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

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

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

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

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

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

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

60 (sessenta) questões

assinale na
Folha de Respostas a LetraA

5 (cinco) horas
3 (três) horas

60 (sessenta) minutos

, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS

06/2013

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Número de Inscrição

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 1/2013

AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA

PROVA A

CONCURSOS PÚBLICOS

Espaço reservado para anotação das respostas
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CONCURSOS PÚBLICOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Todas as questões deverão ser respondidas.

LETRA A,

1 (uma)

PROVA A PROVA B PROVA C PROVA D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOSCONHECIMENTOS ESPECÍFICOSCONHECIMENTOS ESPECÍFICOSCONHECIMENTOS ESPECÍFICOSCONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



 



 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – 301/ 302/ 303/ 304/ 305/ 306/ 307 – Analista Administrativo – Prova A   2 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 Leia o Texto I, abaixo, para responder às questões de 1 a 

6. 
 

A ideia corrente, no início do Século XX, de que os 
avanços tecnológicos eram responsáveis pela melhoria na 
qualidade de vida foi moldada a partir da concepção positivista 
de desenvolvimento, que buscava traduzir, para a dimensão 
social, os conceitos das ciências biológicas. A ideia de 
desenvolvimento implica crescimento, aprimoramento e 
capacitação, tornar algo ou alguém mais forte e apto. Essa 
associação fez com que a tecnologia fosse percebida, a priori, 
como uma ferramenta essencialmente benigna, capaz de 
proporcionar maior conforto à vida cotidiana, garantindo mais 
tempo para o desfrute do lazer, o cuidado da saúde e a 
convivência familiar. 

É inegável que, em grande medida, tal promessa se 
efetivou. A luz elétrica, a água encanada, o automóvel, o avião, 
o rádio, a televisão, o computador, a Internet, entre outros 
exemplos de avanços tecnológicos, transformaram as relações 
humanas, influenciando as inter-relações entre pessoas e 
padrões tradicionais de ocupação do espaço. Na saúde, tais 
avanços foram evidenciados pelo uso de vacinas e antibióticos, 
cujo amplo uso contribui para a elevação da longevidade a 
patamares sem precedentes. 

Apesar disso, a incorporação irrefletida da tecnologia criou 
novos problemas que a sociedade ainda não está apta a 
resolver. Seus efeitos adversos são inegáveis, e seu impacto 
ainda não foi mensurado com precisão. Não bastassem as 
consequências nefastas das relações de trabalho, 
características da produção industrial que sustenta a 
reprodução da tecnologia, também o êxodo rural acresceu 
outras variáveis ao cotidiano urbano. Tudo isso afeta a 
qualidade de vida a partir da degradação ambiental, da 
competitividade e do estresse. Essa situação contribuiu para o 
aumento de doenças crônicas, como o câncer, os derrames e 
outras ligadas a hábitos insalubres, à má alimentação, ao 
sedentarismo e ao estresse endêmico, que atingem pessoas 
cada vez mais jovens. 

Tal realidade despertou a atenção da indústria 
farmacêutica, que não mede esforços para comercializar novos 
medicamentos que prometem a remissão total dos sintomas ou 
até mesmo a cura. Alguns deles são apresentados até como 
substitutos para uma vida saudável. Para incrementar as 
vendas, os investimentos em pesquisa de mercado e 
propaganda movimentam cifras exorbitantes. No afã do lucro 
contínuo, a apresentação de produtos com diferencial 
farmacêutico restringiu-se a quatro anos, enquanto que, na 
década de 1960, esse intervalo era de 12 anos.  
 

ANVISA. Bioética e vigilância sanitária. (Com adaptações). Brasília: 
Anvisa, 2007. p.108. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Levando em consideração o texto como um todo e as 
orientações da prescrição gramatical no que se refere a 
textos escritos na modalidade padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 

 
(A) No primeiro período do primeiro parágrafo: “A ideia 

corrente, no início do Século XX, de que os avanços 
tecnológicos eram responsáveis pela melhoria na 
qualidade de vida foi moldada a partir da concepção 
positivista”, a ocorrência da preposição destacada é 
facultativa e pode ser suprimida, sem que ocorra 
erro gramatical ou prejuízo semântico. 

(B) No primeiro período do primeiro parágrafo: “A ideia 
corrente, no início do Século XX, de que os avanços 
tecnológicos eram responsáveis pela melhoria na 
qualidade de vida foi moldada a partir da concepção 
positivista”, é obrigatória a utilização de vírgula 
depois do termo destacado.  

(C) O trecho “A ideia de desenvolvimento implica 
crescimento, aprimoramento e capacitação, tornar 
algo ou alguém mais forte e apto”, do primeiro 
parágrafo, pode ser reescrito da seguinte maneira, 
sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo 
semântico: “A ideia de desenvolvimento implica 
crescimento, aprimoramento e capacitação, isto é, 
tornar algo ou alguém mais forte e apto”.  

(D) O trecho “A ideia de desenvolvimento implica 
crescimento, aprimoramento e capacitação, tornar 
algo ou alguém mais forte e apto”, do primeiro 
parágrafo, pode ser reescrito da seguinte maneira, 
sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo 
semântico: “A ideia de desenvolvimento implica em 
crescimento, aprimoramento e capacitação, tornar 
algo ou alguém mais forte e apto”.  

(E) O trecho “Essa associação fez com que a tecnologia 
fosse percebida, a priori, como uma ferramenta 
essencialmente benigna”, do primeiro parágrafo, 
deve ser reescrito da seguinte maneira, para evitar 
erro gramatical cometido pelo autor do texto: “Essa 
associação fez que a tecnologia fosse percebida, a 
priori, como ferramenta essencialmente benigna”.  
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2. Assinale a alternativa que apresenta a melhor reescritura 
do trecho destacado no período abaixo, segundo as 
orientações da prescrição gramatical no que se refere a 
textos escritos na modalidade padrão da Língua 
Portuguesa, preservando o sentido que assume no texto. 

 
 “Essa associação fez com que a tecnologia fosse 

percebida, a priori, como uma ferramenta essencialmente 
benigna, capaz de proporcionar maior conforto à vida 
cotidiana, garantindo mais tempo para o desfrute do 
lazer, o cuidado da saúde e a convivência familiar”. 

 
(A) porque garantia mais tempo para o desfrute do lazer, 

o cuidado da saúde e a convivência familiar. 

(B) conquanto tenha garantido mais tempo para o 
desfrute do lazer, o cuidado da saúde e a 
convivência familiar. 

(C) se bem que garantisse mais tempo para o desfrute 
do lazer, o cuidado da saúde e a convivência 
familiar. 

(D) à medida que garantia mais tempo para o desfrute 
do lazer, o cuidado da saúde e a convivência 
familiar. 

(E) em que pese a garantia de mais tempo para o 
desfrute do lazer, o cuidado da saúde e a 
convivência familiar. 

 
 

3. No último período do segundo parágrafo, é perceptível a 
repetição do substantivo “uso”: “Na saúde, tais avanços 
foram evidenciados pelo uso de vacinas e antibióticos, 
cujo amplo uso contribui para a elevação da longevidade 
a patamares sem precedentes”. Assinale a alternativa que 
apresenta a melhor reescritura desse período, segundo as 
orientações da prescrição gramatical no que se refere a 
textos escritos na modalidade padrão da Língua 
Portuguesa, preservando o sentido que assume no texto e 
suprimindo a repetição. 

 
(A) Na saúde, tais avanços foram evidenciados pelas 

vacinas e antibióticos, que o amplo uso contribui 
para a elevação da longevidade a patamares sem 
precedentes. 

(B) O amplo uso de vacinas e antibióticos contribuem 
para a elevação da longevidade a patamares sem 
precedentes, uma vez que, na saúde, tais avanços 
foram evidenciados pela utilização de 
medicamentos. 

(C) Os avanços da saúde quanto à fabricação de 
vacinas e antibióticos, cujo amplo uso contribui para 
a elevação da longevidade a patamares sem 
precedentes. 

(D) O que evidenciou tais avanços na área da saúde foi 
o amplo uso de vacinas e antibióticos, que contribui 
para a elevação da longevidade a patamares sem 
precedentes. 

(E) Na saúde, o uso de vacinas e antibióticos, de cuja 
elevação da longevidade a patamares sem 
precedentes, contribui para evidenciar tais avanços. 

 
 
 
 
 

4. Levando em consideração o texto como um todo e as 
orientações da prescrição gramatical no que se refere a 
textos escritos na modalidade padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Nas orações: “tal promessa se efetivou” e “tais 

avanços foram evidenciados pelo uso de vacinas e 
antibióticos”, ambas do segundo parágrafo, as 
ocorrências dos termos destacados podem ser 
trocadas, respectivamente, sem que ocorra erro 
gramatical ou prejuízo semântico, pelos pronomes 
demonstrativos “essa” e “esses”. 

