
01- Classe de palavras variável com que se designam 
ou se nomeiam os seres em geral ou são as palavras 
variáveis com que se designam os seres (pessoas, 
animais e coisas). Palavra que serve de modo 
primário, de núcleo de sujeito, do objeto direto, do 
objeto indireto e do agente da passiva. Qualquer 
palavra de outra classe que desempenhe uma 
dessas funções equivalerá, forçosamente, esta 
classe gramatical. De acordo com a descrição, 
estamos falando de qual classe gramatical?
A) Adjetivo;
B Pronome;
C) Substantivo;
D) Verbo.

02- Verbo é uma palavra que indica acontecimentos 
representados no tempo, como uma ação, um 
estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos 
flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, 
aspecto e voz. As orações e os períodos 
desenvolvem-se em torno de um verbo.
Assinale a alternativa em que tenha somente 
exemplos de verbos que indicam um estado.
A) Amanhecer, ficar, fazer, construir, estudar;
B) Ser, ficar, estar, permanecer, continuar;
C) Estudar, ficar, fazer, comprar, mandar;
D) Ficar, chover, permanecer, amanhecer;

03- Quanto a classificação, estamos falando daquele 
que nomeiam estados, qualidades, sentimentos ou 
ações cuja existência depende de outros seres. 
Neste sentido, estamos nos referindo a qual 
classificação de substantivos?
A) Próprios;
B) Primitivos;
C) Derivados;
D) Abstratos.

04- Com base na ortografia oficial de Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa em que o 
emprego do hífen está INCORRETO
A) Guarda-roupa;
B) Para-quedas;
C) Super-homem;
D) Micro-Leão-dourado.

05- Marque a alternativa que representa a escrita 
correta com base nas normas da língua portuguesa 
em nosso país.
A) Garagem, gorjeta, Gorjeia;
B) Gorjeia, garagem, gorgeta;
C) Garagem, gorgeta, Gorgeia;
D) Gorjeia, garajem, gorjeta.

06- De forma que atenda as novas regras da nossa 
língua portuguesa, marque a alternativa em que as 
palavras estão escritas corretamente.
A) Antiinflacionário, co-réu, co-fundador;
B) Anti-inflacionário, co-réu, cofundador;
C) Antiinflacionário, correu, co-fundador;
D) Anti-inflacionário, correu, cofundador.

07- Marque a alternativa em que todas as palavras 
estejam grafadas corretamente
A) Essência, impecilho, quisestes;
B) Amortização, persuasão, obsecado;
C) Assessoria exceção, ânsia;
D) Excessivo, limpeza, explendor.

08- Marque a alternativa correta. Pronomes são 
palavras que acompanham os substantivos, 
podendo substituí-los (direta ou indiretamente), 
retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de 
tipos de pronome são: pessoais, possessivos, 
demonstrativos, interrogativos, relativos e 
indefinidos. Na frase "HELENA É MINHA MÃE", 
estamos fazendo uso de qual pronome?
A) Possessivo;
B) Demonstrativo;
C) Pessoal;
D) Indefinido;

09- Assinale a alternativa em que as palavras em 
destaque estejam escritas corretamente.
A) Ele tinha um mal comportamento. / A comida 
estava mal temperada;
B) O objeto estava com mal funcionamento / Ele 
sentiu ummau-estar:
C) Ele fez mal uso do produto / Ela mal viveu na 
cidade;
D) Agiu como um mau empregado / Mal chegou e 
logo foi embora.

10- Marque a alternativa cujas as palavras tem o 
mesmo número de letras e fonemas é:
A) Andrajo; ciência; quatro; brancas; comigo; 
infâmia; amigo; telhado; círios; segundo
B) Esfarrapados; vergonha; companheira; 
transporte; cortinas; fantasia; envenenado
C) Homem; Intimida; transporte; mulher; canário; 
fôssemos; ciência; encanto; viver; homem;
D) Fantasia; tempo; ciência; mulher fôssemos; 
quase; infinito; gaiola; cresce; desdobra;

11- Marque a alternativa correta.
A) A cidade de Imperatriz foi fundada em 16 de julho 
de 1852 por Simplício Moreira;



B) A cidade de Imperatriz foi fundada em 16 de julho 
de 1852 por Frei Manoel Procópio;
C) A cidade de Imperatriz foi fundada em 16 de julho 
de 1852 por Coronel Manoel Bandeira;
D) A cidade de Imperatriz foi fundada em 16 de julho 
de 1852 por Godofredo Viana.

