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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 



 2

ESCOLHA O SEU SONHO 
 
1º Devíamos poder preparar os nossos sonhos assim como os artistas, as suas 
composições. Com a matéria sutil da noite e da nossa alma, devíamos poder construir 
essas pequenas obras-primas incomunicáveis, mesmo que duram apenas o instante em 
que vão sendo sonhadas, e logo se apagam sem outro vestígio que a nossa memória. 
2º Como quem resolve uma viagem, devíamos poder escolher essas explicações sem 
veículos nem companhia – por mares, grutas, neves, montanhas, e até pelos astros, onde 
moram desde sempre heróis e deuses de todas as mitologias, e os ____________ 
animais do Zodíaco. 
3º Devíamos, à vontade, passear .............. margens do Paraíba, lá onde suas 
espumas crespas correm com o luar por entre as pedras, ao mesmo tempo cantando e 
chorando. 
4º – Ou habitar uma tarde prateada de Florença, e ir sorrindo para cada estátua dos 
palácios e das ruas, como quem saúda muitas famílias de mármore... – Ou contemplar 
nos Açores hortênsias da altura de uma casa, lagos de duas cores e cestos de vime 
nascendo entre as fontes, com águas frias de um lado, e, do outro, quentes... – Ou chegar 
a Ouro Preto e continuar a ouvir aquela menina que estuda piano há duzentos anos, 
___________ e ___________ - enquanto o cavalo branco escolhe, de olhos baixos, o 
trevo de quatro folhas que vai comer... 
5º Quanto lugares, meu Deus, para essas excursões! Lugares recordados ou apenas 
imaginados. Campos orientais atravessados ........... nuvens de pavões. Ruas amarelas de 
pó, amarelas de sol, onde os camelos de perfil de gôndolas estacionam, com seus carros. 
Avenidas cor-de-rosa, por onde pôneis emplumados, de rosa na testa e colar ao pescoço, 
conduzem leves e elegantes coches policromos... 
6º ... E lugares inventados, feitos .......... nosso gosto; jardins no meio do mar; pianos 
brancos que tocam sozinhos; livros sem desarmam, para que se transformem em música. 
7º Oh! Os sonhos do “Poronominare”!... Lembram-se? Sonhos dos nossos índios: rios 
que vão subindo por cima das ilhas:... meninos transparentes, que deixam ver a luz do sol 
do outro lado do corpo... gente com cabeça de pássaros... Flechas voando atrás de 
sombras velozes... pardais que se transformam em guaribas... canoas... serras... bandos 
de beija-flores e borboletas que trazem mel para a criança que tem fome e a levantam em 
suas asas... 
8º E sonhar com os que amamos e conhecemos, e estão perto ou longe, vivos ou 
mortos... Sonhar com eles no seu melhor momento, quando foram mais merecedores de 
amor imortal... 
9º Ah!... – (que gostaria você de sonhar esta noite?) 

Cecília Meireles. Escolha o seu sonho. Rio de Janeiro, Record. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua 
no texto: 
a) fabuloso – hesitante – invisível. 
b) fabuloso – hezitante – envisível. 
c) fabulozo – hesitante – envisível. 
d) fabulozo – hezitante – invizível. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha 
pontilhada no texto: 
a) às – em – a.    c) as – nas – no. 
b) nas – pelas – do.    d) pelas – por – ao. 
 
03 - Assinale a alternativa em que as palavras estão acentuadas por obedecerem a 
mesma regra de acentuação: 
a) vestígio – veículo.   c) águas – pássaros. 
b) saúda – paraíba.    d) hortênsias – gôndola. 
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04 - Quanto ao gênero dos substantivos retirados do texto, assinale a alternativa em 
que o substantivo se classifica como epiceno: 
a) cavalo.     c) pôneis. 
b) pavões.     d) pardais. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o plural se faz da mesma forma que “beija-
flores”: 
a) para-brisa.    c) boa-vida. 
b) guarda-florestal.    d) meia-lua. 
 
06 - A palavra “espumas” considerada em relação à palavra “escumas”, pode servir 
de exemplo de palavra: 
a) parônima.     c) homônima heterográfica. 
b) sinônima.     d) homônima homófona. 
 
07 - Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor semântico discursivo 
desencadeado pela utilização de cada elemento coesivo destacado no texto: 
a) assim como – conformativo.  c) enquanto – tempo concomitante. 
b) mesmo que – consecutivo.  d) para que – concessivo. 
 
08 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - Segundo a autora os sonhos são algo precioso, um tesouro só nosso, que 
permanece desconhecido para os outros. 
II - A autora em seus sonhos personifica a natureza, tornando-a viva, humanizada. 
III - A autora faz referência aos sonhos dos índios porque são mais místicos, e 
vivem mais presos à fantasia, à imaginação. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III.  
 
09 - Um quadrado possui área medindo 40.000 cm2. A medida dos lados desse 
quadrado é igual a: 
a) 0,2 m.     c) 20 m. 
b) 2 m.     d) 200 m. 
 
