
 
 

 

 

  

Comentários de Legislação Específica – Concurso Anvisa 2016 –  

Técnico Administrativo 

 

Após comprovação de fabricação e comercialização do produto água sanitária sem registro, 
notificação ou cadastro na ANVISA, pela empresa AquaCloro Ltda., a ANVISA, por meio de 
resolução específica, proibiu a fabricação, a distribuição, a divulgação, a comercialização e o uso 
do produto e determinou recolhimento de todos os lotes desse produto disponíveis nos 
estabelecimentos comerciais. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. 

 

111. O produto descrito, água sanitária, é um saneante, conforme definido na legislação, e o 
controle e a fiscalização desse tipo de produto pela vigilância sanitária são previstos em diversos 
instrumentos legais. 

Comentários: 

Verdade. A água sanitária é um exemplo de saneante domissanitário (desinfetante). 

Gabarito: Correto 

 

112. Em conformidade com o princípio da descentralização das ações do SUS, a apreensão do 
produto água sanitária da empresa AquaCloro Ltda. pode ser realizada por agentes de vigilância 
sanitária do Distrito Federal, do Estados e dos Municípios. 

Comentários: 

Verdade. 

Essa é uma competência delegável, visto que o poder de polícia sanitária deve ser exercido por todos 
os entes no âmbito da sua autonomia. 

Gabarito: Correto 
 

113. A atribuição de proibir a fabricação, a distribuição e a comercialização em todo território 
nacional do saneante da empresa AquaCloro Ltda. não é exclusiva da ANVISA, podendo ser 
delegada aos Estados e Municípios, conforme descrito na lei que define o Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária. 

Comentários: 

Nos termos do art. 7º, XV, c/c o § 1º, a competência descrita pela questão é indelegável. 

Gabarito: Errado 

 

 

 



 
 

 

 

114. As penalidades previstas em lei para as infrações cometidas pela empresa AquaCloro Ltda. 
poderiam incluir advertência, apreensão, inutilização, interdição, multa e/ou prisão de dirigentes 
e estão todas elencadas no Regulamento da ANVISA. 

Comentários: 

Não existe penalidade de prisão no âmbito da Lei 6.437/77. 

Gabarito: Errado. 

 

115. A edição de resolução específica, a exemplo da que proibiu o comércio da água sanitária da 
empresa AquaCloro Ltda., é atribuição do diretor da ANVISA, conforme previsto no decreto que 
aprova o regulamento dessa agência. 

Comentários: 

A Anvisa manifesta suas decisões por meio das famosas Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs), 
incluídas na competência “editar normas sobre matérias de competência da Agência”, prevista no 
art. 11, IV da Lei 9.782/99. 

Portanto, essa não é uma competência “do diretor”, mas da diretoria. 

Gabarito: Errado 

 

116. Na composição de um mesmo produto, será permitida a associação de inseticidas, os quais, 
entretanto, quando forem da mesma classe, deverão ter as concentrações dos elementos ativos 
reduzidas proporcionalmente. 
 

Comentários: 

Verdade. 

De acordo com o art. 38 da Lei 6.360/76, é possível a associação de inseticidas, desde que, quando 
da mesma classe, tenham as concentrações dos elementos ativos reduzidas  
proporcionalmente. 

Gabarito: Correto. 

 

117. Embalagem é a identificação impressa ou litografada, bem como os dizeres pintados ou 
gravados a fogo, pressão ou decalque, aplicados diretamente sobre recipientes, vasilhames, 
invólucros, envoltórios, cartuchos ou qualquer protetor. 

Comentários: 

O conceito plasmado na questão diz respeito a “rótulo”, e não “embalagem”. 
 

Gabarito: Errado. 

 



 
 

 

 

118. Embora possa diferir do medicamento de referência já registrado na ANVISA em 
características como tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, 
excipientes e veículos, o medicamento genérico deve assemelhar-se àquele em todas as demais 
características, devendo, ainda, ser sempre identificado por nome comercial ou marca. 

Comentários: 

O medicamento genérico não deve ser identificado por nome comercial ou marca. Daí o erro da 
questão. Tal requisito se aplica aos medicamentos referência e similar. 

Gabarito: Errado. 
 

119. As infrações sanitárias classificam-se em leve, média e grave. Verificada apenas uma 
circunstância agravante, a infração deverá ser definida como média. 

Comentários: 

Na gradação das penalidades, só há que se falar em natureza leve, grave e gravíssima; portanto, 
inexiste infração de natureza média. 

Gabarito: Errado. 

 

120. As penalidades previstas na Lei n.º 6.437/1977 serão aplicadas pelas autoridades sanitárias 
competentes, conforme as atribuições que lhes sejam conferidas pelas legislações respectivas ou 
por delegação de competência por meio de convênios. 

Comentários: 

Previsão no art. 14 da Lei 6.437/77: 

Art . 14 - As penalidades previstas nesta Lei serão aplicadas pelas autoridades sanitárias 
competentes do Ministério da Saúde, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
conforme as atribuições que lhes sejam conferidas pelas legislações respectivas ou por 
delegação de competência através de convênios. 

 

Gabarito: Correto. 
   

Professor Aristócrates Carvalho – Legislação Específica 

 
 

Gran Cursos Online 

https://www.grancursosonline.com.br/concurso/pmdf-cfo-curso-de-formacao-de-oficiais