(B) Para corresponder à coerência e à coesão internas 
do texto e alcançar maior clareza, no segundo 
parágrafo, a oração “É inegável que, em grande 
medida, tal promessa se efetivou” deve ser reescrita 
da seguinte maneira: “Era inegável que, em grande 
medida, tal promessa se efetivasse”.  

(C) Nas orações: “cujo amplo uso contribui para a 
elevação da longevidade a patamares sem 
precedentes”, do segundo parágrafo, e “a 
incorporação irrefletida da tecnologia criou novos 
problemas que a sociedade ainda não está apta a 
resolver”, do terceiro, os termos destacados não 
pertencem à mesma classe gramatical nem exercem 
a mesma função sintática.  

(D) No período: “Seus efeitos adversos são inegáveis, e 
seu impacto ainda não foi mensurado com precisão”, 
do terceiro parágrafo, é proibida a utilização de 
vírgula antes da conjunção coordenativa aditiva 
destacada. A utilização de vírgula, em períodos 
como esse, só será permitida se o autor tiver a clara 
intenção de conferir ênfase à segunda oração, o que 
não ocorre no texto. 

(E) No primeiro período do terceiro parágrafo: “Apesar 
disso, a incorporação irrefletida da tecnologia criou 
novos problemas que a sociedade ainda não está 
apta a resolver”, a expressão destacada serve para 
estabelecer quebra de expectativa entre as 
afirmações do período em que se insere e as dos 
períodos seguintes. 
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5. Assinale a alternativa correta referente ao significado 
proposto para as palavras destacadas em fragmentos do 
terceiro parágrafo do texto.  

 
(A) “a incorporação irrefletida da tecnologia criou novos 

problemas”: no contexto em que se insere, a palavra 
destacada se refere ao processo econômico por 
meio do qual uma empresa adquire outra. 

(B) “seu impacto ainda não foi mensurado com 
precisão”: no contexto em que se insere, a locução 
verbal destacada pode ser substituída, sem que 
ocorra prejuízo do sentido proposto originalmente, 
por “foi negligenciado”.  

(C) “Não bastassem as consequências nefastas das 
relações de trabalho”: no contexto em que se insere, 
o adjetivo destacado pode ser substituído, sem que 
ocorra prejuízo do sentido proposto originalmente, 
por “funestas”.  

(D) “outras ligadas a hábitos insalubres”: no contexto 
em que se insere, o adjetivo destacado pode ser 
substituído, sem que ocorra prejuízo do sentido 
proposto originalmente, por “inócuos”. 

(E) “à má alimentação, ao sedentarismo e ao estresse 
endêmico”: no contexto em que se insere, o adjetivo 
destacado pode ser substituído, sem que ocorra 
prejuízo do sentido proposto originalmente, por 
“global”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Levando em consideração o texto como um todo e as 
orientações da prescrição gramatical no que se refere a 
textos escritos na modalidade padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O trecho “Tal realidade despertou a atenção da 

indústria farmacêutica, que não mede esforços para 
comercializar novos medicamentos”, do início do 
quarto parágrafo, pode ser reescrito da seguinte 
maneira, sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo 
semântico: “Esta realidade despertou a atenção da 
indústria farmacêutica: ela não mede esforços para 
comercializar novos medicamentos”. 

(B) No trecho: “Tal realidade despertou a atenção da 
indústria farmacêutica, que não mede esforços para 
comercializar novos medicamentos que prometem 
a remissão total dos sintomas ou até mesmo a cura”, 
o deslocamento da vírgula para depois do termo 
destacado não acarretará erro gramatical nem 
alteração de sentido.  

(C) No trecho: “novos medicamentos que prometem a 
remissão total dos sintomas ou até mesmo a cura” 
ocorre, do ponto de vista semântico, redundância, 
devido ao uso dos termos “remissão” e “cura”. Essa 
redundância poderia ser solucionada com a seguinte 
redação: “novos medicamentos que prometem a 
remissão total dos sintomas”. 

(D) No trecho: “comercializar novos medicamentos que 
prometem a remissão total dos sintomas”, do quarto 
parágrafo, a substituição da forma verbal destacada 
por “prometam”, além de corresponder à prescrição 
gramatical no que se refere a textos escritos na 
modalidade padrão da Língua Portuguesa, também 
contribuiu para a consistência da argumentação. 

(E) Pode-se inferir, a partir da leitura do texto como um 
todo, que as conquistas obtidas por meio da 
tecnologia, além de proporcionarem conforto, lazer e 
saúde, também tiveram pelo menos duas 
consequências adversas: redução da qualidade de 
vida e desenvolvimento do afã da indústria 
farmacêutica por lucro contínuo.  

 
 

 Leia o Texto II, abaixo, um trecho do capítulo CXXXVIII do 
romance Quincas Borba, de Machado de Assis, para 
responder às questões de 7 a 10. 

 
Repito, Sofia comia bem, dormia largo e fofo. Chegara ao 

fim da missão das Alagoas, com elogios da imprensa; a Atalaia 
chamou-lhe “o anjo da consolação”. E não se pense que este 
nome a alegrou, posto que a lisonjeasse; ao contrário, 
resumindo em Sofia toda a ação da caridade, podia mortificar 
novas amigas, e fazer-lhe perder em um dia o trabalho de 
longos meses. Assim se explica o artigo que a mesma folha 
trouxe no número seguinte, nomeando, particularizando e 
glorificando as outras comissárias – “estrelas de primeira 
grandeza”. 

Nem todas as relações subsistiram, mas a maior parte 
delas estavam atadas, e não faltava à nossa dona o talento de 
as tornar definitivas. O marido é que pecava por turbulento, 
excessivo, derramado, dando bem a ver que o cumulavam de 
favores, que recebia finezas inesperadas e quase imerecidas. 
Sofia, para emendá-lo, vexava-o com censuras e conselhos, 
rindo:  

– Você esteve hoje insuportável; parecia um criado. 
Sofia é que, em verdade, corrigia tudo. Observava, 

imitava. Necessidade e vocação fizeram-lhe adquirir, aos 
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poucos, o que não trouxera do nascimento nem da fortuna. 
Cortou as relações antigas, familiares, algumas tão íntimas que 
dificilmente se poderiam dissolver; mas a arte de receber sem 
calor, ouvir sem interesse e despedir-se sem pesar, não era das 
suas menores prendas; e uma por uma se foram indo as pobres 
criaturas modestas, sem maneiras, nem vestidos, amizades de 
pequena monta, de pagodes caseiros, de hábitos singelos e 
sem elevação.  
 

ASSIS, Machado de. Obra Completa. Rio de Janeiro: 
Editora José Aguilar, 1962. p.759. Adaptado. 

 
 
7. Levando em consideração o texto como um todo e as 

orientações da prescrição gramatical no que se refere a 
textos escritos na modalidade padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta referente a 
trechos do primeiro parágrafo. 

 
(A) A oração “a Atalaia chamou-lhe ‘o anjo da 

consolação’” pode ser reescrita da seguinte maneira, 
sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo 
semântico: “a Atalaia chamou-a de ‘o anjo da 
consolação’”. 

(B) Nas orações: “a Atalaia chamou-lhe ‘o anjo da 
consolação’ e ‘fazer-lhe perder em um dia o trabalho 
de longos meses’”, as duas ocorrências do pronome 
destacado se referem à mesma personagem e 
exercem a mesma função sintática. 

(C) No período: “E não se pense que este nome a 
alegrou, posto que a lisonjeasse”, o pronome 
destacado indica que o sujeito da oração em que se 
insere é indeterminado, e a locução conjuntiva 
destacada pode ser substituída, sem que ocorra 
prejuízo semântico, por “porque”.  

(D) Infere-se da leitura do primeiro parágrafo do texto 
que o motivo de a Atalaia chamar as outras 
comissárias de “estrelas de primeira grandeza” foi o 
sentimento íntimo de humildade de Sofia, que, 
embora tivesse enriquecido, ainda se compadecia 
das pessoas modestas. 

(E) As aspas que isolam os apostos “o anjo da 
consolação” e “estrelas de primeira grandeza” foram 
utilizadas para indicar que os termos destacados 
foram utilizados em sentido figurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Levando em consideração o texto como um todo e as 
orientações da prescrição gramatical, no que se refere a 
textos escritos na modalidade padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta referente a 
trechos do segundo parágrafo. 

 
(A) O período “a maior parte delas estavam atadas” não 

pode ser reescrito da seguinte maneira: “a maior 
parte delas estava atada”. Essa reescritura, além de 
conter erro de concordância, implica alteração do 
sentido original proposto pelo autor.  

(B) O período “não faltava à nossa dona o talento de as 
tornar definitivas” pode ser reescrito da seguinte 
maneira, sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo 
semântico: “não faltava a nossa dona o talento de 
torná-las definitivas”.  