10 - Um aparelho de TV é vendido de duas maneiras: à vista por R$ 1.200,00, ou a 
prazo, em duas parcelas iguais no valor de R$ 750,00, sendo a primeira paga no ato 
da compra e a segunda parcela paga um mês após a compra. Se um cliente optar 
por comprar esse aparelho de TV a prazo, estará pagando juros mensais de: 
a) 25%.     c) 50%. 
b) 30%.     d) mais de 60%. 
 
11 - Marcos pretende presentear seus filhos. Se ele comprar duas bolas e três 
bonecas irá pagar R$ 103,00. Caso ele opte por comprar três bolas e quatro 
bonecas, irá pagar R$ 146,50. Considerando que não haja diferença de preço entre 
as bolas, e que as bonecas também têm todas o mesmo valor, é correto afirmar que 
cada boneca custa: 
a) R$ 14,00. 
b) R$ 15,00. 
c) R$ 16,00. 
d) R$ 18,00. 
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12 - Ana pretende enfeitar a sala de aula onde estuda. Para isso, ela irá recortar 50 
losangos em papel cartolina. Sabe-se que o perímetro de cada losango mede 52 cm 
e a diagonal maior mede 12 cm. Considerando-se apenas os losangos, é correto 
afirmar que a quantidade de papel cartolina utilizada por Ana para enfeitar a sala de 
aula onde estuda é igual a: 
a) 60 m2.     c) 0,6 m2. 
b) 6 m2.     d) 0,06 m2. 
 
13 - Em um triângulo retângulo de catetos medindo 15 cm e 20 cm, a altura relativa 
à hipotenusa mede: 
a) 12 cm.     c) 18 cm. 
b) 15 cm.     d) 25 cm. 
 
14 - Em uma empresa, 29 diretores já viajaram para a Europa, 25 diretores já 
viajaram para a Ásia, 18 diretores já viajaram para a Europa e também para a Ásia, e 
5 diretores nunca viajaram para a Europa nem para a Ásia. O número de diretores 
dessa empresa é igual a: 
a) 41.      c) 64. 
b) 54.      d) 77. 
 
15 - Um cone circular reto possui geratriz medindo 20 cm. Sabe-se que o 
comprimento da circunferência formada pela base desse cone mede 24π cm. O 
volume desse cone é igual a: 
a) 2304π cm3.    c) 1152π cm3. 
b) 1536π cm3.    d) 768π cm3. 
 
16 - Hera e Zeus são irmãos. Sabe-se que Zeus nasceu quando Hera tinha 6 anos. 
Sabe-se ainda que hoje, o produto de suas idades é igual a 216. Zeus tem: 
a) 9 anos.     c) 18 anos. 
b) 12 anos.     d) 24 anos. 
 
17 - Constituições Brasileiras outorgadas: 
a) 1.824 – 1.937. 
b) 1.824 – 1.891 – 1.934 – 1.937. 
c) 1.824 – 1.891 – 1.934 – 1.937 – 1.946 – 1.967 – 1.969 – 1.988 (todas). 
d) 1.946 – 1.967 – 1.969 – 1.988. 
 
18 - Depois de nascer na Serra da Canastra em Minas Gerais, o Rio São Francisco 
passa por quais Estados abaixo até desaguar no mar, EXCETO: 
a) Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco. 
b) Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe. 
c) Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. 
d) Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. 
 
19 - Estado do Nordeste brasileiro envolvido diretamente na Revolução de 1.930, 
através de um discurso de seu Governador “negando” a São Paulo o apoio à 
candidatura de Júlio Prestes. A palavra “nego” (do verbo negar) está ao centro de 
sua bandeira: 
a) Alagoas.     c) Maranhão. 
b) Ceará.     d) Paraíba. 
 
20 - Foram movimentos de cunho sócio-religiosos que eclodiram no Brasil, 
EXCETO: 
a) Guerra de Canudos.   c) Revolta da Chibata. 
b) Guerra do Contestado.   d) Revoltas dos Malês. 
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21 - Famosa frase proferida por Dom Pedro I: 
a) Antes seja para ti, que me hás-de respeitar, do que para algum destes aventureiros, 
põe a coroa sobre a tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela. 
b) Esta terra há de ser um dia maior que a Nova Inglaterra! Se todos quisermos, 
poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la.  
c) Nasci para consagrar-me às letras e às ciências, e, a ocupar posição política, preferiria 
a de Presidente da República ou Ministro à de Imperador. 
d) Se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, digam ao povo que fico. 
 
22 - Os números mais recentes sobre a lavoura temporária são os divulgados na 
página do IBGE, apresentando dados de 2.013, por eles podemos afirmar que a 
maior produção agrícola de nosso município é: 
a) Cana-de-açúcar.    c) Melancia. 
b) Mandioca.     d) Milho. 
 
23 - Todas as alternativas abaixo apresentam cidades onde serão disputadas 
partidas de futebol valendo pelas Olimpíadas do Rio de Janeiro, EXCETO: 
a) Belo Horizonte / MG – Brasília / DF. 
b) Cuiabá / MT – Fortaleza / CE. 
c) Manaus / AM – Rio de Janeiro / RJ. 
d) Salvador / BA – São Paulo / SP. 
 
