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INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

2. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, com 
caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita 
cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma 
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos 
de marcação completamente, sem deixar espaços. 

4. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O 
CARTÃO-RESPOSTA, SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já 
estiver danificado. 

5. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

6. SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo/Concurso Público o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de 
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CARTÃO-RESPOSTA. 

7. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS. 
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A chave para o amanhã 

Aperfeiçoar instituições e promover cultura mais 

humanista 

Os últimos 300 anos mudaram a face do planeta. 

A emergência da razão, da ciência, do humanismo, do 

capitalismo e da democracia foi fundamental para 

chegarmos até aqui. Paulatinamente, fomos moldando o 

mundo por meio da construção dessas instituições e ideias 

e da adoção de tecnologias em grande escala, com 

reflexos positivos e negativos para a humanidade.  

De um lado, somos hoje capazes de nos 

autodestruir, seja por conta de uma guerra nuclear, seja 

por conta de nosso comportamento predatório e 

insustentável. Por outro, já temos amplas condições de 

atingir patamares adequados de qualidade de vida para 

todos, com respeito ao meio ambiente e às gerações 

futuras. 

Podemos acabar com a pobreza em todas as suas 

formas, em todos os lugares; podemos assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades; podemos assegurar a educação inclusiva, 

equitativa e de qualidade para todos; podemos alcançar a 

igualdade de gênero; podemos assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos; e por aí vai. 

Podemos cumprir com todos os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela 

Assembleia Geral da ONU, por meio da implementação 

de políticas públicas eficientes e responsáveis e pelo uso 

maciço de tecnologias que já estão disponíveis. Parece 

incrível, e é. 

Entretanto, tudo indica que, apesar dos 

gigantescos avanços tecnológicos, não vamos cumprir as 

metas estabelecidas para os ODS para 2030. Se temos 

condições técnicas necessárias, o que falta para termos 

uma sociedade mais humana, menos desigual e com 

melhor qualidade de vida para todos? A resposta não 

parece estar propriamente na tecnologia que já existe e 

que certamente virá. 

Os avanços, sobretudo no que se refere à ciência 

e sua aplicação prática, parecem revelar que o sonho de 

uma sociedade plural, livre, sustentável, que garanta uma 

boa qualidade de vida para todos, é possível. O cerne dos 

nossos problemas atuais – e, portanto, também das 

soluções – está no ser humano, e não na máquina.  

Para isso, teremos ainda um longo percurso. De 

um lado, precisamos aperfeiçoar as instituições públicas 

e privadas, tornando-as mais abertas, plurais, eficientes e 

inovadoras. Ao lado disso, precisamos promover uma 

cultura cada vez mais democrática, inclusiva e humanista, 

com vistas a melhorar nossa relação com o outro e com o 

planeta. 

Os desafios são imensos. Os últimos 300 anos 

demonstram que o ser humano é capaz de quase tudo. 
 

Disponível em: https://www.otempo.com.br/opiniao/thiago-camargo/a-chave-
para-o-amanha-1.2453836 

 

01) O texto “A chave para o amanhã”, de Thiago 

Camargo, tem por objetivo: 

 

a) divulgar os principais eventos históricos e sociais que 

revolucionaram o modo de viver do ser humano.  

b) enfatizar a capacidade que o ser humano tem de se 

autodestruir, apesar dos grandes avanços científicos.  

c) discutir sobre fatores humanos e tecnológicos que 

impactam a construção de uma sociedade mais justa. 

d) explicar as metas estabelecidas pela ONU no que tange 

ao desenvolvimento de uma sociedade sustentável.  

e) destacar a importância do altruísmo e da empatia para 

uma vida em sociedade mais democrática e plural.  

_____________________________________________ 

 

02) Predomina, no texto, a tipologia:  

 

a) narrativa, uma vez que são mostrados ao leitor as 

mudanças históricas e sociais que ocorreram ao longo do 

tempo.  

b) descritiva, uma vez que o autor apresenta tanto os 

pontos positivos quantos os negativos advindos da 

tecnologia.  

c) expositiva, uma vez que o autor apresenta de modo 

imparcial a solução para a construção de um mundo mais 

justo.   

d) injuntiva, uma vez que o autor de forma indireta busca 

aconselhar e persuadir o leitor a aderir ao seu ponto de 

vista.  

e) argumentativa, uma vez que o autor utiliza argumentos 

para convencer o leitor sobre a validade do seu ponto de 

vista.  

