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QUESTÕES DE CONCURSOS ANTERIORES

1. (CESPE/2004) O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) é executa-
do por instituições da administração pública direta e indireta da União, dos 
estados, do DF e dos municípios que exerçam atividades de regulação, nor-
matização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária.
C. Certo
E. Errado.

2. (Prefeitura de SEARA/SC/2016) De acordo com o disposto na Lei n. 9.782, 
de 26 de janeiro de 1999, é da competência da união no âmbito do sistema 
nacional de vigilância sanitária:
a) Definir o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.
b) Acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e municipais de vigilância 
sanitária.
c) Normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse 
para a exportação.
d) Não exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo 
essa atribuição ser supletivamente exercida pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios.

3. (CETRO/2013) De acordo com a Lei n. 9.782/1999, assinale a alternativa 
que apresenta o órgão responsável pela formulação, acompanhamento e 
avaliação da política nacional de vigilância sanitária e das diretrizes gerais do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 
a) Ministério da Saúde. 
b) Superintendência Nacional de Saúde.
c) Sistema Único de Saúde.
d) Presidência da República – Casa Civil.
e) Secretaria Nacional de Políticas Públicas em Saúde.

4. (CONSUPLAN/2016) O A Lei n. 9782/1999 definiu o Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária e criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em sua 
redação define as competências e deveres da ANVISA. Quanto aos deveres 
da ANVISA, segundo a referida Lei, analise.

I – Promover a revisão e atualização periódica da farmacopeia.
II – Monitorar a evolução dos preços de medicamentos, equipamentos, com-

ponentes, insumos e serviços de saúde.
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III – Fomentar o desenvolvimento de recursos humanos para o sistema e a co-
operação técnico‐científica nacional e internacional.

IV – Estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tó-
xicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) II, apenas 
b) IV, apenas 
c) I, II, III e IV. 
d) I e III, apenas

5. (CETRO/2013) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi cria-
da pela Lei n. 9.782/1999. De acordo com essa Lei, entre as competências da 
Anvisa estão 

I – coordenar o Sistema Único de Saúde (SUS). 
II – autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e im-

portação dos produtos mencionados no artigo 8º dessa lei e autorizar a 
comercialização de medicamentos. 

III – manter sistema de informação contínuo e permanente para integrar suas 
atividades com as demais ações de saúde, com prioridade às ações de vi-
gilância epidemiológica e assistência ambulatorial e hospitalar. 

IV – autuar e aplicar as penalidades previstas em lei. 

É correto o que está contido em 
a) I e II, apenas.
b) III e IV, apenas.
c) I e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) II, III e IV, apenas.

6. (CETRO/2013) Criada pela Lei n. 9.782/1999, a ANVISA é uma autarquia 
sob regime especial, tendo como área de atuação 
a) todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde 
da população brasileira.
b) setores relacionados a produtos e serviços exclusivos da área da saúde.
c) setores relacionados somente a produtos que possam afetar a saúde da popu-
lação brasileira.
d) setores relacionados somente a serviços que possam afetar a saúde da popu-
lação brasileira.
e) setores relacionados somente a serviços públicos que possam afetar a saúde 
da população brasileira.
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7. (CETRO/2013) Sobre a Lei n. 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 Dire-
tor‐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 qualquer 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

8. (IADES/2014) De acordo com a Lei Federal n. 9.782/1999, em especial seu 
artigo 8º, parágrafo 1º, estão dispensadas(os) de controle pela Anvisa as (os)
a) águas envasadas.
b) produtos fumígeros (cigarros, cigarrilhas, charutos etc).
c) cosméticos.
d) equipamentos de diagnóstico por imagem.
e) bebidas alcoólicas.

