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
levando em consideração o segundo parágrafo do texto e
as orientações da prescrição gramatical no que se refere a
textos escritos, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

3.

3

4.

A última oração do parágrafo pode ser reescrita
como “mas não concordam e repelem tais
profissionais em uma ou outra questão específica?”,
sem prejuízo para a correção gramatical ou para o
sentido.
Na expressão “exceto o exército”, os fonemas /s/ e
/z/
estão
corretamente
representados,
respectivamente, por “xc” e “x”. Esses fonemas
também estão corretamente representados pelas
letras destacadas nas palavras: “neofascista” e
“abalizar”.
Em “julgam a liderança científica mais bem
informada e imparcial que as chefias de outros
setores”, o uso do termo destacado não seria
recomendado em documentos oficiais, visto tratar-se
de uma expressão típica da oralidade.

(D)

Na palavra “líderes”, a letra “i” recebe o acento
agudo, tal como ocorre nas palavras “seriíssimo” e
“hífens”.

(E)

Em “americanos julgam a liderança científica mais
bem informada e imparcial”, a transposição do
complemento do verbo “julgar” para sua forma de
pronome oblíquo geraria a construção: “julgam-na
imparcial”, que manteria a correção gramatical e o
sentido do trecho.

5.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
levando em consideração as orientações da prescrição
gramatical no que se refere a textos escritos, assinale a
alternativa que apresenta a melhor reescritura dos
fragmentos retirados do terceiro parágrafo, preservando o
sentido que eles assumem no texto.
(A)

“esclarecer o porquê de eles tenderem a aceitar
crenças imprecisas em primeiro lugar.” →
“esclarecer porque eles tendem a aceitar crenças
imprecisas em primeiro lugar”.

(B)

“Mas esse conceito é equivocado.” → “Com tudo,
esse conceito é equivocado”.

(C)

“têm apenas uma propensão ligeiramente maior para
confiar” → “são apenas ligeiramente propensos a
confiar”.

(D)

“sua avaliação exige profundo conhecimento” →
“avalia-la exige profundo conhecimento”.

(E)

“A ciência subjacente a muitas questões políticas é
altamente especializada” → “A ciência que subjaz a
boa parte das questões políticas é altamente
especializada”.

Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho
destacado, retirados do quarto e do quinto parágrafo, faz
uso de linguagem objetiva e formal, sem construções
coloquiais, inadequadas à Redação Oficial.
(A)

“a ciência é um guia confiável para isso” → “a
ciência é um tiro certeiro para isso”.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
levando em consideração o terceiro parágrafo do texto e
as orientações da prescrição gramatical no que se refere a
textos escritos, assinale a alternativa correta.

(B)

“esse desejo de exatidão se choca com outros
motivos” → “esse desejo de exatidão vai de
encontro a outros motivos”.

(C)

“tornamo-nos mestres em autoenganação” →
“tornamo-nos mestres em nos passar para trás”.

(A)

(D)

“nos convencer de que a ciência é ‘controversa’
ou ‘instável’” → “nos convencer de que ciência não
é tudo isso”.

(E)

“uma ou duas opiniões divergentes bastam” →
“um punhado de opiniões divergentes bastam”.

No fragmento: “um entendimento muito maior do que
os alunos acumularão em aulas de ciências”, há um
desvio gramatical que poderia ser corrigido,
acrescentando-se a expressão “o que” entre os
termos “do que” e “os alunos”.

(B)

A substituição da forma verbal “aprendessem” pela
forma “aprenderem” implicaria apenas uma pequena
alteração de sentido no trecho relacionada ao tempo
verbal, pois a correção gramatical seria mantida sem
que nenhuma outra mudança fosse necessária.

(C)

O acento utilizado no termo destacado em
“Pacientes dotados de maior conhecimento científico
têm apenas uma propensão” deve-se ao fato de
este ser um oxítono terminado em “em”.

(D)

Se do fragmento “ciência subjacente a muitas
questões políticas” fosse retirada a palavra “muitas”,
o uso do acento indicativo de crase (à) seria
necessário para manter a correção gramatical da
frase.

(E)

Conforme a prescrição gramatical quanto à
concordância, o fragmento “no ensino fundamental e
médio” pode ser substituído por “nos ensinos
fundamentais e médios”, mas não por “nos ensinos
fundamental e médio”.
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6.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
levando em consideração o quinto parágrafo do texto e as
orientações da prescrição gramatical no que se refere a
textos escritos, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

8.

O
fragmento
“tornamo-nos
mestres
em
autoenganação” pode ser substituído por “tornamonos mestres em se autoenganar”, sem que haja
prejuízo para o sentido ou para a correção
gramatical.
O uso da preposição “em” na construção “insistir em
que nossas convicções são de fato verdadeiras” não
é recomendado em textos norteados pela Redação
Oficial, visto tratar-se de construção típica da
coloquialidade.
O trecho “Como pretendemos ser seres racionais”
pode ser substituído por “Como temos a pretenção
de ser seres racionais”, que não possui desvios
gramaticais e mantém o mesmo sentido do trecho
original.

(D)

A expressão “Ao conciliarmos”, que inicia o
parágrafo, possui valor temporal, portanto pode ser
substituída
adequadamente
pela
construção
“Quando conciliamos”, sem que haja prejuízo para a
organização sintática do trecho.

(E)

No fragmento: “nos convencer de que a ciência é
‘controversa’ ou ‘instável’”, o trecho destacado
pode ser substituído por “da contraversão ou da
instabilidade da ciência”, que não possui desvio às
regras gramaticais e mantém o mesmo sentido do
trecho original.

De acordo com o que se depreende do texto como um
todo, assinale a alternativa correta.
(A)

Segundo o autor, a divergência de opiniões na
ciência é esperada e natural; assim, ele não
concorda com a visão dos que consideram tal
divergência uma prova de instabilidade do saber
científico.

(B)

Por confiarem muito em lideranças científicas, as
pessoas são capazes de conciliar suas crenças
pessoais com as explicações científicas a respeito
de determinado fato.

(C)

A total descrença do amigo do autor na ciência
coloca esse amigo como um daqueles que deveria
aprender a lição mencionada na última frase do
texto.

(D)

Há uma contradição na postura de certas pessoas,
que confiam mais em autoridades científicas do que
em lideranças militares, mas discordam da ciência
em questões específicas.

(E)

Segundo o autor, a ciência é uma fonte de saber
isenta de equívocos, por isso, como modo de
organização de nossas experiências, ela é muito
mais precisa que outras áreas.

Leia o texto abaixo para responder às questões 9 e 10.
Mas afinal, o que é farmacovigilância?
De acordo com o conceito da Organização Mundial de
Saúde – OMS, a farmacovigilância compreende as atividades

7.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
levando em consideração o sexto parágrafo do texto e as
orientações da prescrição gramatical no que se refere a
textos escritos, assinale a alternativa correta.
(A)

No início do parágrafo, é possível substituir “não
trata de” por “não se trata de”, sem prejuízo para a
correção gramatical ou para o sentido do trecho.

(B)

No trecho: “assim que surge outra melhor”, pode-se
substituir o verbo destacado pela forma “surja”, sem
prejuízo para a correção gramatical ou para o
sentido do trecho.

(C)

No trecho: “em termos de precisão ela é muito
melhor”, pode-se substituir o pronome destacado por
“esta”, sem prejuízo para a correção gramatical ou
para o sentido do trecho.

(D)

O trecho “é uma fonte de grande força, não de
fraqueza” pode ser substituído por “não é fonte de
fraqueza, senão de grande força”, sem prejuízo para
a correção gramatical ou para o sentido do trecho.