_____________________________________________ 

 

03) De acordo com o texto, pode-se afirmar que a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária é:  

 

a) utópica, visto que o mesmo desenvolvimento que traz 

benefícios traz também problemas ao ser humano.  

b) possível se houver aperfeiçoamento das instituições e 

promoção de uma cultura que valorize o ser humano.  

c) inatingível, pois, de forma paradoxal, os avanços da 

tecnologia sempre trarão prejuízos aos que dela 

dependem.   

d) impossível, já que não há como prever o 

comportamento do ser humano, bem como suas atitudes 

no futuro.  

e) certa, uma vez que o ser humano está cada vez mais 

consciente dos impactos trazidos por suas ações no 

mundo.   

_____________________________________________ 

 

04) Sobre o uso da primeira pessoa do plural no terceiro 

parágrafo, analise as afirmações a seguir.  

 

I. Trata-se de um uso inadequado, pois confere 

subjetividade ao texto.  

II. Cria proximidade com o leitor, incluindo-o na causa a 

ser defendida.  

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.otempo.com.br/opiniao/thiago-camargo/a-chave-para-o-amanha-1.2453836
https://www.otempo.com.br/opiniao/thiago-camargo/a-chave-para-o-amanha-1.2453836


III. Enfatiza a possibilidade de mudanças positivas na 

sociedade. 

 

É correto o que se afirma em: 

a) I. 

b) I e II.  

c) II e III.  

d) I e III. 

e) I, II e III.  

_____________________________________________ 

 

05) O trecho, “Entretanto, tudo indica que, apesar dos 

gigantescos avanços tecnológicos, não vamos cumprir as 

metas estabelecidas para os ODS para 2030” pode ser 

reescrito, mantendo o mesmo sentido, da seguinte forma:  

 

a) “Assim, tudo indica que, ainda que haja avanços 

tecnológicos, não vamos cumprir as metas estabelecidas 

para os ODS para 2030.”   

b) “Apesar dos gigantescos avanços tecnológicos, não 

vamos cumprir, porém, ao que tudo indica, as metas 

estabelecidas para os ODS para 2030.”  

c) “Embora haja avanços tecnológicos, não vamos 

cumprir, portanto, as metas estabelecidas para os ODS 

para 2030 ao que tudo indica.” 

d) “Ao que tudo indica, não vamos cumprir as metas 

estabelecidas para os ODS para 2030, no entanto há 

grandes avanços tecnológicos.”  

e) “Portanto, tudo indica que, mesmo com os avanços 

tecnológicos, não vamos cumprir as metas estabelecidas 

para os ODS para 2030.”  

_____________________________________________ 

 

06) Em “Paulatinamente, fomos moldando o mundo por 

meio da construção dessas instituições e ideias e da 

adoção de tecnologias em grande escala, com reflexos 

positivos e negativos para a humanidade.”, a palavra em 

destaque só não pode ser substituída por:   

 

a) gradualmente.  

b) progressivamente. 

c) gradativamente. 

d) aceleradamente. 

e) lentamente. 

_____________________________________________ 

 

07) No trecho “Os avanços, sobretudo no que se refere à 

ciência e sua aplicação prática, parecem revelar que o 

sonho de uma sociedade plural, livre, sustentável, que 

garanta uma boa qualidade de vida para todos, é 

possível.”, o sujeito do verbo “parecer” é classificado 

como:  

 

a) indeterminado.  

b) composto.  

c) desinencial. 

d) simples. 

e) Inexistente.  

_____________________________________________ 

 

08) A conjunção “entretanto”, presente no quinto 

parágrafo, tem a função de:  

 

a) introduzir uma ideia oposta ao que foi dito no parágrafo 

anterior.  

b) introduzir uma consequência do que foi dito no 

parágrafo anterior.  

c) introduzir uma condição em relação ao dito no 

parágrafo anterior 

d) introduzir uma concessão em relação ao dito no 

parágrafo anterior.  

e) introduzir uma das causas do que foi dito no parágrafo 

anterior.  

_____________________________________________ 

 

09) A respeito da colocação pronominal, presente no 

trecho “De um lado, precisamos aperfeiçoar as 

instituições públicas e privadas, tornando-as mais abertas, 

plurais, eficientes e inovadoras.”, analise as afirmativas a 

seguir.  