9. (NUCEPE/2014) Criada pela Lei n. 9.782, de 26 de janeiro 1999, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária é uma autarquia sob regime especial, que 
tem como área de atuação todos os setores relacionados a produtos e servi-
ços que possam afetar a saúde da população brasileira. Assinale a alternativa 
correta sobre as competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
a) Coordenar o Sistema de Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município.
b) Estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e 
as ações de vigilância epidemiológica
c) Conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação.
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d) Exigir, independente da regulamentação específica, o credenciamento ou a 
certificação de conformidade no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – SINMETRO, de instituições, produtos e 
serviços sob regime de vigilância sanitária, segundo sua classe de risco
e) Autorizar a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a 
comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação perti-
nente ou de risco iminente à saúde

10. (CESPE/2004) Cabe à União estimular a cooperação técnica e financeira 
entre os estados, o DF e os municípios, por intermédio do Ministério da Saú-
de, da ANVISA e dos demais órgãos e entidades do Poder Executivo federal 
cujas áreas se relacionem com o sistema.
C. Certo
E. Errado.

11. (CESPE/2004) Embora a ANVISA seja uma autarquia sob regime especial 
vinculada ao Ministério da Saúde, ela não possui independência administra-
tiva e financeira, mas confere estabilidade aos seus dirigentes.
C. Certo
E. Errado.

12. (FAUEL/2012) De acordo com o artigo 8° da Lei n. 9.782 de 26 de janeiro 
de 1999, incumbe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, respeitada a 
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e ser-
viços que envolvam riscos à saúde pública. Assinale a alternativa que indica 
de forma errada os bens e produtos submetidos ao controle e à fiscalização 
sanitária pela Agência:
a) Medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, pro-
cessos e tecnologias
b) Alimentos, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de 
contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e medicamentos veterinários, 
exceto bebidas e águas envasadas.
c) Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes.
d) Conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico.

13. (CETRO/2013) Nos termos do Decreto n. 3.029/1999, compete à ANVISA 
proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do 
artigo 2º da Lei n. 9.782/1999, devendo.
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I – conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas práticas de 
fabricação. 

II – interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação, con-
trole, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e de 
prestação de serviços relativos à saúde, em caso de violação da legislação 
pertinente ou de risco iminente à saúde. 

III – proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a 
comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação 
pertinente ou de risco iminente à saúde. 

IV – cancelar a autorização, inclusive a especial, de funcionamento de empre-
sas, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à 
saúde. 

É correto o que está contido em:
a) I, II, III e IV. 
b) II e III, apenas.
c) I, II e IV, apenas.
d) I e IV, apenas.
e) III e IV, apenas.

14. (CETRO/2013) Assinale a alternativa que não apresenta produto subme-
tido, nos termos do Decreto n. 3.029/1999, ao controle e fiscalização pela 
ANVISA.
a) Águas envasadas.
b) Todo e qualquer produto fumígeno, derivado ou não do tabaco 
c) Todo e qualquer produto obtido por técnicas de engenharia genética. 
d) Conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico.
e) Órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou recons-
tituições.

15. (CETRO/2013) A respeito da autoridade e da competência da vigilância 
sanitária, assinale a alternativa correta. 
a) A vigilância sanitária tem autoridade para interditar locais de fabricação e ven-
da de produtos e de prestação de serviços de saúde, e de proibir produtos e 
insumos com riscos à saúde. 
b) A vigilância sanitária não tem autoridade para interditar locais de fabricação e 
venda de produtos e de prestação de serviços de saúde, nem de proibir produtos 
nocivos; isso compete à Polícia Federal.
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c) A vigilância sanitária tem competência somente para normatizar e controlar 
substâncias e serviços de interesse para a saúde.
d) Não compete à vigilância sanitária, mas ao Ministério Público, interditar locais 
de fabricação e venda de produtos e de prestação de serviços de saúde, e de 
proibir produtos e insumos com riscos à saúde.
e) A vigilância sanitária tem autoridade para proibir o comércio de produtos com 
riscos à saúde, mas não de interditar os locais de fabricação desses produtos, que 
compete à Polícia Federal.

16. (CESPE/2004) No âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
(SNVS), a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras é de compe-
tência exclusiva dos estados, do DF e dos municípios.
C. Certo
E. Errado.