12- Câmara Municipal de Imperatriz é a Esfera 
Legislativa no âmbito do Município de Imperatriz. É 
um órgão composto por vereadores, que exercem 
coletivamente suas funções. São atribuições do 
poder legislativo de Imperatriz, EXCETO:
A) A produção de leis municipais sobre assuntos de 
interesse local;
B) O controle dos atos do Poder Executivo;
C) Acompanhar a prestação dos serviços públicos 
municipais e fiscalizar as finanças e o orçamento do 
Município;
D) Nomear secretários municipais;

13- A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 31 
assegura que "A fiscalização do Município será 
exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle 
interno do Poder Executivo Municipal, na forma da 
lei."É correto afirmar que, atualmente o Poder 
legislativo de Imperatriz, além de outras, apresenta 
as seguintes características:
A) É composto por 19 vereadores dentre eles 01 
presidente da Câmara;
B) É composto por 21 vereadores mais o prefeito e o 
vice-prefeito;
C) É composto por 22 vereadores dentre eles 01 
presidente da câmara;
D) É composto por 21 vereadores dentre eles 01 
presidente da câmara.

14- É correto afirmar que, o autor do hino de 
Imperatriz e autor e desenhista da bandeira de 
Imperatriz foram respectivamente:
A) José de Ribamar Fiquene e Dorgival Pinheiro de 
Sousa;
B) Edelvira Marques e José de Ribamar Fiquene;
C) José de Ribamar Fiquene e Etevaldo Moreno de 
Araújo;
D) Frei Manoel Procópio e Edelvira Marques.

15- Com base em dados do IBGE do ano de 2018, 
Imperatriz tem uma população estimada em:
A) 258.016 pessoas;
B) 358.020 pessoas;
C) 210.016 pessoas;
D) 280.330 pessoas.

16- 0  Brasil segue, atualmente, a divisão regional 
estabelecida em 1970, que divide o país em cinco 
regiões: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e 
Sudeste. Com base nesta informação, é correto 
afirmar que Imperatriz encontra-se em qual região?
A) Centro-Oeste;
B) Sul
C) Norte
D) Nordeste

17- Marque a alternativa com base nas informações 
do IBGE do ano de 2018, que define o tamanho da 
área territorial do município de Imperatriz.
A) 2.589,222 km2;
B) 5.136,980 km2;
C) 1.368,988 km2;
D) 3.754,500 km2.

18- Suas obras literárias são de grande contribuição 
para a história da cidade de Imperatriz, tendo 
lançado livros como "Breve História de Imperatriz" 
e "História Econômica de Imperatriz". Sua 
contribuição à literatura da cidade lhe rendeu por 
duas vezes o "Prêmio Literário da Academia 
Imperatrizense de Letras", a maior honraria aos 
escritores locais. Estas informações são atribuídas a 
qual personalidade?
A) Ao historiador e jornalista Adalberto Franklin;
B) Ao historiador José Herênio;
C) A professora e historiadora Edelvira Marques;
D) Ao Professor e político Benedito Batista Pereira.

19- O Movimento de Janeiro de 1995 na cidade de 
Imperatriz -  MA, conhecido como "Revolução de 
Janeiro", ou "Revolução Cidadã", teve início com a 
insatisfação das classes pensantes da cidade de 
Imperatriz e depois do próprio povo. Começou em 
outubro de 1993, logo após o assassinato do 
prefeito Renato Cortez Moreira. Naquele momento 
o governo do Maranhão, alegando descaso 
administrativo, decretou intervenção no município 
de Imperatriz. Vários líderes locais se destacaram a 
frente daquele movimento, dentre eles:
A) Coriolano Milhomem;
B) Godofredo Viana;
C) Ulisses Azevedo Braga;
D) Jackson Kepler Lago.

20- Assinale a alternativa correta sobre os dados 
relacionados a padroeira de Imperatriz.
A) Comemora-se dia 15 de outubro o dia da padroeira 
de Imperatriz, Nossa Senhora de Fátima;
B) Comemora-se dia 16 de julho o dia da padroeira de 
Imperatriz, Santa Teresa D'Ávila;



C) Comemora-se dia 16 de novembro o dia da 
padroeira de Imperatriz, Nossa Senhora de Fátima;
D) Comemora-se dia 15 de outubro o dia da 
padroeira de Imperatriz, Santa Teresa D'Ávila.