(E)

No segundo período, para atingir maior clareza de
ideias, é possível acrescentar uma vírgula após o
termo “compreender”, sem que haja prejuízo para a
correção gramatical.

relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de
efeitos

adversos

ou

outros

problemas

relacionados

a

medicamentos. Antes de serem registrados na Anvisa, os
medicamentos são submetidos a uma avaliação rigorosa de
eficácia, qualidade e segurança. Entretanto, algumas reações
adversas – muitas vezes raras e graves – só são observadas
após o uso do medicamento por uma grande quantidade de
indivíduos ou por um longo período de tempo. Daí a importância
de

uma

efetiva

vigilância

pós-comercialização

dos

medicamentos.
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Boletim de
Farmacovigilância. Ano I, nª1, jul/set de 2012.
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9.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
levando em consideração todo o texto e as orientações da
prescrição gramatical no que se refere a textos escritos,
assinale a alternativa correta.

(A)

78.

(B)

66.

(C)

58.

(D)

48.

(B)

O sentido do verbo “compreender”, no primeiro
período do texto, é de “captar”, “assimilar”.

(E)

46.

(C)

O título do texto já revela seu caráter descritivo, o
que se confirma após a leitura, já que há uma
descrição detalhada sobre a farmacovigilância.

(D)

A conjunção “Entretanto” pode ser substituída, sem
prejuízo para o sentido do texto, por “Todavia” e por
“Contanto”.

(E)

A expressão “pós-comercialização” pode ser
substituída, sem prejuízo para o sentido ou para a
correção gramatical, por “ulterior à comercialização”.

13.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
levando em consideração todo o texto e as orientações da
prescrição gramatical no que se refere a textos escritos,
assinale a alternativa correta.
(A)

Os verbos derivados dos substantivos “detecção” e
“prevenção” são grafados, respectivamente, como
“detectar” e “previnir”.

(B)

Se em “relacionados a medicamentos”, o termo
destacado fosse substituído por “medicações”, seria
obrigatório o uso da crase (à).

(C)

A vírgula utilizada após “Anvisa” é opcional, embora
sua utilização seja recomendada a fim de se obter
maior clareza.

(D)

(E)

14.

Os trechos “por uma grande quantidade” e “por um
longo período” são iniciados por uma mesma
preposição que, no entanto, expressa circunstâncias
diferentes em cada um dos dois trechos.
Por se tratar de um texto oficial, não seria
recomendável a utilização de expressões próprias
da coloquialidade, como “Daí”, que inicia o último
período.

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO
11.

O próximo valor correto para a sequência 0, 6, 24,... é

Em “submetidos a uma avaliação rigorosa de
eficácia”, a supressão do artigo “uma” tornaria
obrigatória a utilização da crase.

(A)

10.

12.

Considere as afirmações abaixo.

15.

Os três profissionais mais assíduos de uma repartição
foram premiados com R$34.500,00, divididos entre eles
segundo a quantidade de ausências durante o ano. O
maior prêmio será para o profissional com maior
assiduidade durante o ano. Carolina faltou 1 dia, Lucas 3 e
Reginaldo 5. Dessa forma, é correto afirmar que o valor
recebido por Reginaldo foi
(A)

R$7.500,00.

(B)

R$6.000,00.

(C)

R$5.500,00.

(D)

R$4.500,00.

(E)

R$3.000,00.

Um condomínio mudará a cor de suas seis casas. Os
administradores decidiram pintá-las cada uma de uma cor,
de forma que a casa branca e a casa amarela fiquem
sempre juntas. Assinale a alternativa que apresenta de
quantas maneiras isso pode ser feito.
(A)

60.

(B)

100.

(C)

120.

(D)

180.

(E)

240.

Uma categoria profissional entrou em greve devido ao
reajuste salarial de 3%. O sindicato da categoria, após a
negociação, conseguiu um aumento de 80% sobre o
percentual anterior. Logo, o valor do reajuste percentual
após a negociação foi de
(A)

2,4%.

1.

Se João é mecânico, então Fernando é engenheiro.

(B)

3,6%.

2.

Se João é engenheiro, então Fernando é mecânico.

(C)

4,5%.

3.

Se João é engenheiro, Pedro é mecânico.

(D)

5,4%.

4.

Se João é mecânico, Pedro é engenheiro.

(E)

6%.

Como nenhum dos envolvidos possui mais de uma
profissão, é correto afirmar que as profissões de João,
Fernando e Pedro são, respectivamente,

5

(A)

mecânico, mecânico e engenheiro.

(B)

engenheiro, mecânico e mecânico.

(C)

engenheiro, mecânico e engenheiro.

(D)

mecânico, mecânico e mecânico.

(E)

engenheiro, engenheiro e engenheiro.
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DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO E
ÉTICA
16.

Acerca do poder de polícia da Administração Pública, é
correto afirmar que
(A)

o Serviço de Vigilância Sanitária desempenhado por
uma prefeitura municipal consiste em atividade
ilegal, uma vez que somente a União e os Estados
podem organizar e manter polícias civis.

(B)

será com fundamento neste poder que a
Administração Pública poderá instaurar sindicâncias
e
processos
administrativos
para
apurar
irregularidades praticadas por seus servidores, no
exercício da função ou em razão dela.

(C)

17.

18.

caso seja necessária a interdição de um
estabelecimento industrial no qual se detecte
infrações graves às normas de higiene e segurança
alimentar, deverá o órgão requerer tal medida ao
Poder Judiciário, uma vez que ninguém poderá ser
privado de sua liberdade ou de seus bens, exceto
por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária.

(D)

a fiscalização de determinada atividade pelo poder
público somente se dará em caso de denúncia, uma
vez que vigora, no Brasil, o Princípio da Presunção
da Inocência.

(E)

o poder de polícia será considerado regularmente
exercido quando desempenhado pelo órgão
competente, nos limites da lei aplicável, inclusive de
forma discricionária, desde que sem abuso ou
desvio de poder.

Acreditando ser-lhe devido o pagamento de uma
gratificação, negada pelo setor de Recursos Humanos de
seu órgão, um determinado servidor público ingressou
imediatamente com mandado de segurança contra o chefe
de pessoal, postulando medida liminar para a implantação
de referida verba. Em situações como esta, é incorreto
afirmar que
(A)

o servidor não estará sujeito a sanção disciplinar,
por infração ao dever de lealdade à instituição a que
serve, ainda que, segundo a Lei nº 8.112/1990, da
decisão que indeferiu o requerimento inicial
coubessem pedido de reconsideração e recurso à
autoridade superior.

(B)

se deferida a liminar e implantada a gratificação no
contracheque do servidor, a Lei nº 8.112/1990 prevê
que ele não será obrigado a devolver os valores
recebidos por força de decisão judicial, mesmo que
a ação venha a ser julgada improcedente no futuro e
cassada a liminar, por estar configurada hipótese de
direito adquirido.

(C)

a gratificação não poderá ser objeto de arresto,
sequestro ou penhora, salvo para fins de prestação
de alimentos, uma vez que ela integra o conceito de
remuneração, a que se refere a Lei nº 8.112/1990.

(D)

o mandado de segurança é ação adequada para
exigir a implantação ou restabelecimento de verba
de natureza salarial, uma vez que, sendo prevista
em lei e preenchendo os requisitos para sua
percepção, constitui direito líquido e certo do
servidor, ressalvada a impossibilidade de cobrança
dos atrasados, que deverão ser objeto de ação
autônoma.

(E)

mesmo se a sentença reconhecer ilegalidade na
conduta da autoridade impetrada, ao recusar o
pagamento da gratificação, a entidade da
Advocacia-Geral da União responsável pela defesa
do órgão não poderá ajuizar imediatamente ação de
regresso contra o coator, pois depende de prévia
apuração de sua responsabilidade subjetiva, em
regular processo administrativo.

Acerca da repartição constitucional de competências,
assinale a alternativa correta.
(A)

Os Estados e Municípios possuem competência
para estabelecer condições específicas para o
exercício da profissão de farmacêutico, observadas
as peculiaridades regionais e as questões de
interesse local.