17. (CETRO/2013) De acordo com a Lei n. 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que 
define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária , quando ficar comprovada a comercialização de produ-
tos sujeitos à vigilância sanitária, imprópria para o consumo, ficará a empresa 
responsável obrigada a:
a) pagar aos consumidores o preço atribuível ao produto, com taxas de juros e 
correção monetária.
b) entregar aos consumidores outro produto de lote diferente e que tenha passa-
do por uma fiscalização da Vigilância Sanitária.
c) recolher o produto e entregar toda a mercadoria para um laboratório creden-
ciado do Ministério da Saúde para outra avaliação.
d) fechar o estabelecimento por tempo indeterminado até uma nova apreciação 
da empresa pelos fiscais da Vigilância Sanitária.
e) veicular publicidade contendo alerta à população, no prazo e nas condições 
indicados pela autoridade sanitária.

18. (CETRO/2013) Assinale a alternativa que não apresenta um dos elementos 
constituintes da estrutura básica da ANVISA, segundo o Decreto n. 3.029/1999. 
a) Diretoria Colegiada
b) Procuradoria 
c) Corregedoria 
d) Ouvidoria
e) Conselho Jurídico.
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19. (CETRO/2013) Conforme a Lei n. 9.782/1999, a ANVISA é administrada por 
uma diretoria colegiada, que conta também com um procurador, um corre-
gedor e um ouvidor. A respeito dessa diretoria colegiada, é correto afirmar 
que seus membros são indicados.
a) e nomeados pelo Presidente da República, após aprovação prévia do Senado 
Federal.
b) diretamente pelo Presidente da República, sem necessidade de aprovação do 
Senado.
c) pelo Ministro da Saúde e nomeados pelo Presidente da República.
d) pelo Conselho Nacional de Saúde e nomeados pelo Ministro da Saúde.
e) e nomeados diretamente pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde 
(Conass).

20. (CETRO/2013) O corregedor da ANVISA será indicado pela Diretoria Co-
legiada dessa agência e nomeado pelo
a) Presidente da República.
b) Ministro de Estado da Saúde.
c) Diretor do Conselho Consultivo da Agência.
d) Congresso Nacional.
e) Conselho Nacional de Saúde.

21. (CETRO/2013) Com relação aos convênios assinados pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (ANVISA), é correto afirmar que:
a) as parcerias firmadas por meio de convênio podem ser realizadas com repasse 
financeiro e são realizadas apenas com órgãos públicos de esfera estadual ou 
municipal.
b) os convênios têm natureza não onerosa, com prazo determinado, e o acom-
panhamento cotidiano fica centralizado sob uma única área da ANVISA. 
c) a assinatura de convênios pela ANVISA é uma das modalidades de controle da 
referida agência sobre outras instituições, de modo a garantir o nível de conheci-
mento dos profissionais da área e garantir o controle do setor regulado.
d) os convênios e as parcerias são instrumentos utilizados pela ANVISA de modo 
a descentralizar ações e projetos relacionados à vigilância sanitária, podendo ser 
assinados com instituições públicas ou privadas sem finalidade lucrativa, envol-
vendo ou não repasse de recurso.
e) a ANVISA somente pode assinar convênios com organizações internacionais, 
sendo que, para as entidades nacionais, existe o instituto da parceria
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22. (CETRO/2013) Segundo o Decreto n. 3.029/1999, o Conselho Consultivo 
da Agência Nacional da Vigilância Sanitária apresenta, em sua composição: 

I – Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia ou seu representante legal. 
II – Confederação Nacional das Indústrias – um representante. 
III – Defesa do Consumidor – dois representantes de órgãos legalmente cons-

tituídos. 
IV – Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento ou seu representan-

te legal. 

É correto o que está contido em:
a) I e III, apenas.
b) IV, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II, III e IV.

23. (CETRO/2013) O Conselho Consultivo da ANVISA é composto, entre ou-
tros membros, por: 
Ministro da _________1 , que o preside;
Ministro da ________2 ; 
representante(s) dos órgãos: ________3 de Saúde; 
Conselho Nacional dos _________4 de Saúde; 
Conselho Nacional dos Secretários _________5 de Saúde; e 
Confederação Nacional ________6 . 