I. Utilizou-se corretamente a ênclise, visto que o verbo 

aparece após uma pausa sinalizada pela vírgula.  

II. O pronome do caso oblíquo “as” deveria ser 

substituído pelo pronome do caso reto “elas”.  

III. Como antes do verbo “tornar” há uma vírgula, o autor 

deveria ter utilizado a próclise, ou seja, o pronome antes 

do verbo.  

Está correto o que se afirma em:  

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) I e II.  

e) II e III.  

_____________________________________________ 

 

10) Segundo as regras de acentuação gráfica, as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo devem ser 

acentuadas. Assinale a alternativa cuja palavra 

exemplifica essa regra.  

 

a) Insustentável.  

b) Gênero.  

c) Incrível.  

d) Também.  

e) Predatório.  

 

Texto para as questões 11, 12 e 13. 

 
https://www.otempo.com.br/charges 

https://www.otempo.com.br/charges


11) Charges e cartuns são gêneros textuais que 

geralmente veiculam uma crítica social de forma bem-

humorada. No texto em questão, o efeito de humor é 

construído por meio de um recurso linguístico 

denominado:  

 

a)  ironia. 

b) metáfora.  

c) polissemia.  

d) metalinguagem. 

e) sinonímia. 

_____________________________________________ 

 

12) A respeito do texto, analise as afirmativas a seguir.  

 

I. A linguagem não verbal apresenta um cenário em que 

se pode evidenciar a diminuição do poder aquisitivo das 

pessoas.  

II. A linguagem não verbal é meramente decorativa e não 

contribui para a criação de efeitos de sentido do texto. 

III. A situação descrita no texto refere-se ao momento 

presente, a qual é diferente do que ocorria no passado.  

 

É correto o que se afirma em:  

 

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) I e II.  

e) I e III.   

_____________________________________________ 

 

13) No texto, a palavra “rápido” é classificada 

sintaticamente como:   

 

a) adjetivo explicativo.  

b) adjunto adnominal.  

c) adjunto adverbial.  

d) predicativo do sujeito. 

e) complemento nominal.  

_____________________________________________ 

 

Texto para as questões 14 e 15. 

Repartição Piolho: Simpósio Anti-Burrice 

 

 
Disponível em https://bichinhosdejardim.com/rp-simposio-anti-burrice/ 

 

 

 

14) É correto afirmar que predomina, na tirinha, a função:   

 

a) referencial da linguagem, uma vez que a mensagem é 

passada de forma objetiva, sem linguagem figurada.  

b) fática da linguagem, uma vez que o personagem 

palestrante testa o canal de comunicação diante da plateia.   

c) emotiva da linguagem, uma vez que o foco do texto é 

mostrar as opiniões do emissor, o personagem 

palestrante. 

d) conativa da linguagem, uma vez que o foco do texto é 

convencer o destinatário a aderir a um ponto de vista.  

e) poética da linguagem, uma vez que as palavras do texto 

estão sendo usadas com um objetivo puramente estético. 

_____________________________________________ 

 

15) Com base na tirinha, analise as afirmativas a seguir.  

 

I. É possível dizer que outras “estratégias para o combate 

à burrice” foram utilizadas anteriormente, em outros 

momentos. 

II. A coesão entre o primeiro e o segundo quadrinhos se 

estabelece por meio de palavras com sentido semelhante. 

III. O efeito de humor, bem como a crítica decorrente 

dele, está associado à quebra de expectativa presente no 

terceiro quadrinho.  

 

É correto o que se afirma em:  

 

a) I.  

b) I e II 

c) I e III.  

d) II e III.  

e) I, II e III.  

 

 

 

 

16) Analise a imagem abaixo. 

 
 

Ela representa um: 

 

a) DDR – 2. 

b) DDR. 

c) PROM. 

d) DIMM. 

e) DDR – 3. 

_____________________________________________ 

 

17) A impressora utilizada para impressão de banners é a: 

 

a) impressora solvente. 

b) impressora de jato de tinta. 

c) impressora a laser. 

d) plotter. 

e) impressora de impacto. 

_____________________________________________ 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

https://bichinhosdejardim.com/rp-simposio-anti-burrice/


18) É um exemplo de software utilitário: 

 

a) editores de texto. 

b) planilhas eletrônicas. 

c) desfragmentadores de disco. 

d) programas gráficos. 

e) navegadores. 