(C) No trecho: “O marido é que pecava por turbulento, 
excessivo, derramado, dando bem a ver que o 
cumulavam de favores, que recebia finezas 
inesperadas”, as três ocorrências da palavra 
cumprem a mesma função sintática. 

(D) No trecho: “faltava à nossa dona o talento de as 
tornar definitivas. O marido é que pecava por 
turbulento, excessivo, derramado”, os termos 
destacados, embora exerçam funções sintáticas 
distintas, expressam o mesmo nexo lógico-
semântico.  

(E) O trecho “Sofia, para emendá-lo, vexava-o com 
censuras e conselhos, rindo” pode ser reescrito da 
seguinte maneira, sem que ocorra erro gramatical ou 
prejuízo semântico: “Sofia vexava-o com censuras e 
conselhos, rindo para emendá-lo”.  

 
 

9. Levando em consideração o texto como um todo e as 
orientações da prescrição gramatical no que se refere a 
textos escritos na modalidade padrão da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta referente a 
trechos do quarto parágrafo. 

 
(A) No trecho: “Cortou as relações antigas, familiares, 

algumas tão íntimas que dificilmente se poderiam 
dissolver”, a substituição da expressão destacada 
por “poderia ser dissolvida” é correta 
gramaticalmente, mas implica prejuízo semântico. 

(B) Nos trechos: “algumas tão íntimas que dificilmente 
se poderiam dissolver”, “despedir-se sem pesar” e 
“uma por uma se foram indo as pobres criaturas 
modestas”, as três ocorrências da palavra destacada 
têm o mesmo valor semântico. 

(C) No período: “mas a arte de receber sem calor, ouvir 
sem interesse e despedir-se sem pesar, não era das 
suas menores prendas” é permitida a repetição da 
preposição “de” antes das duas últimas formas de 
infinitivo e recomendável a flexão no plural da forma 
verbal destacada. 

(D) Infere-se que uma das maiores prendas de Sofia era 
fazer perceber aos amigos menos abastados que 
eles não tinham a vocação que ela trazia desde a 
infância: a sutileza de comunicar-lhes, efusivamente, 
que não poderiam mais estender a amizade. 

(E) Os termos destacados nos trechos: “Sofia é que, em 
verdade, corrigia tudo”, “Necessidade e vocação 
fizeram-lhe adquirir” e “uma por uma se foram indo 
as pobres criaturas modestas” cumprem a mesma 
função sintática. 
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10. Levando em consideração o texto como um todo, assinale 
a alternativa correta. 

 
(A) O processo de ascensão social de Sofia e de seu 

marido não ocorre senão por meio de sobressaltos 
comportamentais, em que ambos deixam 
transparecer a simplicidade de modos que os 
aproxima das “pobres criaturas modestas, sem 
maneiras, nem vestidos”, de que ambos querem se 
ver livres – o que leva o marido de Sofia, inclusive, a 
alguns excessos. 

(B) Pode-se inferir do fragmento como um todo que 
Sofia engendrou premeditadamente a ascensão 
social de sua família, sem crises de consciência. Ao 
contrário do marido, que deixava transparecer o 
processo pelo qual passava o casal, Sofia adquiriu, 
por meio da observação atenta, a discrição inerente 
às famílias abastadas.  

(C) A relação entre Sofia e o marido é desigual: 
enquanto este, cujas ações indicam preferência 
pelas amizades menos abastadas, se confunde com 
o processo de ascensão social que o casal 
atravessa, a esposa urde a passagem às relações 
com amigas ricas, por meio da observação aguda e 
da atenta imitação, com os cuidados que essas 
pessoas exigem. 

(D) O processo de ascensão social experimentado por 
Sofia e por seu marido é, inicialmente, acidental: um 
lance de sorte (a publicação da Atalaia, chamando-
lhe às amigas de “estrelas de primeira grandeza”) 
permite ao casal a entrada numa rede fechada de 
amizades privilegiadas e o abandono de relações 
passadas.   

(E) Ao afirmar que o marido estava “insuportável”, que 
“parecia um criado”, Sofia reprocha-lhe os modos 
que lhe trazem as origens humildes, que destoam 
das novas amizades que a esposa faz à sua revelia. 
Também é sem o consentimento do marido que 
Sofia abandona amaneiradamente os antigos 
amigos. 

 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 
 
 

Read the text below to answer questions 11 to 15.  
 

FDA seems to take light approach to Allergan and LAP-
BAND 

 

In 1960, a young inspector for the Food and Drug 
Administration faced down a powerful drug company by rejecting 
its application to sell a morning-sickness drug in the United 
States. The company, Richardson-Merrell, griped about her 
repeated demands for more safety data. They complained to her 
superiors, branding her as a nitpicker. But she stood firm. The 
drug in question was thalidomide, and worldwide as many as 
12,000 children were born with severe birth defects after their 
mothers used it. In the U.S., where Frances Kelsey blocked 
Merrell from distributing the drug except to a few doctors for 
"experimental" trials, the toll was 17. Today’s FDA isn’t that 
FDA. 

Today's FDA can be steamrollered. Today's FDA just 
approved an application by Allergan to expand the target market 
of its Lap-Band weight-loss device potentially by tens of millions 
of patients. How much safety data did the FDA review before 
giving Allergan the green light? Mainly the results of one year of 

study of 149 patients. Kelsey has said that she demanded more 
information from Merrell, thalidomide's U.S. manufacturer, 
because its history of conflicts with the agency made her 
suspicious. Is there any reason to mistrust Allergan? Let's look 
at the record. In September, Allergan pleaded guilty to one 
criminal count and paid $600 million in fines and penalties to 
settle federal charges that it had illegally marketed Botox for 
uses the FDA hadn't approved. In accepting the plea bargain, 
the government charged that the company had made under-the-
table payments to doctors who used Botox to treat unapproved 
conditions, created front groups and websites to push the 
broader uses of the drug while concealing Allergan's backing, 
and coached physicians to over-diagnose a condition for which 
Botox could be legally marketed so it could sell more product. 
Allergan took these steps, the government contended, because 
the approved uses had meager sales potential. The most 
prevalent condition for which Botox treatment was approved, 
cervical dystonia, is a neck spasm that affects only about 27,000 
people. Allergan wanted doctors to prescribe Botox for 
headaches. Botox's sales grew 1,407% and by 2007, total Botox 
sales exceeded $500 million. More than 70% of that was for 
unapproved uses. 

This didn't seem to enter into the FDA's review of 
Allergan's application to expand its marketing of the Lap-Band, a 
device that's surgically implanted around the stomach. So far, 
the approved use has been for morbidly obese people. An FDA 
advisory panel, which gave preliminary approval to Allergan's 
application, wasn't entirely happy with the company's data 
supporting its safety and efficacy claims for the Lap-Band— its 
own 149-patient study and six other studies, at least three of 
which conducted by researchers with financial links to Allergan 
— but they felt that the Lap-Band's benefits outweighed the 
risks. 
 

(HILTZIKLOS, M., Adapted from Los Angeles Times, 22/02/2011) 

 

11. According to the text, it is correct to affirm that  

 

(A) seventeen American babies died in 1960 as a result 
of an experimental drug made by the lab Richardson-
Merrell. 

(B) an FDA employee had her reputation ruined by a 
powerful pharmaceutical company in the 60’s. 

(C) FDA is no longer reliable, since is now allowing the 
commercialization of Allergan after few experimental 
trials.  

(D) thalidomide was supposed to help women during 
pregnancy, but caused malformations in their babies.  

(E) thalidomide, Lap-Band and Botox are dangerous 
drugs that can cause severe health problems. 

 
 

12. According to the text, it is correct to afirm that  
 

(A) the FDA has heartily approved a surgical procedure 
after taking into consideration scarce date. 

(B) the FDA is no longer like its counterpart of the 60’s, 
which analyzed a company’s history before 
approving its products.  

(C) Allergan bribed doctors to prescribe an intended-for-
a-rare-condition drug to treat an ordinary ailment.   

(D) Allergan was brought to court and proven guilty for 
marketing Botox via doctors and the Internet. 

(E) the FDA’s decision will endanger the health of 
millions of obese Americans who opted for bariatric 
surgery.   
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13. Read the sentence below. 
 

“Today's FDA can be steamrollered.” 

 
 Choose the alternative that presents the best synonymous 

to the underlined verb. 
 

(A) To deceive. 

(B) To trap. 

(C) To impress. 

(D) To overpower. 

(E) To bully.  

 
 

14. Read the sentence below and choose the alternative that 
correctly links the underlined words to the nouns they refer 
to.  