(B)

Somente lei federal poderá dispor sobre medidas
destinadas à proteção e defesa da saúde,
especialmente nas questões que afetem Estado ou
Município situado em região de fronteira.

(C)

(D)

(E)

É concorrente a competência da União, Estados e
Distrito Federal para cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência.
Compete aos Municípios prestar, com a cooperação
técnica e financeira da União e do Estado, serviços
de atendimento à saúde da população.
O Distrito Federal poderá legislar sobre o
desenvolvimento de atividades nucleares em seu
território.

19.

Sobre a fiscalização financeira, contábil e orçamentária, a
Constituição Federal prevê que
(A)

a fiscalização externa do Poder Executivo será
exercida pelo Legislativo municipal com a
colaboração técnica, exclusivamente, dos Tribunais
de Contas dos Estados.

(B)

as decisões do Tribunal de Contas da União que
imputarem débito ou multa terão a eficácia de título
executivo.

(C)

ordinariamente, os Auditores do Tribunal de Contas
da União possuem as mesmas prerrogativas e
impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de
Justiça, quando no exercício da sua judicatura.

(D)

compete ao Congresso Nacional escolher um terço
dos Ministros do Tribunal de Contas da União.

(E)

em razão de sua autonomia constitucionalmente
assegurada,
os
Estados
organizarão
seus
respectivos Tribunais de Contas independentemente
do que disponha a Constituição Federal acerca do
Tribunal de Contas da União.
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20.

A propósito do que dispõe o Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,
quanto aos deveres e proibições dos servidores federais,
assinale a alternativa correta.
(A)

São vedados ao servidor alterar ou deturpar o teor
de documentos que deva encaminhar para
providências, ou participar de sociedade comercial
na qualidade de acionista.

(C)

Para fins de aplicação do Código de Ética, entendese por servidor público todo aquele que, por força de
lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste
serviços de natureza permanente, temporária ou
excepcional, ainda que sem retribuição financeira,
desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer
órgão do poder estatal, como as autarquias, as
fundações públicas, as entidades paraestatais, as
empresas públicas e as sociedades de economia
mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o
interesse do Estado.

(E)

21.

A pena aplicável ao servidor público pela Comissão
de Ética é a de advertência e sua fundamentação
constará do respectivo parecer, publicada no Diário
Oficial da União.
Todo e qualquer ato da Administração deverá ser
objeto de divulgação, e sua recusa ensejará
comprometimento ético contra o bem comum,
imputável a quem a negar.

23.

Com relação à saúde, de acordo com a Constituição
Federal, assinale a alternativa correta.
(A)

É livre à iniciativa privada a assistência à saúde.

(B)

Entre as atribuições do Sistema Único de Saúde
(SUS), não se inclui o exercício da vigilância
sanitária e epidemiológica, bem como o de saúde do
trabalhador.

(C)

As ações e serviços públicos de saúde integram
uma
rede
centralizada
nacionalmente
e
hierarquizada, constituindo um sistema único,
organizado de acordo com as diretrizes da
Constituição Federal.

(D)

É livre e independente de observância de legislação
a disposição particular sobre remoção de órgãos,
tecidos e substâncias humanas para fins de
transplante, pesquisa e tratamento, bem como a
coleta, processamento e transfusão de sangue e
seus derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização.

(E)

O Estado promoverá programas de assistência
integral à saúde da criança, do adolescente e do
jovem, vedada a participação de entidades não
governamentais, tendo em vista que se trata de
direitos indisponíveis.

Acerca da organização político-administrativa do Estado
brasileiro, assinale a alternativa incorreta.
(A)

Compete
privativamente
ao
Presidente
da
República, mediante decreto autônomo, extinguir
funções e cargos públicos, quando vagos.

(B)

Os Territórios poderão ser divididos em Municípios,
e, naqueles com mais de 100 mil habitantes, será
eleito Governador na mesma votação destinada a
escolher os representantes da Câmara Territorial.

(C)

Os Estados poderão intervir em seus Municípios
quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da
receita municipal na manutenção e desenvolvimento
do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

(D)

O Congresso Nacional detém competência exclusiva
para sustar a eficácia de atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou
dos limites de delegação legislativa.

(E)

Aos Ministros de Estado compete exercer a
orientação, coordenação e supervisão das
autarquias federais na área de sua competência.

Acerca do Código de Ética da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (CEANVISA), assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

7

São deveres do servidor apresentar-se ao trabalho
com vestimentas adequadas ao exercício da função;
divulgar e informar a todos os integrantes da sua
classe sobre a religião oficial da República
Federativa do Brasil.

(B)

(D)

22.

É vedado o exercício, na Anvisa, de servidores que
forem sócios, responsáveis ou acionistas de
qualquer categoria, ou que prestem serviços a
empresas ou estabelecimentos sujeitos a vigilância
sanitária.
Os servidores da Anvisa atenderão a toda e
qualquer solicitação de audiência formulada por
particulares,
independentemente
da
prévia
solicitação do interessado e da identificação dos
participantes.

(C)

É vedado o recebimento de presentes, ainda que
distribuídos de forma generalizada por entidades de
qualquer natureza a título de cortesia, propaganda,
divulgação habitual ou por ocasião de eventos
especiais ou datas comemorativas, mesmo que não
ultrapassem o valor de R$100,00 (cem reais).

(D)

Desde que fora de seu expediente de trabalho, são
irrelevantes as atividades profissionais paralelas
eventualmente desenvolvidas pelo servidor da
Anvisa.

(E)

No caso de destinação de remuneração, vantagem
ou presente que não possam ser recusados ou
devolvidos, estes deverão ser imediatamente
incorporados ao patrimônio do Ministério da Saúde,
ou destinados a programas sociais oficiais.
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24.

Sobre a tributação e orçamento público, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

25.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão instituir taxas, em razão do
exercício do poder de polícia ou pela utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos
e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a
sua disposição, calculadas com base na renda
auferida pelo serviço fiscalizado.
A União poderá instituir, na iminência ou no caso de
guerra
externa,
impostos
extraordinários,
compreendidos ou não em sua competência
tributária,
os
quais
serão
suprimidos
automaticamente após a celebração do acordo de
paz que ponha fim às hostilidades.
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre a transmissão causa mortis e
doação de quaisquer bens ou direitos que serão
devidos em relação aos bens imóveis, títulos e
créditos, ao Estado onde se processar o inventário
ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao
Distrito Federal.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR) será fiscalizado e cobrado pelos Municípios
que assim optarem, na forma da lei, desde que não
implique redução do imposto ou qualquer outra
forma de renúncia fiscal.
Pertence à União o produto da arrecadação do
imposto sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem.

Sobre os Princípios Fundamentais que regem a República
Federativa do Brasil e o Poder Executivo da União,
assinale a alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

O Conselho da República é órgão superior de
consulta do Presidente da República, e dele
participam: o Vice-Presidente da República; o
Presidente da Câmara dos Deputados; o Presidente
do Senado Federal; os líderes da maioria e da
minoria na Câmara dos Deputados; os líderes da
maioria e da minoria no Senado Federal; o Ministro
da Defesa; e 6 cidadãos brasileiros natos, com mais
de 35 anos de idade, sendo dois nomeados pelo
Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado
Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados,
todos com mandato de 3 anos, vedada a
recondução.
Compete
privativamente
ao
Presidente
da
República, entre outras funções, ratificar tratados,
convenções e atos internacionais.
Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente
da República, far-se-á eleição 90 dias depois de
aberta a última vaga. Se os cargos se tornarem
vagos nos últimos 2 anos do período presidencial, a
eleição para ambos os cargos será feita 30 dias
depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na
forma da lei.
Admitida acusação contra o Presidente da
República, por dois terços da Câmara dos
Deputados, será ele submetido, em qualquer caso, a
julgamento perante o Senado Federal.
Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre
brasileiros maiores de 35 anos e no exercício dos
direitos políticos.

REGULAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
26.

Segundo doutrina, o conceito de Estado varia segundo o
ângulo em que é considerado. Diante disso, analise as
assertivas abaixo.
I.

Do ponto de vista sociológico, é a corporação
territorial dotada de um poder de mando originário
(Jellineck).

II.

Sob o aspecto político, é comunidade de homens,
fixada sobre um território, com potestade superior de
ação, de mando sem poder agir com coerção em
respeito aos direitos humanos (Malberg).

III.

Sob o prisma constitucional, é pessoa jurídica
territorial soberana (Biscaretti di Ruffia).

IV.

Na conceituação do Código Civil brasileiro, é pessoa
jurídica de Direito Público Interno.

É correto o que se afirma em

27.

(A)

I, II, III e IV.

(B)

I e III, apenas.

(C)

II, III e IV, apenas.

(D)

I, III e IV, apenas.

(E)

I e II, apenas.

Governo e Administração Pública são termos que andam
juntos e muitas vezes são confundidos. Quanto ao
Governo, analise as assertivas abaixo.
I.

É a atividade funcional concreta do Estado que
satisfaz as necessidades coletivas em forma direta,
contínua e permanente, e com sujeição ao
ordenamento jurídico vigente (Duez).

II.

É a Soberania posta em ação (Eismein).

III.

É a atividade concreta do Estado dirigida a satisfazer
as necessidades coletivas em forma direta e
imediata (D’Alessio).

IV.

É toda atividade exercida pelos representantes do
Poder (Aderson de Menezes).

É correto o que se afirma em
(A)

I, II, III e IV.

(B)

II e III, apenas.

(C)

II e IV, apenas.

(D)

I e III, apenas.

(E)

II, III e IV, apenas.
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28.

Quanto à Administração Pública, analise as assertivas
abaixo.
I.

É a direção suprema dos negócios públicos
(Barthélemy e Duez).

II.

É a atividade pela qual as autoridades satisfazem
necessidades de interesse público utilizando
prerrogativas de poder (Rivero).

III.
IV.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE PÚBLICA
31.

Assinale a alternativa que não apresenta um dos
elementos constituintes da estrutura básica da Anvisa,
segundo o Decreto nº 3.029/1999.
(A)

Diretoria Colegiada.

Em sentido operacional é a condução política dos
negócios públicos.

(B)

Procuradoria.

(C)

Corregedoria.

Em sentido material, é o conjunto das funções
necessárias aos serviços públicos em geral.

(D)

Ouvidoria.

(E)

Conselho Jurídico.

É correto o que se afirma em

29.

30.

9

32.

(A)

I, II, III e IV.

(B)

II e III, apenas.

(C)

II e IV, apenas.

(D)

I e III, apenas.

(E)

II, III e IV, apenas.

É correto afirmar que a vigilância sanitária tem “poder de
polícia”, pois compete à vigilância sanitária
(A)

normatizar produtos, substâncias e serviços de
interesse em saúde.

(B)

interditar locais de produção de bens e serviços e
proibir a comercialização de produtos que violem a
legislação e/ou produtos e bens de risco sanitário.

Acerca da teoria da captura, assinale a alternativa
incorreta.

(C)

definir a política nacional de vigilância sanitária.

(D)

coordenar e monitorar os sistemas de vigilância
toxicológica e farmacológica.

(A)

A captura pode ser política, por exemplo, quando o
poder público retira da agência reguladora a sua
competência.

(E)

conceder registro de produtos relacionados à saúde.

(B)

A captura compromete a imparcialidade das
decisões proferidas pelas agências reguladoras.

(C)

Para alguns doutrinadores, pode ocorrer a captura
por insuficiência de meios.

(D)

Segundo entendimento de alguns doutrinadores, o
risco da captura pode ocorrer quando houver risco
de concussão.

(E)

33.

Os alimentos de origem animal recebem selo de inspeção
e registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Em razão desse fato, é correto afirmar
que
(A)

A captura governamental transforma o órgão
regulador em independente na consecução do
interesse público primário.

os alimentos de origem animal não precisam nem
devem ser controlados e fiscalizados pela Anvisa, já
que passam por inspeção e registro do Ministério da
Agricultura.

(B)

A respeito das Agências Reguladoras, marque V para
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.

os alimentos de origem animal são também
controlados e fiscalizados pela Anvisa, além do
Ministério da Agricultura, pois compete à Anvisa
fiscalizar e controlar produtos e serviços que
envolvam riscos à saúde pública.

(C)

compete exclusivamente à Anvisa o controle e a
fiscalização de serviços relacionados à saúde, como
serviços
ambulatoriais,
estabelecimentos
farmacêuticos e serviços de apoio terapêutico e
diagnóstico.

(D)

com relação à atuação conjunta da Anvisa e do
Ministério da Agricultura, isso somente acontece no
controle e fiscalização de cigarros, cigarrilhas e
outros produtos fumígenos.

(E)

os alimentos de origem animal são controlados e
fiscalizados pelo Ministério da Agricultura em
parceria com o Ministério da Saúde, sem a
intervenção da Anvisa.

( )

A criação e a extinção das Agências Reguladoras
obedecem ao princípio do paralelismo das formas.

( )

Os contratos realizados dispensam licitação.

( )

Por serem órgãos autônomos, suas atividades não
se submetem ao controle do Tribunal de Contas.

(A)

V/ F/ F

(B)

F/ V/ V

(C)

F/ F/ F

(D)

V/ F/ V

(E)

V/ V/ V
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34.

35.

36.

Com relação à regulação de mercado dos medicamentos,
é correto afirmar que
(A)

a Anvisa monitora a evolução de preços de
medicamentos exclusivamente de alta e média
complexidade, devido ao seu alto custo.

(B)

a Anvisa monitora exclusivamente a evolução de
preços de medicamentos da rede privada.

(C)

a Anvisa monitora a evolução de preços de
medicamentos exclusivamente da rede pública de
saúde (SUS – Sistema Único de Saúde).

(D)

não compete à Anvisa monitorar e regular os preços
dos medicamentos; essa atividade é da competência
dos setores econômicos do governo.

(E)

a Anvisa monitora a evolução dos preços de
medicamentos que estão no mercado brasileiro.

37.

Anos atrás, surgiu, em um país de fronteira com o Brasil,
uma caneta com tinta dourada; uma novidade na época,
principalmente para as crianças. Antes do uso, a caneta
precisava ser agitada, o que fazia com que a tampa
superior saltasse, eliminando a tinta o que, muitas vezes,
atingia os olhos das crianças, causando cegueira
temporária. Sobre o caso, é correto afirmar que este se
tratou de um problema
(A)

de saúde pública, cabendo diretamente ao Ministério
da Saúde proibir a caneta no Brasil.

(B)

de polícia, cabendo à Polícia Federal a proibição da
caneta no Brasil.

(C)

de saúde pública, de competência da Anvisa que,
além de controlar e fiscalizar fronteiras, também
controla e fiscaliza bens de consumo.

(D)

internacional e, portanto, da competência
Ministério do Exterior atuar no caso.

(E)

relacionado a um produto não específico da área da
saúde, como os alimentos e medicamentos, sendo,
portanto, da competência do setor do comércio atuar
no caso.

38.

A Constituição Federal de 1988 afirma que a saúde é um
direito de todos e que o Sistema Único de Saúde (SUS) é
o meio de concretização desse direito. Portanto é correto
afirmar que o(s)
(A)

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária funciona
exclusivamente em nível federal e dele fazem parte
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa
e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em
Saúde – INCQS.

(B)

municípios brasileiros possuem uma vigilância
sanitária à parte do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, isto porque muitos desses municípios
ainda estão em fase de organização neste setor.