a) Saúde 1 / Fazenda 2 / Sindicato dos Profissionais 3 / Gestores 4 / Municipais 5 / 
dos Vigilantes Sanitários 6.
b) Fazenda 1 / Informática e Tecnologia 2 / Sindicato dos Profissionais 3 / Adminis-
tradores 4 / Regionais 5 / das Indústrias 6.
c) Saúde 1 / Ciência e Tecnologia 2 / Conselho Nacional 3 / Secretários Estaduais 4 / 
Municipais 5 / das Indústrias 6.
d) Educação 1 / Saúde 2 / Conselho Nacional 3 / Secretários Estaduais 4 / Muni-
cipais 5 / dos Profissionais de Saúde.
e) Saúde 1 / Ciência e Tecnologia 2 / Sindicato dos Profissionais 3 / Médicos 4 / 
Regionais 5 / Agrícola 6.
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24. (CETRO/2010) O Farmacêutico responsável por uma farmácia de manipu-
lação questiona os técnicos da ANVISA sobre o prazo de renovação das taxas 
de fiscalização de Vigilância Sanitária. Assinale a alternativa que apresenta a 
resposta, baseada na Lei n. 9.782 de 1999. 
a) Renovação a cada 2 (dois) anos.
b) Renovação a cada 5 (cinco) anos.
c) Renovação semestral.
d) Renovação a cada 3 (três) anos.
e) Renovação anual.

25. (CETRO/2013) Um laboratório farmacêutico quer produzir um medica-
mento à base de um princípio ativo que ainda está em testes e não apresen-
tou nenhuma comprovação científica de sua ação terapêutica. Segundo a Lei 
n. 9.782 de 1999, esse procedimento é 
a) legal, já que a distribuição do medicamento pode resultar em estudos que 
comprovem sua eficácia.
b) legal, já que o conhecimento sobre as ações é baseado no grupo farmacológi-
co e não apenas na eficácia do princípio ativo.
c) ilegal, pois não poderá ser registrado o medicamento o que não tenha, em sua 
composição, substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico ou 
terapêutico.
d) ilegal, pois não poderá ser registrado o medicamento que não tenha estudos 
comprobatórios feitos exclusivamente pela FDA (Food and Drug Administration) 
americana.
e) ilegal, sendo que a ANVISA só concede registros após a comercialização dos 
medicamentos.

QUESTÕES INÉDITAS – ESTILO CESPE

Com base em seus conhecimentos, julgue os itens subsequentes.

26. (INÉDITA/2016) Entende-se por vigilância sanitária o conjunto de ações 
capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos pro-
blemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação 
de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Essas ações abran-
gem: o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se rela-
cionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da pro-
dução ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam 
direta ou indiretamente com a saúde.
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27. (INÉDITA/2016) O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compreende 
o conjunto de ações executado, APENAS, por instituições da Administração 
Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
que exerçam atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização 
na área de vigilância sanitária

28. (INÉDITA/2016) Compete à União, por intermédio da ANVISA, definir a 
política nacional de vigilância sanitária.

29. (INÉDITA/2016) A competência da União no Sistema Nacional de Vigilân-
cia Sanitária será exercida pelo Ministério da Saúde, pela ANVISA e pelos de-
mais órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, cujas áreas de atuação 
se relacionem com o sistema.

30. (INÉDITA/2016) O contrato de gestão é o instrumento de avaliação da 
atuação administrativa da autarquia e de seu desempenho. Ele estabelece os 
parâmetros para a administração interna da autarquia, bem como os indi-
cadores que permitam quantificar, objetivamente, a sua avaliação periódica. 
Esse contrato será negociado entre a Diretoria Colegiada e o Ministro de 
Estado da Saúde.

31. (INÉDITA/2016) O descumprimento injustificado do contrato de gestão 
implicará a exoneração do Diretor-Presidente, pelo Presidente da República, 
mediante solicitação do Ministro de Estado da Saúde.

32. (INÉDITA/2016) A natureza de autarquia especial, conferida à ANVISA, 
é caracterizada por independência administrativa, estabilidade de seus diri-
gentes e autonomia financeira.

33. (INÉDITA/2016) A Agência atuará hierarquicamente subordinada ao Mi-
nistério da Saúde, órgão ao qual está vinculada.