 
An FDA advisory panel, (I)which gave preliminary 

approval to Allergan's application, wasn't entirely happy with the 
company's data supporting (II)its safety and efficacy claims for 
the Lap-Band— (III)its own 149-patient study and six other 
studies, at least three of (IV)which conducted by researchers 
with financial links to Allergan.  
 

(A) I. “which” refers to “panel”; II. “its” refers to 
“company”; III. “its” refers to “company”; IV. “which” 
refers to “studies”.  

(B) I. “which” refers to “FDA”; II. “its” refers to “Allergan”; 
III. “its” refers to “Allergan”; IV. “which” refers to 
“claims”.  

(C) I. “which” refers to “panel”; II. “its” refers to “data”; III. 
“its” refers to “Lap-Band”; IV. “which” refers to 
“patient”.  

(D) I. “which” refers to “FDA”; II. “its” refers to “company”; 
III. “its” refers to “Allergan”; IV. “which” refers to 
“studies”.  

(E) I. “which” refers to “panel”; II. “its” refers to “data”; III. 
“its” refers to “company”; IV. “which” refers to “data”.  

 
 

15. Read the sentence below 
 

“Botox's sales grew 1,407% and by 2007, total Botox sales 
exceeded $500 million. More than 70% of that was for 
unapproved uses.” 
 

It is correct to affirm that the underlined word refers to 
 

(A) Botox. 

(B) million. 

(C) total. 

(D) sales. 

(E) uses.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Read the paragraph below to answer questions 16 to 18. 
 

The alarm ______ Europe ______ the discovery ______ 
horse meat ______ beef products escalated again Monday, 
when the Swedish furniture giant Ikea withdrew an estimated 
1,670 pounds ______ meatballs ______ sale ______ 14 
European countries. Ikea acted after authorities in the Czech 
Republic detected horse meat in its meatballs. The company 
said it had made the decision even though its tests two weeks 
ago did not detect horse DNA. Horse meat mixed with beef was 
first found last month in Ireland, then Britain, and has now 
expanded steadily across the Continent. The situation in Europe 
has created unease among American consumers over ______ 
or not horse meat might also find its way into the food supply in 
the United States. 

(The New York Times, 2/25/2013) 

 
16. Choose the alternative that fills in, correctly and 

respectively, the blanks of the sentence below. 
 

“The alarm ______ Europe ______ the discovery ______ 
horse meat ______ beef products escalated again Monday, 
when the Swedish furniture giant Ikea withdrew an estimated 
1,670 pounds ______ meatballs ______ sale ______ 14 
European countries”. 
 

(A) in/ from/ of/ of/ from/ for/ in  

(B) in/ over/ of/ in/ of/ from/ in 

(C) from/ over/ of/ of/ of/ to/ from 

(D) of/ with/ in/ in/ from/ on/ in  

(E) over/ with/ in/ of/ of/ on/ from  

 
 

17. According to the formal rule of the English language, 
choose the alternative that fills in correctly the blank of the 
sentence below. 

 
“The situation in Europe has created unease among 

American consumers over ______ or not horse meat might also 
find its way into the food supply in the United States”.  
 

(A) rather 

(B) whether 

(C) perhaps 

(D) either 

(E) if 

 
 

18. Based on the text, it is correct to affirm that  
 

(A) Ikea is a well-known Swedish food company. 

(B) the horse meat scare has now spread into the 
American continent.  

(C) Ireland has been the epicenter of the horse-meat 
scandal in Europe.  

(D) Ikea is a chain of furnishing stores that also sells 
food.  

(E) Ikea recalled all its beef products following Czech 
authorities’ denounce.  
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Read the paragraph below to answer question 19. 
 

An increased incidence of kidney stones and renal failure 

in infants has been reported in China, believed to be associated 

with the ingestion of infant formula contaminated with melamine. 

It has been discovered that melamine has been deliberately 

added to raw milk for a number of months in order to boost its 

apparent protein content. In 2007 there was a large outbreak of 

renal failure in cats and dogs in the USA associated with 

ingestion of pet food found to contain melamine and cyanuric 

acid. Melamine alone is of low toxicity; ___________ 

experimental studies have shown that combination with cyanuric 

acid leads to crystal formation and subsequent kidney toxicity.  

 
19. Choose the alternative that fills in correctly the blank of the 

sentence below.  
 

“Melamine alone is of low toxicity; ____________ 

experimental studies have shown that combination with cyanuric 

acid leads to crystal formation and subsequent kidney toxicity”.  

 

World Health Organization, 30/10/2008. 

 
(A) therefore 

(B) so 

(C) however 

(D) unless 

(E) since 

 
 

 Read the paragraph below to answer question 20.  
 

Research advances in the ageing field can sometimes give 

a boost to charlatans pitching their elixirs. A case in point is 

resveratrol, found in grape skins and red wine: it seemed both to 

extend lifespan in some animals and to have health benefits in 

mice. The news media immediately leapt on the story, as did the 

pharmaceutical industry. David Sinclair, a molecular biologist at 

Harvard Medical School, has appeared on US national television 

discussing resveratrol's effects. But he now finds that quotes 

and images from his many media appearances are being taken 

out of context and used to pitch commercial resveratrol 

supplements of dubious value. In the studies conducted thus far, 

the dose of resveratrol used has been much larger than any 

amount someone can obtain through diet alone and most 

resveratrol supplements contain a much smaller dose than those 

used in research.  

 

Adapted from Nature, 2010, &Today’s Dietitian, 2012. 

 
 
 

20. Based on the text, consider the assertions below.  
 

I. Legitimate scientific researches occasionally 
encourage scams.  

II. A grape compound called resveratrol has been 
proven to be effective against ageing.  

III. The news media has been misquoting a Harvard 
biologist’s words to sell their supplements. 

IV. One cannot get the recommended dose of 
resveratrol through diet or supplements.  

 
 The correct assertion(s) is/are 
 

(A) I, only. 

(B) I and III, only.  

(C) II, only. 

(D) II and IV, only. 

(E) III and IV, only. 
 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 
 
 
21. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 prevê que 
 

(A) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
não podendo a obrigação de reparar o dano e a 
decretação do perdimento de bens ser, nos termos 
da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas. 

(B) a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de detenção, nos 
termos da lei. 

(C) a lei não acolherá, na apreciação do Poder 
Judiciário, a mera ameaça a direito, posto que 
inexiste dano. 

(D) conceder-se-á mandado de injunção sempre que a 
falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e 
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania. 

(E) a lei estabelecerá o procedimento para 
desapropriação por utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante indenização em dinheiro a 
ser convencionada por oportunidade do órgão 
administrativo responsável, pago após efetiva 
desapropriação. 
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22. A respeito das competências dos entes federativos, de 
acordo com a Constituição Federal, analise as assertivas 
abaixo. 

 
I. Compete à União explorar, diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou permissão, os serviços 
de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá 
sobre a organização dos serviços, a criação de um 
órgão regulador e outros aspectos institucionais. 

II. Compete privativamente à União legislar sobre 
trânsito e transporte. 

III. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e 
assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência. 

IV. Compete privativamente à União legislar sobre 
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da 
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) III e IV, apenas. 

(D) I, II e III, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 
 

 
23. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da 

Constituição Federal de 1988, todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. Com base 
neste preceito, analise as assertivas abaixo. 

 
I. A democracia em vigor no Estado brasileiro é 

semidireta, caracterizada pela junção do princípio 
representativo às formas de participação popular 
que caracterizam a democracia direta. 

II. A democracia brasileira poderá ser exercida pelo 
referendo, para o qual a população é convocada 
previamente à criação do ato legislativo ou 
administrativo que trate do assunto em pauta. 

III. Plebiscito e referendo tratam-se de consultas à 
população, quanto à matéria de relevância para a 
nação, sobre questões de natureza constitucional, 
legislativa ou administrativa. 

IV. A democracia brasileira é definida como forma de 
governo, tendo como elementos necessários o 
princípio da igualdade e da liberdade.  

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, II e III, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) IV, apenas. 
 
 

24. De acordo com a Constituição Federal, são brasileiros 
natos os 

 
(A) nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 

brasileira, desde que qualquer deles não esteja a 
serviço da República Federativa do Brasil. 

(B) nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira. 

(C) estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes 
na República Federativa do Brasil há mais de vinte 
anos ininterruptos e sem condenação penal, desde 
que requeiram a nacionalidade brasileira. 

(D) que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade 
brasileira, exigidas aos originários de países de 
língua portuguesa apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral. 

(E) nascidos na República Federativa do Brasil, ainda 
que de pais estrangeiros, desde que estejam a 
serviço de seu país. 

 
 

25. Sobre o Regime Disciplinar dos Servidores Públicos Civis 
da União, disposto na Lei nº 8.112/1990, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) A absolvição criminal do servidor que negue a 

existência do fato ou autoria não afasta sua 
responsabilidade administrativa.  