_____________________________________________ 

 

19) As teclas Ctrl, Alt, as do logotipo Windows  e Esc, 

são exemplos de teclas de: 

 

a) digitação. 

b) controle. 

c) navegação. 

d) função. 

e) numérico. 

_____________________________________________ 

 

20) Analise o ícone abaixo, presente no MS – Word, e 

responda. 

 
Ele representa uma margem: 

 

a) estreita. 

b) normal. 

c) larga. 

d) espelhada. 

e) moderada. 
 

  
.  

 

21) A instituição o Código Sanitário do Município é 

fundamentado nos princípios expressos na Constituição 

Federal, dentre os quais está: 

 

a) O princípio da razoabilidade. 

b) O princípio da legitimidade. 

c) O princípio da impessoalidade. 

d) O princípio da proporcionalidade. 

e) O princípio da isonomia. 

____________________________________________ 

 

22) Os servidores designados pela prefeitura municipal 

como fiscais sanitários de vigilância sanitária, exercem 

todas as atividades inerentes a função de fiscal sanitário, 

em razão do seguinte poder administrativo: 

 

a) Poder de Disciplina. 

b) Poder Hierárquico. 

c) Poder Regulamentar. 

d) Poder Discricionário. 

e) Poder de Polícia. 

____________________________________________ 

 

23) Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à 

fiscalização sanitária somente podem funcionar mediante 

licença sanitária expedida pelo órgão de vigilância 

sanitária, com validade: 

a) Relativa e proporcional ao tipo de estabelecimento e ou 

produtos. 

b) Por um ano, renovável por períodos iguais e 

sucessivos. 

c) Limitada à três anos. 

d) Por dois anos, renovável por períodos iguais e 

sucessivos. 

e) Por um ano, renovável por períodos distintos e não-

sucessivos. 

________________________________________ 

 

24) No que diz respeito a Lei de Criação da Taxa de 

Vigilância Sanitária, assinale a alternativa no qual a 

afirmação não é verdadeira: 

a) Uma vez isento da Taxa de Vigilância Sanitária, ocorre 

a dispensa da obrigatoriedade do cumprimento das 

exigências contidas nas normas legais e regulamentares. 

b) Contribuinte da Taxa de Vigilância Sanitária é a pessoa 

física ou jurídica que exerça atividades sujeitas às 

atividades do Serviço de Vigilância Sanitária do 

Município. 

c) Taxa de Vigilância Sanitária deverá ser paga, 

anualmente, com base na Unidade Fiscal do Município. 

d) A Taxa de Vigilância Sanitária será recolhida pelo 

contribuinte aos cofres municipais por meio de guia 

fornecida pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

e) Os valores recolhidos, por meio da Taxa de Vigilância 

Sanitária, são destinados ao custeio e à manutenção da 

estrutura do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária. 

____________________________________________ 

25) Em 1981, o Laboratório Oficial, que já havia 

agregado as ações da área de alimentos, foi transferido 

para a Fundação Oswaldo Cruz, transformando-se no(a): 

 

a) Codex Alimentarius Internacional. 

b) Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. 

c) Código Nacional de Saúde. 

d) Lei da Vigilância Sanitária. 

e) Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. 

____________________________________________ 

 

26) Ao lado de legislações e normas que tratam dos 

conceitos de vigilância sanitária, é necessário buscar 

outros conceitos importantes para a área de vigilância em 

saúde pública. Assinale a alternativa que se refere ao 

conceito descrito abaixo: 

 

Refere-se a medidas que "não se dirigem a uma 

determinada doença ou desordem, mas servem para 

aumentar a saúde e o bem-estar gerais". As estratégias 

enfatizam a transformação das condições de vida e de 

trabalho que conformam a estrutura subjacente aos 

problemas de saúde, demandando uma abordagem 

intersetorial. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



a) Prevenção. 

b) Planejamento. 

c) Proteção. 

d) Promoção. 

e) Participação. 