34. (INÉDITA/2016) A Agência terá por finalidade institucional promover a 
proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da 
produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilân-
cia sanitária. Os casos de exceção dessa finalidade institucional são: os am-
bientes, os processos, os insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem 
como o controle de portos, aeroportos e fronteiras.
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35. (INÉDITA/2016) São competências da ANVISA administrar e arrecadar a 
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária, conceder e cancelar o certificado 
de cumprimento de boas práticas de fabricação.

36. (INÉDITA/2016) São competências da ANVISA: coordenar o Sistema Na-
cional de Vigilância Sanitária; conceder registros de produtos segundo as 
normas de sua área de atuação; controlar, fiscalizar; e acompanhar, sob o 
prisma da legislação sanitária, propaganda e publicidade de produtos sub-
metidos ao regime de vigilância sanitária.

37. (INÉDITA/2016) Uma vez que não possui poder de polícia, não compete à 
ANVISA autuar e aplicar as penalidades previstas. 

38. (INÉDITA/2016) Dentre outras competências, a ANVISA controlará e rea-
lizará a fiscalização sanitária de medicamentos de uso humano e veterinário, 
suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias 

39. (INÉDITA/2016) Entre outras competências, a ANVISA controlará e realizará 
a fiscalização sanitária de alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus 
insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes or-
gânicos, além de resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários.

40. (INÉDITA/2016) Estão compreendidos dentre os produtos sujeitos à fis-
calização da ANVISA: cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto 
fumígero, desde que derivado do tabaco.

41. (INÉDITA/2016) Consideram-se serviços submetidos ao controle e fiscali-
zação sanitária pela Agência, aqueles voltados para a atenção ambulatorial, 
seja de rotina ou de emergência, os realizados em regime de internação, os 
serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, bem como aqueles que impli-
quem a incorporação de novas tecnologias.

42. (INÉDITA/2016) O rol de produtos e serviços previsto no DECRETO 
3.029/1990 sobre os quais a ANVISA exerce sua fiscalização é exaustivo.

43. (INÉDITA/2016) São órgãos que compõem a estrutura básica da ANVI-
SA: Diretoria Colegiada; Procuradoria; Corregedoria; Ouvidoria e o Conselho 
Consultivo.
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44. (INÉDITA/2016) De acordo com o DECRETO 3.029/1990, a ANVISA será 
dirigida por uma Diretoria Colegiada. Essa será composta por até cinco Dire-
tores, sendo um dos quais o seu Diretor-Presidente.

45. (INÉDITA/2016) Os Diretores da ANVISA serão brasileiros indicados e no-
meados pelo Presidente da República, após aprovação prévia do Congresso 
Nacional, para cumprir mandatos de três anos

 
46. (INÉDITA/2016) Na hipótese de vacância de membros da Diretoria, o 
novo Diretor será nomeado para cumprir mandato de três anos, de modo a 
atender o princípio estabilidade dos Dirigentes.

47. (INÉDITA/2016) Os Diretores poderão ser reconduzidos, uma única vez, 
pelo prazo de três anos, pelo Ministro da Saúde, por indicação do Presidente 
da República.

48. (INÉDITA/2016) O Diretor-Presidente da Agência será designado pelo 
Presidente da República, entre os membros da Diretoria Colegiada, e investi-
do na função por três anos, ou pelo prazo que restar de seu mandato, admi-
tida uma única recondução por três anos.

49. (INÉDITA/2016) A exoneração motivada de Diretor da Agência somente 
poderá ser promovida nos quatro meses iniciais do mandato, findos os quais 
será assegurado seu pleno e integral exercício, salvo nos casos de: improbi-
dade administrativa; condenação penal transitada em julgado; e descumpri-
mento injustificado do contrato de gestão da autarquia

50. (INÉDITA/2016) Aos dirigentes da Agência é vedado o exercício de qual-
quer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção políti-
co-partidária. Essa vedação aplica-se, inclusive, aos casos em que a atividade 
profissional decorra de vínculo contratual mantido com entidades públicas 
destinadas ao ensino e à pesquisa, inclusive com as de direito privado a elas 
vinculadas

51. (INÉDITA/2016) Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-dirigente 
representar qualquer pessoa ou interesse perante a Agência.
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52. (INÉDITA/2016) A última instância administrativa na ANVISA é exercida 
pelo Diretor Presidente.