(C)

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária não é um
instrumento para a realização dos objetivos do SUS,
de prevenção e promoção da saúde; ele atua
independentemente do Ministério da Saúde.

(D)

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, definido
pela Lei nº 9.782/1999, é um instrumento privilegiado
de que o SUS dispõe para realizar seu objetivo de
prevenção e promoção da saúde.

(E)

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é um
instrumento do SUS para a realização de seus
objetivos de prevenção e promoção da saúde,
atuando diretamente através dos Conselhos de
Saúde e dos Conselhos de Secretários de Saúde.

Com relação à competência da Anvisa para controlar e
fiscalizar propaganda e publicidade de produtos, marque V
para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

A Anvisa tem competência para controlar e fiscalizar
a propaganda e a publicidade de produtos
submetidos ao regime de vigilância sanitária.

( )

A Anvisa tem competência para controlar e fiscalizar
a propaganda e a publicidade somente de
medicamentos controlados.

( )

A Anvisa tem competência para controlar e fiscalizar
a propaganda e a publicidade exclusivamente de
medicamentos.

( )

A Anvisa tem competência para controlar e fiscalizar
a propaganda e a publicidade somente de cigarros e
outros produtos fumígenos.

(A)

V/ F/ F/ F

(B)

F/ F/ V/ V

do

É correto afirmar que, nas áreas de atuação da vigilância
sanitária, estão inseridas ações relacionadas ao controle
de riscos sanitários
(A)

no meio ambiente.

(B)

exclusivamente nos serviços de saúde, portos,
aeroportos e fronteiras.

(C)

exclusivamente à saúde do trabalhador.

(C)

F/ V/ V/ F

(D)

exclusivamente ao controle da prestação de serviços
de saúde.

(D)

V/ V/ F/ F

(E)

F/ V/ V/ V

(E)

exclusivamente ao controle de bens de consumo
relacionados à saúde.
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39.

(A)

(B)

40.

É correto o que se afirma em

Sobre as ações de fiscalização em saúde, assinale a
alternativa correta.

(A)

I e IV, apenas.

As ações de fiscalização em saúde somente podem
ser realizadas por profissionais concursados para
atuarem exclusivamente em vigilância sanitária.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I e III, apenas.

As ações de fiscalização em saúde somente podem
ser realizadas pelas vigilâncias sanitárias dos
estados brasileiros.

(D)

II e IV, apenas.

(E)

I, II, III e IV.

(C)

As ações de fiscalização somente podem ser
realizadas em nível federal pela Anvisa.

(D)

As ações de fiscalização em saúde somente podem
ser realizadas por profissionais das vigilâncias
sanitárias das secretarias de saúde dos municípios.

(E)

As ações de fiscalização em saúde, promovidas pela
Equipe da Saúde da Família são também ações de
vigilância sanitária, realizadas nas moradias, no
meio ambiente, na água de consumo, na coleta e
disposição final adequada do lixo e do esgoto.

42.

Criada pela Lei nº 9.782/1999, a Anvisa é uma autarquia
sob regime especial, tendo como área de atuação
(A)

todos os setores relacionados a produtos e serviços
que possam afetar a saúde da população brasileira.

(B)

setores relacionados a produtos
exclusivos da área da saúde.

(C)

setores relacionados somente a produtos que
possam afetar a saúde da população brasileira.

(D)

setores relacionados somente a serviços que
possam afetar a saúde da população brasileira.

(E)

setores relacionados somente a serviços públicos
que possam afetar a saúde da população brasileira.

e

No que diz respeito à Anvisa, é correto afirmar que
(A)

seu diretor-presidente é indicado pelo Presidente da
República e deve ser sabatinado pelas assembleias
legislativas dos estados em que atua.

(B)

seu diretor pode ser substituído em caso de
mudança do Governo Federal, uma vez que o cargo
é eminentemente político.

(C)

é uma autarquia federal criada por lei própria, sendo
sua administração, finanças e dirigentes mantidos
sob responsabilidade direta do Ministério da Saúde.

(D)

sua atuação se limita apenas aos locais onde detém
sedes administrativas; nos demais locais, a atuação
é dos órgãos estaduais e municipais.

(E)

seus dirigentes têm estabilidade e, após deixar o
órgão, ainda passam por um período de quarentena
remunerada.

serviços

43.

Com relação ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
(SNVS), marque V para verdadeiro ou F para falso e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.
( )

Está sob responsabilidade da Anvisa e tem por
responsabilidade fiscalizar com abrangência federal,
não podendo, no entanto, ser acionado em portos,
aeroportos e fronteiras, onde o controle é feito por
entidades de direito privado contratadas pela Anvisa.

( )

É integrado por entidades federais, estaduais e
municipais, sob coordenação da Anvisa, tendo, entre
suas atribuições, monitorar auditorias de suas
entidades integrantes, incluindo-se os laboratórios
oficiais de controle de saúde.

( )

As instalações físicas, equipamentos, tecnologias,
ambientes e procedimentos envolvidos em todas as
fases dos processos de produção dos bens e
produtos submetidos ao controle e fiscalização
sanitária, incluindo a destinação dos respectivos
resíduos, também estão submetidos ao regime de
vigilância sanitária.

( )

Segundo o plano diretor de Vigilância Sanitária, o
SNVS é um sistema autônomo e desvinculado do
SUS, necessitando dessa desvinculação para atuar
com mais independência e resguardar seu corpo
técnico.

(A)

F/ V/ V/ F

(B)

V/ F/ V/ F

(C)

V/ V/ F/ F

(D)

V/ F/ V/ V

(E)

F/ V/ F/ V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41.

A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as
assertivas abaixo.
I.

11

Foi instituído pela Lei nº 8.080/1990, a qual dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, tendo
amparo expresso na Constituição Federal.

II.

A responsabilidade pela gestão administrativa e
financeira, bem como pela implantação e
manutenção de recursos tecnológicos, materiais e
humanos do SUS é exclusiva do Governo Federal.

III.

A direção do SUS é exercida: pelo Ministério da
Saúde, no âmbito da União; pela Secretaria de
Saúde ou órgão equivalente, no âmbito dos Estados
e do Distrito Federal; e pela Secretaria de Saúde ou
órgão equivalente, no âmbito municipal.

IV.

Não compete ao SUS executar ações e serviços,
ainda que em caráter complementar, referentes à
vigilância epidemiológica, sanitária, alimentação e de
saúde do trabalhador, que são de competência
exclusiva da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS).
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44.

Sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DST),
analise as assertivas abaixo.
I.

II.

III.

IV.

47.

Para que a patente de um medicamento de combate
à AIDS seja concedida, o pedido deve passar por
análise da Anvisa para detectar eventual risco à
saúde, antes de ser examinado pelo Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).
Para alguns tipos de papilomavírus humano (HPV) já
existe vacina, embora não seja de grande valia,
especialmente para as mulheres.
A sífilis é uma DST de menor potencial ofensivo, não
representando risco à saúde do portador nem de seu
parceiro sexual, sendo o acompanhamento médico
apenas recomendado, não obrigatório.

As células vegetais possuem pontes citoplasmáticas por
onde elas estabelecem as comunicações com as células
adjacentes. Assinale a alternativa que apresenta a
denominação dessas estruturas.
(A)

Plasmodesmos.

(B)

Polissomos.

(C)

Microtúbulos.

(D)

Centríolos.

(E)

Lamelas médias.

Observe a figura abaixo, para responder às questões 48 e
49.

O controle das DST é feito diretamente pela Anvisa
e pela vigilância epidemiológica dos estados.

É correto o que se afirma em

45.

46.

(A)

I, apenas.

(B)

I e IV, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

IV, apenas.

(E)

I, II, III e IV.