(B) O cancelamento da penalidade surtirá efeitos 
retroativos, a fim de resguardar a imagem do 
servidor público.  

(C) A demissão ou a destituição de cargo em comissão, 
em quaisquer casos, implica a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao erário, no prazo 
estipulado em lei.  

(D) Não poderá retornar ao serviço público federal o 
servidor que for demitido ou destituído do cargo em 
comissão nos casos de corrupção, improbidade 
administrativa, aplicação irregular de dinheiro 
público, crime contra a administração pública, lesão 
aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 
nacional.  

(E) A abertura de sindicância ou a instauração de 
processo disciplinar suspende a prescrição, até o 
trânsito em julgado da decisão final proferida por 
autoridade competente.  
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26. De acordo com Hely Lopes Meirelles, os poderes 
administrativos nascem com a Administração e se 
apresentam diversificados segundo as exigências do 
serviço público, o interesse da coletividade e os objetivos 
a que se dirigem. Dentro dessa diversidade, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. O poder regulamentar classifica-se quanto ao 

ordenamento da Administração.  

II. O poder de polícia classifica-se quanto à punição 
dos que se vinculam à Administração.  

III. O poder disciplinar classifica-se quanto à contenção 
dos direitos individuais.  

IV. Os poderes vinculado e discricionário classificam-se 
quanto à liberdade da Administração para a prática 
de seus atos.  

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

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) IV e V, apenas. 

(B) II, IV e V, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II e V, apenas. 

 
 

27. O servidor que recusar fé a documentos públicos, de 
acordo com a Lei nº 8.112/1990 é punido com a pena de 

 
(A) repreensão. 

(B) demissão. 

(C) suspensão. 

(D) exoneração. 

(E) advertência. 

 
 

28. De acordo com o artigo 36 da Lei nº 8.112/1990, o 
deslocamento do servidor, no âmbito de mesmo quadro, 
com ou sem mudança de sede, a pedido ou de ofício, 
denomina-se 

 
(A) recondução. 

(B) remoção. 

(C) transferência. 

(D) redistribuição. 

(E) substituição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Em relação ao Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo 
Decreto nº 1.171/1994, no que se refere às Regras 
Deontológicas, analise as afirmações abaixo. 

 
I. O servidor público não poderá jamais desprezar o 

elemento ético de sua conduta, salvo casos 
previstos em lei.  

II. A moralidade da Administração Pública deve ser 
acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem 
comum.  

III. A função pública deve ser tida como exercício 
profissional e, portanto, não se integra na vida 
particular do servidor público. 

IV. A publicidade de qualquer ato administrativo 
constitui requisito de eficácia e moralidade, 
ensejando sua omissão comprometimento ético 
contra o bem comum, imputável a quem a negar, em 
quaisquer casos. 

V. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a 
consciência dos princípios morais são primados 
maiores que devem nortear o servidor público, seja 
no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que 
refletirá o exercício da vocação do próprio poder 
estatal. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

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

(B) I, III e IV, apenas. 

(C) II e V, apenas. 

(D) III, IV e V, apenas. 

(E) I e II, apenas. 
 

 

30. O servidor público deve ser assíduo e frequente no seu 
local de trabalho. Quando ocorre ausência injustificada é 
fator de desmoralização ao serviço público. O Código de 
Ética do Servidor Público, aprovado pelo Decreto nº 
1.171/1994, enquadra sua ausência como 

 
(A) total desrespeito à hierarquia. 

(B) causadora de danos ao trabalho ordenado, refletindo 
negativamente em todo o sistema. 

(C) imperícia e imprudência no desempenho da função 
pública. 

(D) causadora de desorganização no departamento. 

(E) desordem nas relações entre os servidores. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO PÚBLICA 
 
 
31. Quanto à composição e às atribuições do Conselho de 

Saúde, descritas na Lei n° 8.142/1990, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) O órgão colegiado é composto por representantes 

do governo, prestadores de serviço e profissionais 
de saúde, sem poder de deliberação, e atua como 
ouvinte nas discussões relativas ao controle e à 
execução da política de saúde em cada esfera de 
governo, sendo que a decisão final é soberana do 
titular da Pasta da Saúde.  

(B) O órgão consultivo é composto por representantes 
do governo, profissionais de saúde e dos usuários, 
atuando na formulação de estratégias para 
execução das políticas de saúde em cada esfera de 
governo, excetuando-se as questões financeiras, 
cujas decisões são soberanas e independem da 
homologação do chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera de governo.  

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

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

(E) O órgão colegiado, de caráter provisório e 
deliberativo, é composto por profissionais 
prestadores de serviço e usuários, e atua na 
formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 
cujas decisões são enviadas a conhecimento de 
uma comissão designada pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo 
para apreciação e homologação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Conforme dispõe o artigo 7° da Lei n° 8.080/1990, as 
ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com 
as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição 
Federal, obedecendo a diversos princípios. Assinale a 
alternativa que apresenta alguns desses princípios 
trazidos no referido artigo. 

 
(A) A preservação da autonomia das pessoas na defesa 

de sua integridade física e moral; o direito à 
informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
a participação das instituições privadas na 
elaboração das políticas de saúde em nível 
municipal; a utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática.  

(B) A preservação da autonomia das pessoas na defesa 
de sua integridade física e moral; a igualdade de 
assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios 
de qualquer espécie; a participação da comunidade; 
a organização dos serviços privados de modo a 
evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 

(C) A universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência; o direito à 
informação sobre o estado de saúde de qualquer 
usuário; a divulgação de informações quanto ao 
potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo 
usuário; a capacidade de resolução dos serviços nos 
níveis de assistência estadual e municipal. 

(D) A integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo de ações e serviços, 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; a divulgação de 
informação quanto ao potencial dos serviços de 
saúde e sua utilização pelo usuário; a igualdade de 
assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios 
de qualquer espécie; a capacidade de resolução dos 
serviços em todos os níveis de assistência. 

(E) A integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo de ações e serviços, 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; a preservação da 
autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; a utilização da 
epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática; a organização dos serviços públicos e 
privados, de modo a evitar duplicidade de meios 
para fins idênticos.  
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33. O Sistema Único de Saúde (SUS) prevê a criação de 
comissões intersetoriais, através do artigo 12° e parágrafo 
único da Lei n° 8.080/1990. Assinale a alternativa que 
apresenta as características de tais comissões, nos 
termos do citado artigo. 

 
(A) As comissões intersetoriais são criadas em âmbito 

nacional, estadual e municipal, subordinadas aos 
Conselhos de Saúde em cada esfera de governo, 
integradas pelos Ministérios, pelas Secretarias, por 
órgãos competentes e por entidades de 
trabalhadores de saúde, possuindo a finalidade de 
articular políticas e programas de interesse para a 
saúde, cuja execução envolva áreas estritamente 
compreendidas no âmbito do SUS.  

(B) As comissões intersetoriais são criadas em âmbito 
nacional e estadual, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde e ao Conselho Estadual de 
Saúde, integradas por Ministérios e Secretarias 
Estaduais, por órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil, possuindo a 
finalidade de articular políticas e programas de 
interesse para a saúde e para o meio-ambiente, cuja 
execução envolva áreas não compreendidas no 
âmbito do SUS.  

(C) As comissões intersetoriais são criadas em âmbito 
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de 
Saúde, integradas por Ministérios e órgãos 
competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil, possuindo a finalidade de articular 
políticas e programas de interesse para a saúde, 
cuja execução envolva áreas não compreendidas no 
âmbito do SUS.  

(D) As comissões intersetoriais são criadas em âmbito 
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de 
Saúde, integradas por Ministérios, Secretarias, por 
órgãos colegiados e por entidades de trabalhadores 
em saúde, possuindo a finalidade de articular 
políticas e programas de interesse para a saúde, 
inclusive suplementar, cuja execução não envolva 
áreas não compreendidas no âmbito do SUS. 

(E) As comissões intersetoriais são criadas em âmbito 
nacional, subordinadas ao Ministério da Saúde, 
integradas por Secretarias, por órgãos competentes 
e por entidades representativas da sociedade civil, 
com a finalidade de articular políticas e programas 
de interesse para a saúde, cuja execução envolva 
áreas não compreendidas no âmbito do SUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. A Lei nº 9.836/1999 incluiu na Lei nº 8.080/1990 um 
capítulo que trata do Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, o qual passa a compor o Sistema Único de 
Saúde (SUS) de modo pleno. Assinale a alternativa que 
abrange corretamente alguns dos aspectos principais do 
referido Subsistema, com base no que dispõe o Capítulo V 
da Lei nº 8.080/90. 

 
(A) O Subsistema de Atenção Indígena será financiado 

com recursos próprios da União, sendo que os 
Estados, Municípios e organizações governamentais 
poderão atuar complementarmente no custeio e 
execução das ações, sendo vedada a participação 
de instituições não governamentais em tais ações de 
custeio e execução.  