____________________________________________ 

 

27) A gestão de riscos envolve diferentes processos, 

desenvolvidos em sequência ou de forma simultânea, com 

a execução de atividades que coincidem no tempo. De 

maneira geral a gestão de riscos envolve certas etapas e 

processos, dos quais a avaliação do risco implica em: 

a) Comparar os resultados da análise de riscos com os 

critérios de risco para determinar se o risco e sua 

magnitude são aceitáveis ou toleráveis, bem como qual a 

resposta será dada ao risco. 

b) Compreender o processo de busca, reconhecimento e 

descrição de riscos, isto é, as fontes de risco, formas de 

interação e consequências potenciais. 

c) Definir o escopo do risco a enfrentar, os critérios de 

risco, e as ferramentas necessárias – de quais eu disponho 

ou deveria dispor, e ainda, a cultura envolvida na 

percepção de risco. 

d) Compreender a natureza do risco e determinar o nível 

de risco em termos de consequências e probabilidade. 

e) Estabelecer a medida de controle propriamente dita, 

como por exemplo, a realização de inspeção, o 

estabelecimento de novos padrões para a fabricação ou 

consumo de determinado produto sujeito à vigilância 

sanitária, dentre outros controles. 

____________________________________________ 

 

28) Com relação às técnicas utilizadas no ciclo de 

gerenciamento de riscos, assinale a alternativa que se 

refere a técnica caracterizada abaixo: 

Em sistemas complexos, ao se identificar diversos riscos 

e necessidades de melhoria, com suficientes recursos ou 

não, a tomada de decisão requer priorização quanto às 

intervenções, inclusive para se determinar prioridades 

quanto ao que deverá ser prioritariamente enfrentado com 

planos de ação. É um meio de combinar classificações 

qualitativas ou semiquantitativas de consequências e 

probabilidades, para que se obtenha um nível de risco e 

classificação de risco. O formato e as definições devem 

ser adaptados mediante o contexto. 

 

a) Análise “BOW TIE”. 

b) Matriz de Risco. 

c) Técnica Brainstorming. 

d) Listas de verificação (Check list). 

e) Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA). 

____________________________________________ 

 

29) Tem a função de dar suporte laboratorial às ações de 

vigilância sanitária em todo o território nacional, 

previstas na legislação sanitária. A afirmação anterior, 

refere-se ao: 

a) INPI. 

b) ANVISA. 

c) INCQS. 

d) SUS. 

e) SCIH. 

__________________________________________ 

 

30) O licenciamento é um dos campos de ação da 

Vigilância Sanitária, e tem por objetivo: 

a) Manter cadastro atualizado para planejamento de 

ações. 

b) Acompanhar ao longo do tempo se os produtos 

obedecem às especificações determinadas e 

declaradas, quando forem de registro obrigatório. 

c) Identificar os problemas nos serviços ou os desvios de 

qualidade, adulterações e outros problemas 

relacionados aos produtos e adotar as medidas de 

correção e controle. 

d) Verificar o cumprimento das normas e regulamentos 

técnicos, inclusive quanto aos aspectos relacionados à 

estrutura e ao processo de trabalho. 

e) Identificar agente causador ou origem de eventos 

danosos, adotar medidas de controle e preventivas. 

____________________________________________ 

 

31) Sobre a estrutura organizacional da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, assinale a alternativa incorreta: 

a) A gerência e a administração da Agência serão 

exercidas por Diretoria Colegiada composta de 5 

(cinco) membros, sendo um deles o seu Diretor-

Presidente, vedada a recondução. 

b) A Agência será dirigida por uma Diretoria Colegiada, 

devendo contar, também, com um Procurador, um 

Corregedor e um Ouvidor, além de unidades 

especializadas incumbidas de diferentes funções. 

c) Aos dirigentes da Agência é vedado o exercício de 

qualquer outra atividade profissional, empresarial, 

sindical ou de direção político-partidária. 

d) Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-

dirigente representar qualquer pessoa ou interesse 

perante a Agência. 

e) O Diretor-Presidente da Agência será nomeado pelo 

Presidente da República e investido na função por 3 

(três) anos, vedada a recondução. 

____________________________________________ 

 

32)  A natureza de autarquia especial conferida à Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária é caracterizada pela: 

a) Dependência administrativa do Poder Executivo. 

b) Autonomia financeira. 

c) Competência de importar produtos que acarretem 

benefícios à nação. 

d) A fiscalização aduaneira. 

e) Centralização legislativa. 

____________________________________________ 

 

33) De acordo com a Lei nº 9.782/1999, o prazo para a 

renovação do registro de cosméticos é de: 

a) 01 ano.  

b) 02 anos. 

c) 03 anos.  

d) 05 anos. 

e) 10 anos. 



34) Dentro da estrutura da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, opinar sobre as propostas de 

políticas governamentais na área de atuação da Agência, 

é competência da(o): 

a) Conselho Consultivo. 

b) Diretoria Colegiada. 

c) Procuradoria. 

d) Corregedoria. 

e) Ouvidoria. 