Não são consideradas despesas com ações e serviços
públicos de saúde aqueles relacionados
(A)

à produção, aquisição e distribuição de insumos
específicos de serviços do SUS, tais como:
imunobiológicos, sangue e hemoderivados.

(B)

ao saneamento básico dos distritos sanitários
especiais
indígenas
e
de
comunidades
remanescentes de quilombos.

(C)

ao manejo ambiental vinculado diretamente ao
controle de vetores de doenças.

(D)

ao saneamento básico, inclusive quanto às ações
financiadas e mantidas com recursos provenientes
de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para
essa finalidade.

(E)

ao investimento na rede física do SUS, incluindo a
execução de obras de recuperação, reforma,
ampliação e construção de estabelecimentos
públicos de saúde.

Sabe-se que bactérias são organismos procarióticos. De
acordo com a estrutura celular das bactérias, é correto
afirmar que as células procarióticas diferem das
eucarióticas por
(A)

possuírem membrana plasmática.

(B)

possuírem ribossomos.

(C)

terem o núcleo celular envolto por uma membrana.

(D)

possuírem cílios ou flagelos.

(E)

não
apresentarem
organelas
citoplasmáticas
responsáveis pela respiração celular.

48.

49.

Com base na figura, assinale a alternativa que apresenta os
números correspondentes aos três folhetos embrionários.
(A)

1, 2 e 3.

(B)

1, 4 e 9.

(C)

5, 6 e 9.

(D)

2, 4 e 5.

(E)

1, 3 e 8.

Assinale a alternativa que apresenta o número
correspondente à estrutura que serve de base para a
formação da coluna vertebral.
(A)

9.

(B)

8.

(C)

7.

(D)

6.

(E)

3.
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50.

51.

52.

Assinale a alternativa que apresenta as células
especializadas responsáveis pela produção do pigmento
que dá cor à pele humana.
(A)

Mastócitos.

(B)

Plasmócitos.

(C)

Melanócitos.

(D)

Queratinócitos.

(E)

Eosinófilos.

54.

Nos laboratórios de cultivo celular é necessário evitar a
contaminação dos meios de cultura, a fim de garantir
resultados acurados. Na preparação de meios de cultura
líquidos, é correto afirmar que o método de esterilização
mais indicado é a
(A)

filtração com membrana de 0,45µm.

Sobre a leitura do voltímetro quando R = 10kΩ, analise as
assertivas abaixo.

(B)

filtração com membrana de 0,22µm.

I.

(C)

exposição a raios UV.

A leitura apresentada pelo voltímetro do problema
será menor do que seria se a medida fosse realizada
por um voltímetro ideal.

II.

A leitura da tensão não
características do voltímetro.

III.

A diferença entre a leitura apresentada pelo
voltímetro do problema e a de um voltímetro ideal,
para os dados apresentados, é inferior a 1%.

(D)

mufla.

(E)

exposição ao ozônio.

Assinale a alternativa que apresenta a imunoglobulina
capaz de atravessar a placenta.
E.

(A)

I e II, apenas.

(B)

G.

(B)

I e III, apenas.

(C)

M.

(C)

II e III, apenas.

(D)

N.

(D)

I, II e III.

(E)

D.

(E)

II, apenas.

13

Uma lâmpada fluorescente compacta custa R$10,00. O
fabricante afirma que o tempo de vida do produto é de
10.000h. A potência dissipada dessa lâmpada é de 20W,
mas sua capacidade de iluminação é igual à de uma
lâmpada incandescente de 75W. Uma lâmpada
incandescente de 75W custa cerca de R$2,00, e seu
fabricante garante o funcionamento por 1.000h. Uma
família pretende trocar todas as lâmpadas incandescentes
de sua residência por fluorescentes compactas. O custo
de energia, incluindo geração, transmissão e distribuição,
é de R$0,27 para cada kWh. O total de impostos equivale
a 15% do custo total de energia. Após um período de
10.000h de funcionamento de uma única lâmpada
compacta, é correto afirmar que a mudança

é

afetada

pelas

É correto o que se afirma em

(A)

55.
53.

O voltímetro abaixo pode ser modelado como um
voltímetro ideal em paralelo com um resistor de 10MΩ.

A imagem abaixo mostra um resistor danificado que
precisa ser substituído. Ele apresenta um conjunto de
quatro faixas coloridas. Essas faixas são padronizadas
pela posição que ocupam e pelas cores que apresentam.

Baseando-se na ilustração, analise as assertivas abaixo.
I.

As quatro faixas começam a ser contadas a partir da
esquerda.

II.

Se houver apenas as três faixas, a partir da
esquerda, a tolerância sobre o valor nominal vale
20% para mais ou para menos.
A quarta faixa indica a tolerância, fator multiplicativo.

(A)

significou um prejuízo aproximado de R$253,00.

(B)

significou um lucro aproximado de R$171,00.

(C)

significou um lucro aproximado de R$181,00.

III.

(D)

significou um prejuízo aproximado de R$158,50.

É correto o que se afirma em

(E)

foi indiferente, pois a mudança de custo foi
irrelevante.

(A)

I e II, apenas.

(B)

I e III, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

I, II e III.

(E)

II, apenas.
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56.

57.

Um barco a motor, ao subir um rio, cruza com um tronco
de árvore à deriva. Uma hora após o encontro, o motor do
barco para, devido a um problema na hélice. Durante o
tempo de conserto, o qual durou 30 minutos, o barco
esteve sujeito à correnteza do rio. Imediatamente após o
conserto, o barco desceu o rio com a mesma velocidade
relativa à água desenvolvida durante a subida, quando
encontra o mesmo tronco de árvore 7,5km abaixo do
primeiro encontro. Logo, é correto afirmar que a
velocidade da correnteza do rio, em km/h, vale
(A)

2,0.

(B)

3,0.

(C)

4,0.

(D)

5,0.

(E)

6,0.

58.

Após a rolha ser retirada, é correto afirmar que

Um feixe de luz incide sobre um líquido de índice de
refração n1, com ângulo de incidência de 60º. No interior
do líquido, existe um prisma de vidro de índice de refração
n2, o qual está posicionado de forma que uma de suas
faces é paralela à superfície do líquido.

Observa-se que o ângulo de refração nesta face é de 30º.
É observado também que, dentro do prisma, o feixe incide
sobre outra face com ângulo de 60º e emerge
tangenciando essa face. É correto afirmar que os valores
dos índices de refração n1 e n2 são, respectivamente,
(A)

1,73 e 1,50.

(B)

1,73 e 1,87.

(C)

1,50 e 1,67.

(D)

1,67 e 1,87.

(E)

1,50 e 1,73.

O recipiente mostrado na figura abaixo está
completamente cheio de água. No ponto A, está colocada
uma rolha cujo diâmetro é muito menor do que o diâmetro
do fundo em que ela está instalada.

59.

(A)

a montagem funciona como um sifão, e toda a água
disponível
será
esgotada
pelo
orifício
A
continuamente.

(B)

não sairá uma gota d’água da montagem, pois a
pressão do fundo do recipiente é igual à pressão
atmosférica.

(C)

o ar atmosférico entrará pela montagem empurrando
a água de volta para o reservatório, esvaziando
completamente o recipiente e a tubulação.

(D)

o sistema funcionará como um sifão, e uma
quantidade de água sairá até que a pressão no
orifício A se iguale à pressão atmosférica e a água
pare de sair.

(E)

o sistema funcionará como um sifão, e uma
quantidade de ar (sem saída de água) entrará até
que a pressão no orifício A se iguale à pressão
atmosférica e o ar pare de entrar.