(B) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá 
ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e 
regionalizado, tendo como base os Direitos 
Sanitários Especiais Indígenas.  

(C) O SUS servirá de retaguarda e referência ao 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 
propiciando toda integração e atendimento 
necessário em todos os níveis, sem discriminações 
ou restrições, sem que para tanto ocorram 
adaptações na estrutura e organização do SUS nas 
regiões onde residem as populações indígenas. 

(D) As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de 
centros especializados, compreendendo a atenção 
primária e secundária à saúde.  

(E) Dever-se-á, a critério do Ministério da Saúde, levar 
em consideração a realidade local e as 
especificidades da cultura dos povos indígenas e o 
modelo a ser adotado para a atenção à saúde 
indígena, que se deve pautar por uma abordagem 
diferenciada e global, contemplando os aspectos de 
assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, 
habitação, meio ambiente, demarcação de terras, 
educação sanitária e integração institucional.  
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35. Segundo dispõe o Decreto nº 7.508/2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/1990, regiões de saúde são 
espaços geográficos contínuos constituídos por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitados a 
partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de 
redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e 
serviços de saúde. Tomando por base esse conceito e o 
que dispõe o artigo 5º do referido Decreto, assinale a 
alternativa que apresenta as mínimas ações e serviços 
que devem ser ofertados para que uma Região de Saúde 
seja instituída.  

 
(A) Atenção primária; urgência e emergência; atenção 

psicossocial; atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar; e atenção em transporte social. 

(B) Atenção primária; atenção secundária; atenção 
odontológica; atenção psicossocial; e vigilância em 
saúde.  

(C) Atenção primária; atenção secundária; fornecimento 
de medicamentos, órteses e próteses; atenção 
psicossocial; e atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar. 

(D) Atenção primária; urgência e emergência; atenção 
psicossocial; atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar; e vigilância em saúde.  

(E) Atenção primária; urgência e emergência; atenção 
psicossocial; atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar; vigilância em saúde; e fornecimento de 
órteses e próteses.  

 
 

36. Quanto à hierarquização do Sistema Único de Saúde, com 
regras descritas na Seção II do Capítulo II do Decreto nº 
7.508/2011, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de 

saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços 
de atenção primária; de atenção de urgência e 
emergência; de atenção psicossocial; e especiais de 
acesso aberto. 

(B) Mediante justificativa técnica e de acordo com o 
pactuado nas Comissões Intergestores, os entes 
federativos poderão criar novas Portas de Entrada 
às ações e serviços de saúde, considerando as 
características da Região de Saúde.  

(C) A população indígena contará com regramentos 
diferenciados de acesso, compatíveis com suas 
especificidades e com a necessidade de assistência 
integral à sua saúde, de acordo com disposições do 
Ministério da Saúde.  

(D) O acesso universal e igualitário às ações e serviços 
de saúde será ordenado pela atenção primária e 
deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco 
individual e coletivo, observadas as especificidades 
previstas para pessoas com proteção especial, 
excetuando-se questões de critério cronológico, 
conforme legislação vigente.  

(E) Ao usuário será assegurada a continuidade do 
cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, 
nos serviços, hospitais e em outras unidades 
integrantes da rede de atenção da respectiva região, 
sendo de competência das Comissões Intergestores 
a pactuação das regras de continuidade do acesso 
supracitado.  

37. Sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – 
RENAME, instituída pelo Decreto nº 7.508/2011. 

 
(A) A RENAME compreende a seleção e a padronização 

de medicamentos indicados para atendimento de 
doenças ou de agravos no âmbito do SUS, a qual 
será acompanhada do Formulário Terapêutico 
Nacional – FTN, que subsidiará a prescrição, a 
dispensação e o uso de seus medicamentos, sendo 
facultativa sua observância pelo profissional 
prescritor.  

(B) O Ministério da Saúde é o órgão competente para 
dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, 
observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão 
Intergestores Tripartite, sendo obrigatória a 
consolidação e publicação das atualizações da 
RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas a cada quatro 
anos.  

(C) O acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica pressupõe, cumulativamente, que o 
usuário esteja assistido por ações e serviços de 
saúde do SUS; que o medicamento tenha sido 
prescrito por profissional de saúde, no exercício 
regular de suas funções no SUS; que a prescrição 
esteja em conformidade com a RENAME e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com 
a relação específica complementar estadual, distrital 
ou municipal de medicamentos; e que a dispensação 
do medicamento ocorra tanto em unidades indicadas 
pela direção do SUS quanto por empresas privadas, 
sob responsabilidade do usuário o custeio do 
medicamento. 

(D) O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão 
adotar relações específicas e complementares de 
medicamentos, pelo princípio constitucional da 
Soberania, independentemente de ser observada a 
RENAME, respeitadas as responsabilidades dos 
entes pelo financiamento de medicamentos, de 
acordo com o pactuado nas Comissões 
Intergestores.  

(E) A RENAME e a relação específica complementar 
estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
somente poderão conter produtos com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 
podendo o Ministério da Saúde estabelecer regras 
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 
especializado.  
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38. As Comissões Intergestores, instituídas pela Lei nº 
8.080/1990 e regulamentadas pelo Decreto nº 7.508/2011, 
são instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS, podendo ser Bipartite ou Tripartite. 
Sobre as Comissões Intergestores, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Os gestores públicos de saúde poderão ser 

representados somente pelo Conselho Nacional de 
Secretário de Saúde – CONASS e pelo Conselho 
Estadual de Secretarias Municipais de Saúde – 
COSEMS. 

(B) A pactuação dos critérios para o planejamento 
integrado das ações e serviços de saúde da Região 
de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão, 
é de responsabilidade comum das Comissões 
Intergestores Bipartite e Tripartite.  

(C) É de competência exclusiva da Comissão 
Intergestores Tripartite a pactuação das diretrizes de 
âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a 
respeito da organização das redes de atenção à 
saúde, principalmente no tocante à gestão 
institucional e à integração das ações e serviços dos 
entes federativos.  

(D) É de competência exclusiva da Comissão 
Intergestores Tripartite a pactuação das diretrizes 
gerais para a Relação Nacional de Ações e Serviços 
de Saúde – RENASES, bem como das 
responsabilidades dos entes federativos na Rede de 
Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte 
demográfico e seu desenvolvimento econômico-
financeiro, estabelecendo as responsabilidades 
individuais e as solidárias.  

(E) A pactuação sobre os aspectos operacionais, 
financeiros e administrativos da gestão 
compartilhada do SUS, de acordo com a definição 
da política de saúde dos entes federativos, 
consubstanciada nos seus planos de saúde, 
aprovados pelos respectivos conselhos de saúde, 
bem como as referências das regiões interestaduais 
e intraestaduais de atenção à saúde para o 
atendimento da integralidade da assistência, é de 
responsabilidade comum das Comissões 
Intergestores Bipartite e Tripartite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. A Lei nº 8.142/1990, dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde. Quanto à alocação dos 
recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Podem ser alocados como despesas de custeio e de 

capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e indireta.  

(B) Podem ser alocados como investimentos previstos 
em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo 
e aprovados pelo Senado Federal. 

(C) Não podem ser alocados como investimentos 
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da 
Saúde sob nenhuma condição.  

(D) Não podem ser alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal. 

(E) Os recursos para cobertura das ações e serviços de 
saúde a serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal, por conta da vedação 
para sua alocação através do Fundo Nacional de 
Saúde (FNS), não serão repassados de modo 
automático para tais entes federativos, devendo se 
criar mecanismos para que tais verbas sejam 
redistribuídas através dos planos orçamentários dos 
Poderes que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

 
 

40. Assinale a alternativa que não explicita competências 
concedidas pelo artigo 18 da Lei nº 8.080/1990, à direção 
municipal do SUS. 

 
(A) Planejamento, organização, controle e avaliação das 

ações e dos serviços de saúde, bem como executar 
a gestão dos serviços públicos de saúde. 

(B) Participação do planejamento, programação e 
organização da rede regionalizada e hierarquizada 
do SUS, em articulação com sua direção estadual.  

(C) Colaboração na fiscalização das agressões ao meio 
ambiente que tenham repercussão sobre a saúde 
humana e atuar, junto aos órgãos municipais, 
estaduais e federais competentes, para controlá-las, 
bem como colaborar com a União e os Estados na 
execução de vigilância sanitária de portos, 
aeroportos e fronteiras.  

(D) Execução de serviços de vigilância sanitária, de 
vigilância epidemiológica, de alimentação e nutrição, 
de saneamento básico, de saúde do trabalhador, e 
de apoio aos órgãos ambientais na esfera estadual e 
federal em questões relacionadas à fauna doméstica 
local. 