21- Com relação aos mecanismos moleculares de 
ação das drogas podemos afirmar que os alvos 
proteicos para a ação de fármacos sobre células de 
mamíferos podem ser divididos em:
A) Receptores;
B) Canais iônicos;
C) Proteínas Transportadoras;
D) Todos os tipos citados acima.

22- O conhecimento da Farmacocinética é 
fundamental tanto para o desenvolvimento de 
fármacos, para se entender os testes pré-clínicos de 
toxicidade e toda farmacologia animal, quanto para 
decidir sobre o esquema posológico apropriado 
para ser empregado em ensaios clínicos para testar 
a sua eficácia. Dentre as etapas que se seguem para 
um efeito esperado de um fármaco marque a 
sequência correta:
A) Absorção, metabolização, distribuição e
eliminação;
B) Absorção, distribuição, metabolização e
eliminação;
C) Distribuição, absorção, metabolização e
eliminação;
D) Distribuição, metabolização, absorção e
eliminação.

23- A Política Nacional de Medicamentos, como 
parte essencial da Política Nacional de Saúde, 
constitui um dos elementos fundamentais para a 
efetiva implementação de ações capazes de 
promover a melhoria das condições da assistência à 
saúde da população. O seu propósito precípuo é o 
de garantir a necessária segurança, eficácia e 
qualidade dos medicamentos, a promoção do uso 
racional e o acesso da população àqueles 
considerados essenciais. Marque a portaria que se 
correlaciona com o tema acima exposto:
A) Portaria número 3.916, de 30 de outubro de 1998;
B) Portaria número 4.516, de 02 de setembro de 
1999;
C) Portaria número 4.917, de 15 de novembro de 
1999;
D) Portaria número 5.214, de 30 de dezembro de 
2000.

24- A Portaria que regulamenta a Política Nacional 
de Medicamentos, envolve as três esferas 
governamentais: a Municipal, Estadual e Federal.

No âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde 
ou ao organismo correspondente, as seguintes 
responsabilidades, exceto:
A) Coordenar e executar a assistência farmacêutica 
no seu respectivo âmbito;
B) Associar-se a outros municípios, por intermédio da 
organização de consórcios, tendo em vista a 
execução da assistência farmacêutica;
C) Promover a formulação da política estadual de 
medicamentos;
D) Promover o uso racional de medicamentos junto à 
população, aos prescritores e aos dispensadores.

25- Caberá, no tocante à implementação da Política 
Nacional de Medicamentos uma atuação que 
transcende os limites do setor saúde voltado para a 
articulação intersetorial, sobretudo com as áreas 
envolvidas na questão medicamentos, que deverá 
ser efetivada nas diferentes instâncias do SUS. 
Participarão desta implementação todos os setores 
citados abaixo, exceto:
A) Ministério da Cultura;
B) Ministério da Justiça;
C) Ministérios da área econômica;
D) Ministério da Educação e do Desporto.

26- No Brasil, a Portaria 272/98 regulamenta a 
Terapia de Nutrição Parenteral (TNP). Esta Portaria 
estabelece a necessidade da atividade em equipe, 
definindo responsabilidades, âmbitos de atuação e 
as Boas Práticas em TNP. Todas as afirmativas 
abaixo estão corretas, exceto:
A) Deve ser manipulada somente na hora do uso;
B) A nutrição parenteral total (NPT) consiste em 
Solução ou emulsão composta basicamente de 
carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas e 
minerais, estéril e apirogênica, acondicionada em 
recipiente de vidro ou plástico destinada a 
administração intravenosa em pacientes desnutridos 
ou não, em regime hospitalar, ambulatorial ou 
domiciliar, visando à síntese ou manutenção dos 
tecidos, órgãos ou sistemas;
C) É indicado o uso nos adultos: em situações pré- 
operatórias, em doentes portadores de desnutrição, 
com doenças obstrutivas no trato gastrointestinal 
alto, complicações pós-cirúrgicas, lesões múltiplas, 
queimaduras graves, moléstias inflamatórias 
intestinas (ex.: Síndrome de Crohn, Síndrome do 
intestino curto);
D) É indicada na Criança/recém nascido: prematuros 
de baixo peso, má formação congênita do trato 
gastrointestinal, diarréia crônica intensa.



