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Gabarito 
 
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.   

114. 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. 

CERTO. De acordo com a Legislação sanitária, saneantes Domissanitários são substâncias ou 

preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes 

coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água. 

A fiscalização dos saneantes está prevista na Lei n.º 9.782/1999, no Decreto n.º 3.029/1999 

(Regulamento da Lei n.º 9.782/1999) e na Lei n.º 6.360/1976.  Ou seja, em vários dispositivos legais. 

115. Em conformidade com o princípio da descentralização das ações do SUS, a apreensão do 

produto água sanitária da empresa Aqua Cloro Ltda. pode ser realizada por agentes de vigilância 

sanitária do Distrito Federal, do Estados e dos Municípios. 

CERTO. Conforme artigo 6° da lei 8080 a execução das ações de Vigilância sanitária é atribuição do 

SUS 

Além disso, a competência de apreensão de produto é uma competência delegável conforme o 

artigo 7º da lei 9782/99 e o seu inciso XXIV, além do parágrafo 1º, estando ainda de acordo com a 

penalidade descrita na Lei 6437/77 

“XXIV - autuar e aplicar as penalidades previstas em lei. 

§ 1º  A Agência poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a execução de 

atribuições que lhe são próprias, excetuadas as previstas nos incisos I, V, VIII, IX, XV, XVI, XVII, XVIII 

e XIX deste artigo.” 

A lei 6437/77 incluí dentro das penalidades de produção de produtos sem registro a apreensão. 

 



 
 

 

 

116. 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. 

ERRADO. De acordo com as definições do artigo 3º da lei 6.360/76, Rótulo: identificação impressa 

ou litografada, bem como os dizeres pintados ou gravados a fogo, pressão ou decalco, aplicados 

diretamente sobre recipientes, vasilhames, invólucros, envoltórios, cartuchos ou qualquer outro 

protetor de embalagem; 

E o conceito de embalagem: Embalagem: invólucro, recipiente ou qualquer forma de 

acondicionamento, removível ou não, destinada a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, 

especificamente ou não, os produtos de que trata esta Lei; 

117. 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. 

ERRADO. A banca misturou os conceitos que constam na legislação:  

Medicamento Similar: Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, que apresenta 

a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração,  posologia e indicação 

terapêutica e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal responsável pela 

vigilância sanitária (ANVISA), podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e 

forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, comprovada a 

sua eficácia, segurança e qualidade, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca 

(conceito novo, trazido pela Lei n.º 13.235/2015);   

Medicamento Genérico: Medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se 

pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da 

proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e 

qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI;   

118. 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.   

CERTO. De acordo com o artigo 38 da Lei 6.360/76: “Será permitida a associação de inseticidas, que 

deverão ter, quando da mesma classe, as concentrações dos elementos ativos reduzidas 

proporcionalmente.” 

 



 
 

 

 

Com base no disposto na Lei n.º 6.437/1977, que regulamenta as infrações à legislação sanitária, 

julgue os seguintes itens. 

119. As infrações sanitárias classificam-se em leve, média e grave. Verificada apenas uma 

circunstância agravante, a infração deverá ser definida como média.   

CERTO. De acordo com a artigo 4º da Lei 6437/77, As infrações sanitárias classificam-se em: 

        I - leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante; 

        II - graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; 

        III - gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência de duas ou mais circunstâncias 

agravantes. 

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. 

CERTO. De acordo com o  artigo 14 da Lei 6437/1977: 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. 
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