(E) Controle e fiscalização dos procedimentos dos 
serviços privados de atenção à saúde, normatizando 
complementarmente as ações e serviços públicos de 
saúde no seu âmbito de atuação.  
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REGULAÇÃO 
 
 
41. Em relação aos objetivos principais atribuídos pela 

doutrina às agencias reguladoras, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) Regulação da atividade sob sua tutela, com a 

respectiva normatização, aplicação das normas 
legais, regulamentares e contratuais.  

(B) Realização de licitação para escolha do 
concessionário, permissionário ou autorizatário e a 
celebração de contrato de concessão ou permissão 
ou prática de ato unilateral de outorga da 
autorização nas hipóteses que envolvam serviços 
públicos.  

(C) Fiscalização de contratos e da execução do serviço, 
mediante a adoção de medidas para controle das 
tarifas, manutenção de serviços adequados, 
universalização do serviço, fomento ao aumento da 
competitividade.  

(D) Fiscalização da atividade econômica em questão, 
sem adotar, entretanto, medidas para controle da 
qualidade dos serviços e/ou bens ofertados, embora 
atue na monitoração dos preços exigidos.  

(E) Arbitragem de eventuais conflitos; aplicação de 
sanções; exercício de papel de ouvidor de 
reclamações e denúncias de usuários; proteção dos 
direitos dos usuários ou consumidores. 

 
 

42. A independência funcional e financeira das agências 
reguladoras é consagrada pela presença dos seguintes 
preceitos obrigatórios nas suas leis de criação: 

 
(A) ordenamento jurídico, independência contratual e 

nomeação dos dirigentes pelo respectivo ministério. 

(B) independência financeira, escolha dos instrumentos 
de regulação e modo de nomeação dos seus 
dirigentes. 

(C) instrumentos de regulação determinados pelo 
respectivo ministério, independência autocrática e 
liberdade total de comprar sem licitação. 

(D) independência relacional, instrumentos de regulação 
determinados pelos regulados e autonomia 
instrumental. 

(E) modo de nomeação dos seus dirigentes conforme 
estabelecido pelo TCU, independência autocrática, e 
desnecessidade de documentar as suas ações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. Os principais instrumentos adotados segundo a 
abordagem regulatória, que podem ser combinados com 
as diversas teorias regulatórias, são os seguintes, exceto: 

 
(A) regulação tarifária por meio da busca de um modelo 

tarifário com tarifação pelo custo marginal; tarifação 
pela taxa de retorno; tarifação pelo custo médio; 
tarifação definida em licitação; entre outras, que 
preservem os interesses dos cidadãos, garantam a 
rentabilidade dos investidores e estimulem a 
eficiência setorial. 

(B) regulação da entrada no mercado, com as restrições 
à entrada e saída do mercado, por meio de 
autorização ou contratos de permissão e concessão, 
que são geralmente justificadas para garantir a 
eficiência produtiva e como medida para evitar 
duplicações de infraestruturas antieconômicas. 

(C) intervalos regulatórios com período compreendido 
entre as revisões de preços na prestação de 
serviços públicos. 

(D) contratos de concessão que apresentam grandes 
variações entre si, pois seu conteúdo e forma 
dependem do objeto e da forma da delegação. 

(E) contratos privados, os quais a literatura atual 
considera como muito importantes para o 
desenvolvimento econômico. 

 
 

44. Sobre as características das agências reguladoras, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Mandatos coincidentes de 4 (quatro) anos; 

vinculação à Casa Civil da Presidência da 
República; exoneração ad nutum a qualquer 
momento; nomeação do seu presidente sem a 
necessidade de aprovação pelo Senado.   

(B) Contratação de técnicos sem necessidade de 
concurso público; gestão financeira subordinada ao 
TCU; estabelecer as suas normas de acordo com as 
diretrizes partidárias. 

(C) Quarentena de 12 (doze) meses; estruturas de 
responsabilização; mandatos não coincidentes de 4 
(quatro) anos; exoneração imotivada de diretor só 
nos 4 (quatro) meses iniciais do mandato. 

(D) Como são agências independentes, não sofrem 
fiscalização do TCU; não têm autonomia financeira; 
dependem administrativamente de suporte gerencial 
do respectivo ministério. 

(E) Por serem agências independentes, não precisam 
atender aos preceitos da Lei de Licitações; podem 
estabelecer imediatamente normas originárias dos 
entes regulados; não precisam ser fiscalizadas pelo 
Poder Legislativo. 
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45. São recomendações clássicas da teoria econômica para a 
regulação: 

 
I. dotar os reguladores de mandatos fixos, 

coincidentes com os mandatos políticos para 
garantir a sincronização da comissão com a visão 
política retratada na eleição. Isso não implica que o 
regulador não tenha que prestar contas a uma 
instância superior. 

II. assegurar que o poder regulatório seja exercido por 
uma comissão composta por vários membros, ao 
invés de apenas um membro. As comissões têm a 
vantagem de incorrerem em menor risco de captura 
política e empresarial, além de menor influência de 
um só indivíduo, e podem contar com diversas 
especialidades profissionais. 

III. buscar uma possível unificação dos órgãos 
reguladores, o que traria ganhos de escala, além de 
uniformizar as decisões. 

IV. submeterem-se as agências reguladoras ao controle 
democrático dos três poderes: Executivo, Legislativo 
e Judiciário. 

V. as agências reguladoras devem ser compatíveis 
com planejamento e estratégia de desenvolvimento 
nacional, mesmo que o poder executivo não controle 
a operação do setor diretamente. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) II, III, IV e V, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) I, II e IV, apenas. 

(D) III e V, apenas. 

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

 
46. Em relação à regulação e órgãos reguladores no Brasil, 

pode-se afirmar que, no que tange à questão institucional, 
os problemas ainda a resolver são os listados abaixo, 
exceto: 

 
(A) dependência política em relação aos ministérios, o 

que pode levar à captura política no curto prazo.  

(B) dependência de uma autoridade política com 
objetivos eleitorais, o que pode conduzir à captura 
por parte dos regulados.  

(C) a alta remuneração dos funcionários técnicos das 
agências em comparação com a iniciativa privada.  

(D) a existência de problemas de coordenação e 
dispersão de esforços.  

(E) a falta de independência estatutária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. O Programa de Fortalecimento da Capacidade 
Institucional para Gestão em Regulação (PRO-REG) tem 
como escopo a formulação e implementação de medidas 
integradas que objetivem melhorar o sistema regulatório. 
Entre essas medidas, podem-se destacar fortalecer 

 
(A) a capacidade de formulação e análise de políticas 

públicas em setores regulados; fortalecer a autonomia, 
transparência e desempenho das agências reguladoras; 
e desenvolver e aperfeiçoar os mecanismos para o 
exercício do controle social e transparência no 
âmbito do processo regulatório. 

(B) a capacidade de intervir nas relações de mercado; 
fortalecer os instrumentos de controle do Ministério 
Público; e desenvolver e aperfeiçoar mecanismos 
para contingenciar as atividades do legislativo. 

(C) os mecanismos de controle do setor automobilístico; 
fortalecer a capacidade de controle das ações 
mercadológicas; e aperfeiçoar os mecanismos de 
contenção da atividade econômica. 

(D) a capacidade de orientar as decisões no âmbito das 
políticas partidárias; fortalecer a capacidade de 
intervir nos mercados de câmbio; e desenvolver e 
aperfeiçoar os mecanismos de controle da execução 
orçamentária da União.   

(E) a capacidade de arregimentar apoio político-
partidário; fortalecer as estruturas de suporte às 
intervenções do poder legislativo; e desenvolver e 
aperfeiçoar os instrumentos de ativação do 
MERCOSUL.   

 
 

48. As interações entre Estado e atividade econômica têm 
passado por vários estágios até chegar à concepção atual 
de Estado regulador. A literatura sobre Estado regulador 
aponta três fases nessa evolução. Assinale a alternativa 
que as apresenta. 

 
(A) Fase pré-industrial, fase industrial e fase socialista. 

(B) Fase do período escravocrata, fase do período 
socialista e fase infraconstitucional. 

(C) Fase do período colonial, fase do período 
republicano e fase do período burocrático-legal. 

(D) Fase do período escravocrata, fase do período das 
lutas do proletariado e fase do período democrático. 

(E) Fase do período do liberalismo econômico, fase do 
período intervencionista e fase do período neoliberal. 

 
 

49. Assinale a alternativa que apresenta a agência reguladora 
brasileira supervisionada pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

 
(A) Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)  

(B) Agência Nacional de Águas (ANA). 

(C) Agência Nacional de Cinema (ANCINE). 

(D) Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 

(E) Agência Nacional do Petróleo (ANP).  
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50. Uma das características estabelecidas para as agências 
reguladoras é a existência de estruturas de 
responsabilização. É correto afirmar que essas estruturas 
compreendem 

 
(A) conselho partidário, conselho sindical e ouvidorias. 