27- Antes de se iniciar o processo de manipul ação da 
NPT (Nutrição Parenteral Total), é recomendável 
que se proceda a uma análise quanto à suficiência 
qualitativa, quantitativa e compatibilidade entre os 
elementos da formulação. Todos os cuidados e 
observações devem ser tomados para uma perfeita 
manipulação de NPT, exceto:
A) Todos os itens prescritos são os requeridos pelo 
paciente;
B) A manipulação pode ser feita no próprio balcão de 
dispensação de medicamentos;
C) A dosagem dos produtos solicitados é a 
recomendada ao quadro clínico;
D) Existe compatibilidade físico-química entre os 
elementos da formulação e entre os elementos da 
formulação e os medicamentos que o paciente está 
utilizando dosagem dos produtos solicitados é a 
recomendada ao quadro clínico.

28- Todas alternativas estão corretas com relação a 
Nutrição Parenteral total (NPT) exceto:
A) O transporte deve ser feito sob condições 
validadas, que garantam a integridade físico-química 
e de esterilidade do produto;
B) A temperatura de transporte não deve exceder 
20°C;
C) A NPT pode ficar exposta a iluminação direta ou 
fontes de calor por um período de até 2 horas.
D) O tempo de transporte não deve exceder 12 
horas;

29- Infecção Hospitalar é qualquer infecção 
adquirida após a internação do paciente e se 
manifesta durante a internação ou mesmo após a 
alta, quando puder ser relacionada com a 
internação ou procedimentos hospitalares. O 
assunto "Infecção Hospitalar", torna-se objeto de 
ações governamentais com a publicação das 
Portarias de NS 196/83, 930/92 e 2.616/98 do 
Ministério da Saúde (MS) que normatizam e 
regulamentam medidas de prevenção e controle de 
infecção hospitalar. A Portaria do M.S ns 196, de 24 
de junho de 1983, instituiu a implantação de 
Comissões de Controle de Infecção Hospitalar em 
todos os hospitais do país, independentemente de 
sua natureza jurídica.O Programa de Controle de 
Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de 
ações desenvolvidas deliberada e 
sistematicamente, com vistas à redução máxima 
possível da incidência e da gravidade das infecções 
hospitalares. Para a adequada execução do PCIH, os 
hospitais deverão constituir Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar (CCIH), A que deverá ser 
composta por todos profissionais, exceto:

A) Médico;
B) Farmacêutico;
C) Enfermagem;
D) Técnico de Laboratório.

30- De acordo com Lei n. 13.021, de 8 de agosto de 
2014 que dispõe sobre o exercício e a fiscalização 
das atividades farmacêuticas são obrigações do 
farmacêutico, no exercício de suas atividades, 
exceto:
A) Notificar os profissionais de saúde e os órgãos 
sanitários competentes, bem como o laboratório 
industrial, dos efeitos colaterais, das reações 
adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da 
fármacodependência observados e registrados na 
prática da farmacovigilância;
B) É autorizado ao fiscal farmacêutico exercer outras 
atividades profissionais de farmacêutico, ser 
responsável técnico ou proprietário ou participar da 
sociedade em estabelecimentos farmacêuticos;
C) Proceder ao acompanhamento 
farmacoterapêutico de pacientes, internados ou não, 
em estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais, 
de natureza pública ou privada e estabelecer 
protocolos de vigilância farmacológica de 
medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos, 
visando a assegurar o seu uso racionalizado, a sua 
segurança e a sua eficácia terapêutica;
D) Estabelecer o perfil farmacoterapêutico no 
acompanhamento sistemático do paciente, 
mediante elaboração, preenchimento e 
interpretação de fichas farmacoterapêuticas.

31- A Portaria no. 344 de 12 de maio de 1998, que 
Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial, 
classificou as substâncias em grupos. Marque a 
alternativa que não faz uma correlação correta:
A) "A l" e "A2" (entorpecentes);
B) "A3", "B I" e "B2" (psicotrópicas);
C) "C2" (anabolizantes);
D) "C3" (imunossupressores).