53. (INÉDITA/2016) Dos atos praticados pelas unidades organizacionais da 
Agência, caberá recurso à Diretoria Colegiada, sem efeito suspensivo, como 
última instância administrativa.

54. (INÉDITA/2016) Compete à Diretoria Colegiada da ANVISA, a respon-
sabilidade de analisar, discutir e decidir, em última instância administrativa, 
sobre: matérias de competência da autarquia; administração estratégica da 
Agência; e representação da Agência em juízo ou fora dele.

55. (INÉDITA/2016) A Diretoria reunir-se-á com a presença de, pelo menos, 
três Diretores e deliberará por maioria simples.

56. (INÉDITA/2016) São atribuições comuns aos Diretores, dentre outras, ze-
lar pelo desenvolvimento, pela credibilidade interna e externa da Agência e 
legitimidade de suas ações.

57. (INÉDITA/2016) O Presidente da República indicará um Diretor para subs-
tituir o Diretor-Presidente em seus impedimentos.

58. (INÉDITA/2016) A Agência disporá de um órgão de participação insti-
tucionalizada da sociedade denominado Conselho Consultivo. O Conselho 
Consultivo, órgão colegiado, será composto por doze membros indicados 
por órgãos e entidades definidos no artigo 17 do Regulamento, e designados 
pelo Ministro de Estado da Saúde.

59. (INÉDITA/2016) Os Conselheiros receberão, a título de remuneração, o va-
lor pago aos Diretores remunerados e poderão permanecer como membros 
do Conselho Consultivo pelo prazo de até três anos, vedada a recondução.

60. (INÉDITA/2016) O Conselho Consultivo será auxiliado por uma Comissão 
Científica em Vigilância Sanitária – CCVISA, com o objetivo de assessorar a 
Agência na avaliação e regulação de novas tecnologias de interesse da saú-
de, nos temas e nas discussões estratégicas de cunho técnico-científico rela-
cionados à vigilância sanitária.
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61. (INÉDITA/2016) Compete à Procuradoria da ANVISA, órgão vinculado à 
Advocacia Geral da União, para fins de orientação normativa e supervisão 
técnica, representar judicialmente a Agência com prerrogativas processuais 
de Fazenda Pública. A procuradoria terá poderes para receber citação, inti-
mação e notificações judiciais, emitir pareceres jurídicos e realizar correção 
em órgãos e unidades, sugerindo as medidas necessárias à racionalização e 
eficiência dos serviços. 

62. (INÉDITA/2016) Os valores, cuja cobrança seja atribuída por lei à Agência 
e apurados administrativamente não recolhidos no prazo estipulado, serão 
inscritos em dívida ativa própria da Agência e servirão de título executório 
para cobrança judicial, na forma da legislação em vigor. A execução fiscal da 
dívida ativa da ANVISA será promovida pela Procuradoria da Agência.

63. (INÉDITA/2016) O Corregedor da ANVISA será nomeado pelo Ministro de 
Estado da Saúde por indicação da Diretoria Colegiada da Agência.

64. (INÉDITA/2016) A Ouvidoria, como órgão de apoio da ANVISA, atuará 
hierarquicamente vinculada à Diretoria Colegiada, ao Conselho Consultivo, à 
Corregedoria e à Procuradoria.

65. (INÉDITA/2016) O Ouvidor terá mandato de dois anos, admitida uma re-
condução, e será indicado pelo Ministro de Estado da Saúde e nomeado pelo 
Presidente da República.

66. (INÉDITA/2016) A atividade da ANVISA é juridicamente vinculada aos se-
guintes princípios: legalidade, celeridade, finalidade, razoabilidade, impesso-
abilidade, imparcialidade, publicidade, moralidade, economia processual e 
eficiência.

67. (INÉDITA/2016) O processo decisório de registros de novos produtos, 
bens e serviços, bem como seus procedimentos e de edição de normas po-
derão ser precedidos de audiência pública, a critério da Diretoria Colegiada, 
conforme as características e a relevância dos mesmos, sendo obrigatória, no 
caso de elaboração de anteprojeto de lei a ser proposto pela Agência.