Suponha que uma pessoa está andando desprotegida sob
uma forte chuva com muitos relâmpagos. Essa é uma
situação perigosa, e a pessoa pode sofrer os efeitos de
um relâmpago que atinja algum ponto ligado ao solo
próximo a ela. Os sapatos molhados de uma pessoa
podem explodir, se a corrente de terra de um relâmpago
vaporizar a água no interior deles. A transformação brusca
de água em vapor produz uma expansão violenta,
suficiente para destruir os sapatos. A água possui massa
3
específica de 1.000kg/m e um calor de vaporização de
2.256kJ/kg. A corrente de terra produzida pelo relâmpago
é horizontal, aproximadamente constante, dura 2,0ms e
encontra água com resistividade de 150Ω.m, 12cm de
-5 2
comprimento e uma seção reta vertical de 15.10 m . É
correto afirmar que o valor necessário da corrente para
causar
a
explosão
deve
ser,
em
ampères,
aproximadamente de
(A)

10.

(B)

11.

(C)

12.

(D)

13.

(E)

14.
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Leia o texto e observe a figura abaixo, para responder às
questões 60 e 61.

63.

O ácido acetilsalicílico, medicamento mais consumido no
mundo, é um fármaco do grupo dos anti-inflamatórios não
esteroides (AINE), utilizado como anti-inflamatório, antipirético e
analgésico. A figura abaixo mostra a reação da síntese do ácido
acetilsalicílico.

60.

61.

62.

(A)

CO2 + H2O

(B)

N2 +

(C)

NO2 +

(D)

S+

(E)

SO2 +

A respeito dos compostos I, II, III e IV, é correto afirmar que
(A)

os átomos de carbono dos compostos I, II, III e IV
3
apresentam hibridização sp .

(B)

o composto I é um derivado fenólico.

(C)

o composto III é um ácido dicarboxílico.

(D)

o composto III apresenta grupamento cetônico.

(E)

os compostos I, II, III e IV possuem heteroátomo na
molécula.

64.

3
O2
2

→

H2CO3

→

NO2

1
O2
2

3
O2
2

→

→

1
O2
2

NO3

SO3

→

SO3

Em relação a macromoléculas e polímeros, analise as
assertivas abaixo.
I.

A reação de polimerização
policondensação.

II.

Polímeros termoplásticos raramente ocorrem na
natureza.

III.
A massa molar do composto I, em g/mol é:
(Massas atômicas, em u.m.a.: C = 12; O = 16; H = 1)

Policloreto de vinila (PVC) é um polímero do
cloroeteno.

IV.

Proteínas são polímeros naturais.

(A)

122.

É correto o que se afirma em

(B)

128.

(C)

134.

(D)

138.

(E)

140.

Uma das fermentações mais importantes do ponto de vista
industrial é a alcoólica, aplicada principalmente na área de
combustíveis e de produção de bebidas. A respeito da
fermentação alcoólica, pode-se afirmar que

65.

(A)

I e II, apenas.

(B)

II, III e IV, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

II e IV, apenas.

(E)

I, III e IV, apenas.

do

o piruvato é um de seus intermediários metabólicos.

(A)

Escurecimento de um colar de prata.

(B)

é caracterizada pela formação de monóxido de
carbono.

(B)

Extração de clorofila por álcool.

(C)

Solubilização de açúcar em água.

industrialmente é realizada por leveduras, em
aerobiose.

(D)

Destilação de álcool.

(E)

Fusão do ferro.

(D)

industrialmente
anaerobiose.

é

realizada

por

bactérias,

em

(E)

envolve uma sequência de reações ligadas ao
metabolismo de biossíntese.

amido

é

de

Assinale a alternativa que apresenta uma transformação
química.

(A)

(C)

15

A água da chuva é naturalmente ácida, mesmo em locais
não poluídos, devido à formação de compostos ácidos
decorrentes de reações que acontecem entre gases na
atmosfera. A acidez da chuva pode ser intensificada pela
emissão de compostos de enxofre e de nitrogênio,
oriundos da queima de combustíveis fósseis. Assinale a
alternativa que apresenta uma reação não relacionada à
formação de chuva ácida.
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66.

Observe as estruturas abaixo.

69.

70.

Assinale a alternativa que apresenta as estruturas que
correspondem a aminas.

67.

68.

(A)

I, II e III, apenas.

(B)

I, II e IV, apenas.

(C)

I, IV e V, apenas.

(D)

II, III e V, apenas.

(E)

III, IV e V, apenas.

O gás natural (GN) corresponde a uma mistura de
hidrocarbonetos gasosos, a saber, metano, etano,
propano e butano. Sua ocorrência pode estar ou não
associada à do petróleo. A respeito dos hidrocarbonetos
citados, pode-se afirmar que
(A)

o metano é o que tem maior ponto de ebulição.

(B)

o butano apresenta maior ponto de fusão.

(C)

apresentam alta reatividade química.

(D)

apresentam alta polaridade.

(E)

formam uma série isóloga.

71.

A unidade astronômica (UA), utilizada para medir grandes
distâncias, corresponde a 149,6 milhões de quilômetros.
Sabendo que a distância média de Saturno ao Sol é de
1.430.000.000km, é correto afirmar que essa distância
corresponde, aproximadamente, a
(A)

9,6UA.

(B)

96UA.

(C)

0,96UA.

(D)

960UA.

(E)

0,096UA.

O comprimento da coluna de mercúrio (Hg) em certo
termômetro varia 6mm, para mais ou para menos, conforme
a temperatura aumenta ou diminui 4°C, respectivamente.
Sabe-se que, a 0°C, esse comprimento é de 30mm.
Indicando por c o comprimento, em milímetros, da coluna
para cada temperatura t, em graus Celsius, dentro dos
limites considerados, assinale a alternativa que apresenta
corretamente a relação entre c e t.

3
t
2

(A)

c=

(B)

c = 30 + 3t

(C)

c = 30 +

(D)

c = 30 + 6t

(E)

c = 30 + 4t

3
t
2

Analise o gráfico abaixo, que se refere à idade dos
candidatos inscritos ao cargo de analista de certo concurso.

O mícron (μ) é uma unidade de medida que corresponde à
milésima parte do milímetro. Observada por meio de um
microscópio que aumenta as dimensões 2.500 vezes,
essa partícula aparece com 4cm de largura. Assinale a
alternativa que apresenta sua largura real.
(A)

160μ.

(B)

0,016μ.

(C)

0,16μ.

(D)

16μ.

(E)

1,6μ.

Sobre o gráfico, é incorreto afirmar que
(A)

217 candidatos concorrem às vagas.

(B)

49 mulheres de 27 anos, no máximo, concorrem às
vagas.

(C)

56 homens de 28 anos, no mínimo, concorrem às
vagas.

(D)

aproximadamente 52% dos candidatos são homens.

(E)

aproximadamente 19% das mulheres têm 28 anos.
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72.

A tabela abaixo mostra os percentuais obtidos após
aplicar certo valor, por algum tempo, à taxa anual de 60%.
De acordo com a tabela, é correto afirmar que o tempo
necessário para triplicar um capital aplicado à taxa de
juros compostos de 60% ao ano é de, aproximadamente,
t (em anos)
2,00
2,25
2,30
2,32
2,34
2,42
2,56

73.

(1,6)t
2,56
2,88
2,95
2,98
3,00
3,12
3,33

I.

A frota de São Paulo supera a de Sergipe em
aproximadamente 15 milhões de veículos.

II.

Somadas, as frotas de Amapá, Roraima e Acre se
igualam à de Tocantins.

III.

As frotas de Minas Gerais e Paraná, juntas, superam
a do Rio Grande do Sul em aproximadamente 9
milhões de veículos.

Segundo os gráficos, é correto o que se afirma em
(A)

I, apenas.

(B)

II, apenas.

(C)

III, apenas.

(A)

2 anos, 3 meses e 4 dias.

(D)

II e III, apenas.

(B)

2 anos, 4 meses e 2 dias.

(E)

I, II e III.

(C)

2 anos, 5 meses e 5 dias.