32- Nas atividades de assistência farmacêutica, é de 
competência da farmácia hospitalar, exceto:
A) Assumir a coordenação técnica nas discussões 
para seleção e aquisição de medicamentos, 
germicidas e correlatos, garantindo sua qualidade e 
otimizando a terapia medicamentosa;
B) Participar de qualquer tipo de experiência com 
fins bélicos, raciais ou eugênicos, bem como de 
pesquisa não aprovada por Comitê de Ética em 
Pesquisa/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa



(CEP/CONEP) ou Comissão de Ética no Uso de 
Animais;
C) Estabelecer um sistema, eficiente, eficaz e seguro 
de dispensação para pacientes ambulatoriais e 
internados, de acordo com as condições técnicas 
hospitalares, onde ele se efetive;
D) Dispor de setor de farmacotécnica composto de 
unidades para manipulação de fórmulas magistrais e 
oficinais, manipulação e controle de antineoplásicos, 
preparo e diluição de germicidas e reconstituição de 
medicamentos, preparo de misturas intravenosas e 
nutrição parenteral; fracionamento de doses;análises 
e controles correspondentes; produção de 
medicamentos; outras atividades passíveis de serem 
realizadas segundo a constituição da farmácia 
hospitalar e características do hospital.

33- Nas atividades de assistência farmacêutica, é de 
competência da farmácia hospitalar, exceto:
A) Atuar junto a Central de Esterilização na 
orientação de processos de desinfecção e 
esterilização de materiais, podendo inclusive ser o 
responsável pelo setor;
B) Participar nos estudos de ensaios clínicos e no 
programa de farmacovigilância do hospital 
estimulando a implantação e o desenvolvimento da 
Farmácia Clínica;
C) Exercer atividades formativas sobre matérias de 
sua competência, promovendo cursos e palestras e 
criando um setor de Informações de Medicamentos, 
de acordo com as condições do hospital;
D) Fornecer meio, instrumento, substância ou 
conhecimento para induzir à prática, ou dela 
participar, de tortura, eutanásia, aborto ilegal, 
toxicomania ou de quaisquer outras formas de 
procedimento degradante ou cruel em relação ao ser 
humano e aos animais.

34- Assinale a opção incorreta acerca dos processos 
de armazenamento de medicamentos, fase 
importante do ciclo da assistência farmacêutica:
A) O objetivo dessa etapa é elaborar um conjunto de 
procedimentos técnicos e administrativos que visem 
asseguraras condições adequadas para Recebimento 
de medicamentos, Estocagem e guarda de 
medicamentos, Conservação e Controle de estoque;
B) A área de estocagem de medicamentos 
termolábeis deve ser específica, exigindo controle de 
temperatura, através de termômetros, com registro 
diário;
C) A área física destinada à estocagem e à guarda de 
todos os produtos caracteristicamente médico- 
hospitalares, incluindo medicamentos, recebe o

nome de central de abastecimento farmacêutico 
(CAF);
D) Os medicamentos devem ser armazenados em 
suas embalagens originais, ao abrigo da luz.

35- De acordo com a PNAF, a seleção de 
medicamentos é a primeira atividade a ser realizada 
pela assistência farmacêutica. Acerca dessa 
atividade, assinale a opção correta.
A) O processo de escolha é baseado em critérios 
epidemiológicos locais, independentemente do 
custo do medicamento;
B) A seleção é estabelecida pela Comissão de 
Farmácia e Terapêutica (CFT), formada 
exclusivamente por farmacêuticos e representantes 
da indústria farmacêutica;
C) Cabe à assistência farmacêutica elaborar o 
formulário terapêutico, que deve conter todas as 
informações pertinentes à estrutura química, à 
estabilidade do medicamento e às formas de 
armazenamento do mesmo;
D) A seleção deve levar em consideração o preço dos 
medicamentos selecionados, na logística de 
comparar custo/tratamento e deve priorizar os 
medicamentos considerados básicos e indispensáveis 
para atender à maioria dos problemas de saúde da 
população.

36- De acordo com a PNM, compete à assistência 
farmacêutica:
A) aplicar instrumentos já disponibilizados na ANVISA 
de controle e avaliação das atividades relacionadas à 
assistência farmacêutica.
B) gerenciar todo o processo de aquisição de 
medicamentos.
C) Não atuar no desenvolvimento de ações que 
promovam o desenvolvimento e capacitação de 
recursos humanos.
D) realizar controle de qualidade dos produtos 
dispensados nos programas.