68. (INÉDITA/2016) Constituem o patrimônio da Agência os bens e os direi-
tos de sua propriedade, os que lhe forem conferidos ou os que essa venha a 
adquirir ou incorporar.
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69. (INÉDITA/2016) São receitas da ANVISA, dentre outras, o produto de arreca-
dação referente à Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária e os valores apu-
rados na venda ou no aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade.

70. (INÉDITA/2016) Por ser um tributo, em nenhuma hipótese a Taxa de Fis-
calização de Vigilância Sanitária poderá ter seu valor reduzido pela ANVISA.

71. (INÉDITA/2016) A Agência poderá contratar especialistas para a execução 
de trabalhos nas áreas técnica, científica, econômica e jurídica, por projetos 
ou prazos limitados, observada a legislação em vigor. No entanto, é vedado 
à ANVISA contratar pessoal com vínculo empregatício ou contratual junto a 
entidades sujeitas à ação da Vigilância Sanitária, bem como os respectivos 
proprietários ou responsáveis, ressalvada a participação em comissões de 
trabalho criadas com fim específico, duração determinada e não integrantes 
da sua estrutura organizacional.

72. (INÉDITA/2016) Quando ficar comprovada a comercialização de produtos 
sujeitos à vigilância sanitária, impróprios para o consumo, ficará a empresa 
responsável obrigada a veicular publicidade contendo alerta à população, no 
prazo e nas condições indicados pela autoridade sanitária, sujeitando-se ao 
pagamento de taxa correspondente ao exame e à anuência prévia do conte-
údo informativo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

73. (INÉDITA/2016) A Agência poderá apreender bens, equipamentos, pro-
dutos e utensílios utilizados para a prática de crime contra a saúde pública, 
e promover a respectiva alienação judicial, bem como requerer, em juízo, o 
bloqueio de contas bancárias de titularidade da empresa e de seus proprie-
tários e dirigentes, responsáveis pela autoria daqueles delitos.

74. (INÉDITA/2016) O Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 
ficará subordinado tecnicamente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e 
administrativamente à Fundação Oswaldo Cruz.
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GABARITO COMENTADO

Questão Referência
1. Lei n. 9782, artigo 1º
2. Lei n. 9.782, artigo. 7º, V
3. Lei n. 9.782/1999, artigo 2º, § 1º, I
4. Lei n. 9.782/99, artigo 7º, XIX, XXV, XXIII e IV
5. Lei n. 9.782/1999, artigo 7º, I
6. Artigo 6º CC, artigo 8º caput e § 4º

7. Lei n. 9.782/1999, artigo 3º, parágrafo único; artigo 10; artigo. 19, parágrafo único 
e artigo 22, II e IV

8. Lei n. 9.782/1999, artigo 8º, § 1º
9. Lei n. 9.782/1999, artigo 7º, I, III e IX

10. Lei n. 9.782, artigo 2º, VI cc artigo 7º, caput.
11. Lei n. 9.782/1999, artigo. 3º, parágrafo único.
12. Lei n. 9.782/1999, artigo. 8º, § 1º, II
13. Decreto n. 3.029 artigo 3º, X, XII, XIII e XIV
14. Decreto n. 3.029/1999, artigo 4º, §1º XI
15. Lei n. 9.782/1999, artigo 7º, XIV e XV
16. Lei n. 9.782/1999, artigo 2º, IV
17. Lei n. 9.782/99, artigo. 41-B.
18. Decreto n. 3.029, artigo 5º
19. Lei n. 9.782/1999, Art. 10, parágrafo único.
20. Decreto n. 3.029/99, artigo 24, parágrafo único.
21. Lei n. 9.782/1999, artigo 32-A.
22. Decreto n. 3.029/1999, artigo 17
23. Decreto n. 3.029/1999, artigo 17

24.
O Anexo II da Lei n. 9.782/99 trata da "TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA". O item 3.1.5 refere-se a "Drogarias e Farmácias" e informa que o prazo 
de renovação é anual.

25.

Lei n. 9.782/1999, artigos 44. Os artigos 20 e 21 da Lei n. 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20. "Parágrafo único. Não poderá ser registrado o medicamento que não tenha 
em sua composição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clí-
nico ou terapêutico."