____________________________________________ 

 

35) A atividade da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária é juridicamente condicionada, dentre outros, 

pelo princípio: 

a) Da economia processual. 

b) Da autonomia jurídica. 

c) Da isonomia legislativa. 

d) Da proporcionalidade. 

e) Da razoabilidade. 

____________________________________________ 

 

36) O custeio das ações da ANVISA conta com recursos 

do orçamento da União, mas também advém da cobrança 

da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS). 

O valor da taxa varia de acordo com a classe do produto, 

código de assunto e finalidade da solicitação e, também, 

conforme o porte e o faturamento bruto anual das 

empresas. As empresas de grande porte do Grupo I, são 

aquelas com faturamento: 

a) Superior a R$ 150 milhões 

b) Igual ou inferior a R$ 50 milhões e acima de R$ 20 

milhões. 

c) Superior a R$ 50 milhões. 

d) Igual ou inferior a R$ 30 milhões e acima de R$ 10 

milhões. 

e) Superior a R$ 30 milhões. 

____________________________________________ 

 

37) Assinale a alternativa abaixo que não está entre as 

várias competências da ANVISA: 

 

a) Cancelar a autorização, inclusive a especial, de 

funcionamento de empresas, em caso de violação da 

legislação pertinente ou de risco iminente à saúde. 

b) Estabelecer normas e padrões sobre limites de 

contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais 

pesados e outros que envolvam risco à saúde. 

c) Coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

d) Monitorar a evolução dos preços de medicamentos, 

equipamentos, componentes, insumos e serviços de 

saúde. 

e) Exigir, mediante regulamentação específica, o 

credenciamento ou a certificação de conformidade no 

âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO, 

de instituições, produtos e serviços sob regime de 

vigilância sanitária, segundo sua classe de risco. 

38) De acordo com a Lei nº 6.360/1976, o fator que indica 

a velocidade e a extensão de absorção de um princípio 

ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva 

concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua 

excreção na urina, é denominado de: 

 

a) Biolatência. 

b) Bioequivalência. 

c) Biodigestibilidade. 

d) Biodisponibilidade. 

e) Medicamento de Referência. 

____________________________________________ 

 

39) Os prazos máximos para a decisão final nos processos 

de registro e de alteração pós-registro de medicamento 

serão, respectivamente: 

 

a) Para as categorias prioritária e ordinária, de trezentos e 

sessenta e cinco dias e de cento e oitenta dias, contados 

a partir da data do respectivo protocolo de registro ou 

de alteração pós-registro.   

b) Para a categoria ordinária, de trezentos e sessenta e 

cinco dias e de cento e oitenta dias, contados a partir 

da data do respectivo protocolo de registro ou de 

alteração pós-registro.   

c) Para as categorias ordinária e prioritária, de cento e 

vinte dias e de sessenta dias, contados a partir da data 

do respectivo protocolo de priorização. 

d) Para a categoria prioritária, de trezentos e sessenta e 

cinco dias e de cento e oitenta dias, contados a partir 

da data do respectivo protocolo de registro ou de 

alteração pós-registro.   

e) Para a categoria ordinária, de cento e vinte dias e de 

sessenta dias, contados a partir da data do respectivo 

protocolo de priorização. 

____________________________________________ 

 

40) Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao 

registro dos Saneantes Domissanitários junto à ANVISA: 

 

a) É proibida qualquer associação de inseticidas, mesmo 

que da mesma classe. 

b) Registrar-se-ão como raticidas as preparações cujas 

fórmulas de composição incluam substâncias ativas, 

isoladas ou em associação, em concentrações diversas 

e sob determinadas formas e tipos de apresentação. 

c) A venda dos raticidas e sua entrega ao consumo ficarão 

restritas, exclusivamente, aos produtos classificados 

como de baixa toxicidade, sendo privativa das 

empresas especializadas ou de órgãos e entidades da 

Administração Pública Direta e Indireta o 

fornecimento e controle da aplicação dos classificados 

como de média e alta toxicidade. 

d) Somente serão registrados os inseticidas em cuja 

composição a substância inseticida e a sinérgica, 

excetuando os naturais, observem os índices de 

concentração adequados, estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde. 

e) O registro dos inseticidas só será permitido quando se 

destine à pronta aplicação e manipulação por pessoa 

ou organização especializada, para fins domésticos. 
 

 

 