37- As funções de uma Comissão de Farmácia e 
Terapêutica - CFT incluem além das atividades de 
seleção de medicamentos e elaboração do 
Formulário Terapêutico, a atuação de forma 
permanente nas diversas atividades relacionadas 
abaixo, exceto:
A) Possui função gerencial no ciclo da Assistência 
Farmacêutica;
B) Produzir material informativo sobre 
medicamentos, validando protocolos terapêuticos e 
desenvolvendo ações educativas;
C) Promover e apoiar programa de educação 
continuada referentes ao assunto;



D) Assessorar a Gerência de Assistência Farmacêutica 
nos assuntos referentes a medicamentos.

38- A demanda por medicamentos é incentivada 
pelas diversas propagandas, levando, em alguns 
casos, ao uso desnecessário de medicamentos e ao 
estímulo à automedicação. Várias medidas 
adotadas pelo Ministério da Saúde visam estimular 
o uso racional dos medicamentos. Assinale a opção 
incorreta acerca do uso racional de medicamentos.
A) O uso racional de medicamentos dá ênfase 
especial ao processo educativo dos usuários sobre os 
riscos de interrupção ou troca da medicação 
prescrita;
B) Na conscientização do uso racional de 
medicamentos, são previstos controles da 
propaganda de produtos farmacêuticos;
C) O uso racional de medicamentos reforça 
necessidade da receita médica, com destaque para a 
importância da adesão do paciente ao tratamento 
durante todo o período;
D) A farmacovigilância contribui com o uso racional 
de medicamentos por meio de várias medidas, que 
não incluem o incentivo aos estudos sobre a 
utilização e o desenvolvimento de medicamentos, 
por não fazer parte de seus objetivos.

39- Sobre os medicamentos genéricos está incorreto 
o que se afirma em:
A) Uma das principais vantagens dos medicamentos 
genéricos é disponibilizar medicamentos de menor 
preço, uma vez que o medicamento genérico deve 
ser no mínimo, 35% mais barato que o medicamento 
de referência;
B) O preço do medicamento genérico é menor, pois 
os fabricantes de medicamentos genéricos não 
necessitam realizar testes de controle de qualidade, 
visto que suas características são as mesmas do 
medicamento de referência, com o qual são 
comparados;
C) A intercambialidade, ou seja, a segura substituição 
do medicamento de referência pelo seu genérico é 
assegurada por testes de equivalência terapêutica, 
que incluem comparação in vitro, através dos 
estudos de equivalência farmacêutica e in vivo, com 
os estudos de bioequivalência apresentados à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
D) Com a entrada no mercado de medicamentos 
genéricos observa-se uma redução dos preços dos 
medicamentos de referência.

40- A Resolução - RDC N2 36 publicada em 25 de 
julho de 2013, instituiu as ações para a segurança do 
paciente em serviços de saúde. No tocante a ações

da vigilância, do monitoramento e da notificação de 
eventos adversos, podemos afirmar, exceto:
A) O monitoramento dos incidentes e eventos 
adversos será realizado pelo Núcleo de Segurança do 
Paciente -  NSP;
B) A notificação dos eventos adversos, para fins desta 
Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo 
NSP, por meio das ferramentas eletrônicas 
disponibilizadas pela Anvisa;
C) Os eventos adversos que evoluírem para óbito 
devem ser notificados em até 48 (quarenta e oito) 
horas a partir do ocorrido;
D) Compete à ANVISA, em articulação com o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária: monitorar os dados 
sobre eventos adversos notificados pelos serviços de 
saúde, divulgar relatório anual sobre eventos 
adversos com a análise das notificações realizadas 
pelos serviços de saúde e acompanhar, junto às 
vigilâncias sanitárias distrital, estadual e municipal as 
investigações sobre os eventos adversos que 
evoluíram para óbito.
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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Para a realização desta prova, você está recebendo este CADERNO DE QUESTÕES.
O CARTÃO RESPOSTA PERSONALIZADO será entregue uma hora após o início da prova.

• Só poderá ser utilizado como "rascunho" o próprio CADERNO DE QUESTÕES
• Será permitido apenas o uso de caneta esferográfica com tinta de cor preta, fabricada 

em material transparente.
• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de aparelho(s) de cálculo.
• O porte de quaisquer aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados, no recinto 

da prova, a qualquer momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à 
retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do seletivo.
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