(B) ouvidorias, conselho de procuradores, e conselho 
partidário. 

(C) conselhos de classe, conselhos analíticos e 
conselho de informática.  

(D) ouvidorias, conselhos de consumidores e conselhos 
administrativos. 

(E) conselho ministerial, conselho de ouvidores e 
ouvidorias. 

 
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 
 
51. O início da área de atuação da Vigilância Sanitária deve-

se 
 

(A) à criação da Organização Mundial do Comércio e à 
abertura dos países ao comércio internacional, para 
facilitar as importações e exportações das áreas 
farmacêuticas e farmoquímica. 

(B) à expansão do tráfico de drogas que alia danos 
psicofísicos à criminalidade, movimentando lucros 
enormes e financiando sistemas de corrupção e 
armamento. 

(C) à globalização, que resultou na multiplicação e 
intensificação da produção de bens e serviços e do 
consumo de valores e costumes, relacionando 
agentes econômicos localizados em diferentes 
lugares. 

(D) à proteção da Corte Imperial contra as doenças 
importadas, atuando a polícia sanitária na 
fiscalização de navios, mercadorias e viajantes, a fim 
de eliminar riscos sanitários. 

(E) ao aumento da utilização de substâncias psicoativas 
no Brasil, pelo aumento do diagnóstico, introdução 
de novos fármacos e novas indicações terapêuticas. 

 
 

52. Entre as principais áreas de atuação da Vigilância 
Sanitária em nível federal,  

 
(A) inclui-se a fiscalização de moradias e do ambiente 

de trabalho e inspeção de produtos e serviços de 
saúde, como alimentos, cosméticos, medicamentos 
e saneantes. 

(B) inclui-se a fiscalização de creches, asilos e hospitais, 
e vistorias sanitárias. 

(C) inclui-se a fiscalização exclusivamente ambiental 
relacionada com água de abastecimento, destino 
final de resíduos sólidos e líquidos e, ainda, resíduos 
de serviços de saúde. 

(D) incluem-se agrotóxicos e toxicologia, com uma Rede 
de Centros de Informações Toxicológicas. 

(E) inclui-se a área de agrotóxicos, sendo a toxicologia 
área de atuação da Polícia Federal com os CIT – 
Centros de Informações Toxicológicas.  

 

53. Sobre a Lei nº 9.782/1999 e alterações, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. A natureza de autarquia especial conferida à 

ANVISA é caracterizada pela independência 
administrativa, estabilidade de seus dirigentes e 
autonomia financeira. 

II. A gerência e a administração da ANVISA serão 
exercidas por uma Diretoria Colegiada, composta 
por até cinco membros, sendo um deles o seu 
Diretor-Presidente.  

III. O contrato de gerenciamento é o instrumento de 
avaliação da atuação administrativa da autarquia e 
de seu desempenho. 

IV. Constituem receita da ANVISA, entre outras, o 
produto da execução de sua dívida ativa e a 
retribuição por serviços de quaisquer natureza 
prestados a terceiros.  

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e IV, apenas. 

(B) II, III e IV, apenas. 

(C) I e II, apenas.  

(D) III, apenas. 

(E) IV, apenas. 
 

 

54. Sobre as Farmácias Sentinelas, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Detectam um evento sentinela, isto é, uma doença 

prevenível, incapacidade ou morte inesperada, 
sendo que a sua ocorrência serve de sinal de alerta 
de que a qualidade terapêutica ou a prevenção deve 
ser questionada. 

(B) São farmácias com profissionais capacitados para 
detectar e notificar à Vigilância Sanitária fraudes em 
medicamentos.  

(C) São farmácias exclusivamente da rede básica do 
Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios, com 
profissionais capacitados para detectar e notificar à 
Vigilância Sanitária reações adversas a 
medicamentos. 

(D) São farmácias com profissionais capacitados para 
detectar e notificar à Vigilância Sanitária as reações 
adversas a medicamentos. 

(E) São farmácias exclusivamente da rede hospitalar, 
com profissionais capacitados para detectar e 
notificar à Vigilância Sanitária as reações adversas a 
medicamentos. 
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55. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS)  
 

(A) é um componente indissociável do Sistema Único de 
Saúde (SUS) com ações executadas por uma rede 
descentralizada de serviços municipais, estaduais e 
na esfera federal pela ANVISA e pelos laboratórios 
de saúde pública . 

(B) é um componente indissociável do Sistema Único de 
Saúde (SUS) com ações executadas em nível 
municipal e estadual, e centralizadas na esfera 
federal pela ANVISA.  

(C) possui ações executadas por uma rede 
descentralizada de serviços municipais, estaduais e 
na esfera federal pela ANVISA, porém dissociado do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

(D) possui ações executadas por uma rede de serviços 
municipais e estaduais centralizados em nível 
federal pela ANVISA, e dissociado do SUS. 

(E) faz parte do Ministério da Saúde, porém dissociado 
do SUS e da ANVISA. 

 
 

56. Sobre insumos farmacêuticos, assinale a alternativa 
correta.  

 
(A) Representam o início da cadeia produtiva da 

indústria farmacêutica. 

(B) São os medicamentos produzidos no Brasil. 

(C) São os medicamentos que fazem parte da RENAME 
– Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 

(D) Fazem parte destes os medicamentos, os 
cosméticos e os saneantes. 

(E) São produtos farmacêuticos elaborados com a 
finalidade profilática, curativa ou paliativa, ou para 
fins de diagnóstico.  

 
 

57. A hemovigilância é um conjunto de procedimentos para o 
monitoramento das reações transfusionais de sangue e 
seus componentes. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa correta.  

 
(A) Os eventos adversos resultantes do uso terapêutico 

de sangue e hemocomponentes são monitorados 
pelos serviços de saúde que realizam a assistência 
hemoterápica, no caso os hospitais, em todo o 
Brasil. 

(B) A hemovigilância é realizada pelos Hemocentros nos 
Estados da federação, já que eles são responsáveis 
pela captação de doadores e possuem os estoques 
de sangue. 

(C) Existe um Sistema Nacional de Hemovigilância, 
coordenado pela ANVISA. 

(D) O monitoramento em Hemovigilância inicia-se com a 
identificação das reações transfusionais, e, portanto 
é coordenado exclusivamente pelas Vigilâncias 
Sanitárias dos municípios. 

(E) A coordenação do Sistema Nacional de 
Hemovigilância é feita pelo Setor de Biovigilância e 
Hemovigilância da Vigilância Epidemiológica do 
Ministério da Saúde.  

 
 

58. Entende-se por regulação sanitária 
 

(A) o modo de intervenção do Estado para impedir 
possíveis danos ou riscos à saúde da população. 

(B) as ações desenvolvidas pela ANVISA na fiscalização 
de medicamentos. 

(C) o estabelecimento dos valores das multas aos 
infratores das legislações e normas relacionadas à 
saúde. 

(D) o conjunto de normas, procedimentos e técnicas 
para a elaboração de análises pelos laboratórios de 
apoio – os LACEN’s. 

(E) o conjunto de normas e procedimentos da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar para 
estabelecimento de critérios de planos de saúde.  

 
 

59. Assinale a alternativa que apresenta as substâncias 
sujeitas a controle especial cuja fiscalização é atribuição 
da Vigilância Sanitária. 

 
(A) Exclusivamente substâncias entorpecentes e 

psicotrópicas. 

(B) Substâncias entorpecentes e psicotrópicas, 
anorexígenas, retinóicas e imunossupressoras. 

(C) Substâncias entorpecentes e psicotrópicas, 
anorexígenas, retinóicas, imunossupressoras, anti-
retrovirais e anabolizantes. 

(D) Exclusivamente substâncias entorpecentes, 
psicotrópicas e anorexígenas.  

(E) Substâncias entorpecentes, psicotrópicas, 
anorexígenas e antibióticos.  

 
 

60. Segundo o Regimento Interno da ANVISA, são formas 
organizadas de atuação no âmbito desta, além da 
estrutura organizacional, objeto do artigo 4º desse 
Regimento, entre outras: 

 
I. Comitê. 

II. Câmara Técnica. 

III. Grupo de Trabalho. 

IV. Câmara Regulatória. 

V. Grupo de Assistência Laboratorial. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e IV, apenas. 

(B) III, IV e V, apenas. 

(C) I, II e V, apenas. 

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

(E) I, II e III, apenas. 
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PROVA DISCURSIVA 
 
 

A regulação é um termo novo na área da saúde, 

surgindo no Brasil a partir dos anos noventa. Com base 

nisso, comente, em no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 

(trinta) linhas, o papel do Estado na regulação em vigilância 

sanitária e identifique atividades reguladoras realizadas pela 

Anvisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 