(D)

2 anos, 6 meses e 15 dias.

(E)

2 anos, 7 meses e 3 dias.

74.

Observe os gráficos abaixo e, em seguida, analise as
assertivas.

75.

Fonte: IBGE

Uma pesquisa, feita com 140 pessoas, revelou que 70
falam inglês, 100 falam espanhol e 10 não falam nem
inglês nem espanhol. Escolhida ao acaso, uma dessas
140 pessoas fala espanhol. Assinale a alternativa que
apresenta a probabilidade de ela também falar inglês.
(A)

30%.

(B)

40%.

(C)

50%.

(D)

60%.

(E)

70%.

Boas práticas de fabricação em medicamentos constituem
a parte da Garantia da Qualidade que assegura que os
produtos são consistentemente produzidos e controlados,
com padrões de qualidade apropriados para o uso
pretendido e requerido pelo registro. Um dos riscos à
produção é a contaminação cruzada, que se entende por
contaminação
(A)

por partículas de poeira, contaminação por problemas
na exaustão e ar-condicionado.

(B)

de determinada matéria-prima, produto intermediário,
produto a granel ou produto terminado com outra
matéria-prima, produto intermediário, produto a
granel ou produto terminado, durante o processo de
produção.

(C)

microbiológica originária de limpeza inadequada de
equipamentos e/ou bancadas.

(D)

do produto por purificação inadequada da água.

(E)

de produto ou matéria-prima em sua etapa final de
envase, por falta de utilização de equipamentos de
proteção do manipulador de produção e envase.

Fonte: IBGE

17

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – 201 – Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária – Área 1 – Prova A

76.

Os técnicos da Vigilância Sanitária são considerados
autoridades sanitárias e exercem atividades inerentes à
função de fiscal sanitário, tais como:
inspeção e fiscalização sanitária.

A Lei nº 5.991/1973 dispõe sobre o Controle Sanitário do
Comércio
de
Drogas,
Medicamentos,
Insumos
Farmacêuticos e Correlatos. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente um dos conceitos adotados para
efeito dessa lei.

II.

instauração de processo administrativo sanitário.

(A)

III.

interdição e apreensão cautelar de produtos.

IV.

fazer cumprir as penalidades aplicadas pelas
autoridades sanitárias competentes nos processos
administrativos sanitários.

Droga: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou
elaborado com finalidade profilática, curativa,
paliativa ou para fins de diagnóstico.

(B)

V.

elaboração de certificados de análise.

VI.

lavratura de auto de infração sanitária.

VII.

análise de matérias-primas de uso farmacêutico.

Insumo farmacêutico: substância, produto, aparelho
ou acessório cujo uso ou aplicação esteja ligado à
defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à
higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins
diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes
e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de acústica
médica, odontológicos e veterinários.

(C)

Correlato: droga ou matéria-prima aditiva ou
complementar de qualquer natureza, destinada a
emprego em medicamentos, quando for o caso, e
seus recipientes.

(D)

Farmácia: estabelecimento de manipulação de
fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos, compreendendo o de dispensação e o de
atendimento privativo de unidade hospitalar ou de
qualquer outra equivalente de assistência médica.

(E)

Ervanaria: estabelecimento de dispensação e
comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos em suas embalagens
originais e dispensação de plantas medicinais.

I.

78.

VIII. interdição cautelar de estabelecimento.
É correto o que está contido em

77.

(A)

I, II, V e VII, apenas.

(B)

I, II, III, IV, VI e VIII, apenas.

(C)

IV, V e VII, apenas.

(D)

I, II, III, IV, VI, VII e VIII, apenas.

(E)

III, V, VI e VIII, apenas.

Uma das funções do fiscal de estabelecimento é a
verificação de Procedimento Operacional Padrão (POP),
os quais são definidos genericamente como
(A)

procedimento escrito e autorizado que fornece
instruções para a realização de operações não
necessariamente específicas a um dado produto ou
material, mas de natureza geral (exemplo: operação,
manutenção e limpeza de equipamentos; validação;
limpeza de instalações e controle ambiental;
amostragem e inspeção).

(B)

documentos com a descrição da produção, controle
de qualidade e dispensação.

(C)

documento emitido pela vigilância sanitária municipal,
de acordo com a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) do estabelecimento.

(D)

descrição de procedimentos técnicos, apenas,
excluindo procedimentos administrativos, de limpeza
e de recursos humanos.

(E)

o responsável por definir desde a história e fundação
do estabelecimento até a rotina de todos os
funcionários. Os procedimentos de produção,
armazenamento, distribuição e transporte, aquisição
e expedição devem ser inseridos no Manual de Boas
Práticas, sendo opcional a inclusão nos POP.

79.

Um paciente foi ao consultório médico dermatológico para
tratamento da dermatite seborreica. O médico prescreveu
um medicamento de uso oral. Após efetuar a compra e ler
a bula, o paciente verificou que o medicamento não tinha
indicação para tratamento de pele, mas para tratamento
da próstata. O paciente retornou ao médico, que lhe
explicou que se tratava de uma prescrição off label. Sobre
a situação descrita, assinale a alternativa correta.
(A)

O uso off label de um medicamento é irregular, e
tanto o farmacêutico quanto o médico podem ser
autuados por cometer infração grave.

(B)

Quando um medicamento é aprovado para uma
determinada indicação, isso implica que esta seja a
única possível e que o medicamento só possa ser
usado para ela, visto que os medicamentos são
estudados e somente aprovados após os testes in
vitro e in vivo.

(C)

O uso off label de um medicamento é feito por conta
e risco do médico que o prescreve e pode,
eventualmente, vir a caracterizar um erro médico,
mas, em grande parte das vezes, trata-se de uso
essencialmente correto, apenas ainda não aprovado.

(D)

Há casos em que a indicação nunca será aprovada
por uma agência reguladora, como em doenças
raras cujo tratamento medicamentoso só é
respaldado por séries de casos. Tais indicações,
possivelmente, nunca constarão da bula do
medicamento porque jamais serão estudadas por
ensaios clínicos. Sendo assim, o médico não poderá
prescrever o medicamento com indicação diferente
dos estudos para seu paciente.

(E)

Define-se off label como medicamento aprovado
pelo FDA (Food and Drug Administration) ou outra
agência internacional, e que ainda não foi aprovado
pela Anvisa.
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80.

A Lei nº 6.437/1977 configura infrações à legislação
sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá
outras providências. Baseando-se nesta importante lei
para o fiscal da vigilância sanitária, assinale a alternativa
correta.
(A)

O infrator será notificado para ciência do auto de
infração apenas pessoalmente.

(B)

É considerado situação agravante o infrator ter sofrido
coação, a que podia resistir, para a prática do ato.

(C)

É considerada situação agravante a errada
compreensão da norma sanitária, admitida como
escusável, quanto patente a incapacidade do agente
para atender o caráter ilícito do fato.

(D)

A reincidência específica torna o infrator passível de
enquadramento na penalidade máxima e a
caracterização da infração como grave.

(E)

Para a imposição da pena e a sua graduação, a
autoridade sanitária levará em conta: as
circunstâncias atenuantes e agravantes; a gravidade
do fato, tendo em vista as suas consequências para
a saúde pública; os antecedentes do infrator quanto
às normas sanitárias.

RASCUNHO

PROVA DISCURSIVA
Escreva um texto dissertativo-argumentativo com, no
mínimo 20 e, no máximo 30 linhas, sobre a questão
abaixo.
As agências reguladoras no Brasil tiveram origem na
década de 1990 do século passado. Originariamente, no setor
econômico e, posteriormente, em áreas sociais. A Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi a primeira agência
reguladora na área da saúde. Comente sobre os fatores que
originaram a criação das agências e discuta as principais
características do modelo de gestão das agências reguladoras
no Brasil e, em especial, a Anvisa.
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