26. Lei n. 8.080/1990, §1º



SIMULADO
Legislação Específica
Prof. Ismael Noronha      

18 grancursosonline.com.br

27. Lei n. 9.782/1999, artigo 1º
28. Lei n. 9.782/1999, artigo 2º, I
29. Lei n. 9.782/1999, artigo 2º, § 1º
30. Lei n. 9.782/1999, artigo 19
31. Lei n. 9.782/1999, artigo 20
32. Decreto n. 3.029/1999, artigo 1º, § 1º
33. Decreto n. 3.029/1999, artigo 1º, § 2º
34. Decreto n. 3.029/1999, artigo 2º
35. Decreto n. 3.029/1999, artigo 3º, VI e X
36. Decreto n. 3.029/1999, artigo 3º, I, IX e XXIV
37. Decreto n. 3.029/1999, artigo 3º, XXII
38. Decreto n. 3.029/1999, artigo 4º, I
39. Decreto n. 3.029/1999, artigo 4º, II
40. Decreto n. 3.029/1999, artigo 4º, X
41. Decreto n. 3.029/1999, artigo 4º, § 2º
42. Decreto n. 3.029/1999, artigo 4º, § 4º
43. Decreto n. 3.029/1999, artigo 5º
44. Decreto n. 3.029/1999, artigo 6º
45. Decreto n. 3.029/1999, artigo 6º, § 1º
46. Decreto n. 3.029/1999, artigo 6º, § 3º
47. Decreto n. 3.029/1999, artigo 6º, § 2º
48. Decreto n. 3.029/1999, artigo 7º
49. Decreto n. 3.029/1999, artigo 7º
50. Decreto n. 3.029/1999, artigo 9º, §2º
51. Decreto n. 3.029/1999, artigo 10
52. Decreto n. 3.029/1999, artigo 11
53. Decreto n. 3.029/1999, artigo 11, § 2º
54. Decreto n. 3.029/1999, artigo 11, I, cc 13, I
55. Decreto n. 3.029/1999, artigo 11, §1º
56. Decreto n. 3.029/1999, artigo 12, II
57. Decreto n. 3.029/1999, artigo 13, Parágrafo único.
58. Decreto n. 3.029/1999, artigos 15 e 16
59. Decreto n. 3.029/1999, artigo 18
60. Decreto n. 3.029/1999, artigo 19-A.
61. Decreto n. 3.029/1999, artigo 22, I, IV cc 24, III
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62. Decreto n. 3.029/1999, artigo 39 e 40
63. Decreto n. 3.029/1999, artigo 24, III, parágrafo único.
64. Decreto n. 3.029/1999, artigo 25
65. Decreto n. 3.029/1999, artigo 25, § 1º
66. Decreto n. 3.029/1999, artigo 30
67. Decreto n. 3.029/1999, artigo 32
68. Decreto n. 3.029/1999, artigo 36
69. Decreto n. 3.029/1999, artigo 37, I e VIII
70. Decreto n. 3.029/1999, artigo 37, § 1º; § 2º e § 3º
71. Lei n. 9.782/1999, artigos 33 e 34
72. Lei n. 9.782/1999, artigo 41-B.
73. Lei n. 9.782/1999, artigo 43.
74. Decreto n. 3.029/1999, artigo 50

GABARITO
16. E
17. e
18. e
19. a
20. b
21. d
22. e
23. c
24. e
25. c
26. C
27. E
28. E
29. C

31. C
32. C
33. E
34. E
35. C
36. C
37. E
38. E
39. C
40. E
41. V
42. E
43. C
44. E

46. E
47. E
48. C
49. E
50. E
51. C
52. E
53. E
54. E
55. E
56. C
57. E
58. C
59. E

61. E
62. C
63. C
64. E
65. C
66. E
67. C
68. C
69. C
70. E
71. C
72. C
73. C
74. C

1. C
2. b
3. a
4. c
5. e
6. a
7. a
8. e
9. c
10. E
11. E
12. b
13. a
14. c
15. a 30. E 45. E 60. C

Mensagem de Esperança:
As trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos (Isaías 60:2)
Mas JESUS CRISTO disse: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará 
em trevas, mas terá a luz da vida. (João 8:12) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/60/2