24 - Todos os réus do “Processo do Mensalão” abaixo estão presos no Brasil por 
determinação da Justiça, EXCETO: 
a) Cristiano Paz.    c) Marcos Valério. 
b) Henrique Pizzolato.   d) Ramon Hollerbach.  
 
25 - De acordo com o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, estabelecido 
em lei (Lei 9431, de 6 de janeiro de 1997), assinale a alternativa correta: 
a) Os hospitais do País não são obrigados a manter Programa de Controle de Infecções 
Hospitalares - PCIH. 
b) Considera-se programa de controle de infecções hospitalares, para os efeitos da Lei, o 
conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução 
mínima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. 
c) Para os mesmos efeitos, entende-se por infecção hospitalar, também denominada 
institucional ou nosocomial, qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente 
em hospital e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder 
ser relacionada com a hospitalização. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
26 - É sempre imprescindível que o ciclo logístico da Assistência Farmacêutica 
(aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação) tenha a 
qualidade e a racionalidade necessárias, de modo a disponibilizar medicamentos 
seguros e eficazes, no momento certo e nas quantidades adequadas. Assinale a 
alternativa Incorreta com relação ao Dimensionamento e controle de estoque de 
medicamentos: 
a) A localização do almoxarifado deve ser planejada, em função da logística de 
distribuição, ou seja, que o mesmo tenha localização estratégica em relação às unidades 
de saúde que serão abastecidas a partir do mesmo. 
b) A área física deverá ser projetada de acordo com a demanda de cada subprefeitura. 
c) Esta área de carga e descarga não necessita cobertura, devido a maioria das classes 
de medicamentos serem fotoativos. 
d) O edifício deve se apresentar em bom estado de conservação: isento de rachaduras, 
pinturas descascadas, infiltrações, etc. Este ponto é especialmente importante para o 
caso da necessidade de locação do imóvel. 
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27 - Os almoxarifados precisam ser estruturados algumas atividades, assinale a 
alternativa que não representa uma atividade relacionada: 
a) Recebimento.     c) Conservação. 
b) Estocagem e guarda.    d) Entrega a população. 
 
28 - Assinale a alternativa incorreta relacionada a estrutura física interna do 
almoxarifados: 
a) Piso - deve ser plano, de fácil limpeza e resistente para suportar o peso dos produtos e 
a movimentação dos equipamentos. 
b) Paredes - constituídas de alvenaria, devem ser pintadas com cor clara, lavável e 
devem apresentar-se isentas de infiltrações e umidade.  
c) Pé direito - a altura mínima recomendada é de 2 m na área de estocagem e de 1,5 m 
nas demais áreas. 
d) Portas - de preferência esmaltadas ou de alumínio, contendo fechadura e/ou cadeado. 
 
29 - Assinale a alternativa correta relacionada aos equipamentos necessários no 
almoxarifado: 
a) Termômetros - são recomendados os termômetros que registram as umidades 
máximas e mínimas para a medição na área de estocagem. Também devem ser 5 usados 
termômetros adequados para a medição das umidades das câmaras frias ou 
refrigeradores. 
b) Higrômetro - usado para a medição da temperatura nas áreas de armazenamento. 
c) Refrigerador - para estocagem entre 2ºC e 8ºC. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
30 - Assinale a alternativa Correta, relacionada à classificação dos tipos de 
estabilidade de medicamentos: 
a) Física - propriedades físicas originais, incluem: aparência, sabor, uniformidade e 
dissolução. 
b) Microbiológica - cada componente deverá reter sua integridade e potência. 
c) Química - esterilidade e ausência de contaminação por bactérias e fungos. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
31 - Para manter um dimensionamento correto dos estoques que atendam às 
necessidades, com regularidade no abastecimento, recomenda-se a utilização dos 
alguns instrumentos, assinale a alternativa incorreta: 
a) Consumo médio mensal (CMM) - é a soma do consumo de medicamentos utilizados 
em determinado período de tempo dividida pelo número de meses da sua utilização. 
Quanto maior o período de coleta de dados, maior a segurança nos resultados. Saídas 
por empréstimo devem ser desconsideradas. 
b) Estoque mínimo (EMI) - é a quantidade mínima a ser mantida em estoque para atender 
o CMM, em determinado período de tempo, enquanto se processa o pedido de compra, 
considerando-se o tempo de reposição de cada produto. 
c) Estoque máximo (EMX) - é a quantidade máxima que deverá ser mantida em estoque, 
que corresponde ao estoque de reserva, mas a quantidade de reposição. 
d) Tempo de reposição (TR) - é a quantidade existente no estoque, que determina a 
emissão de um novo pedido. 
 
32 - Assinale a alternativa incorreta relacionada ao Manual de Procedimento 
Operacional Padrão: 
a) Manual de Procedimentos é a sistematização de todos os Procedimentos Operacionais 
Padrão (POPs) de uma organização, que no nosso caso é o laboratório clínico. Esta 
coletânea de procedimentos é de responsabilidade do Diretor do laboratório (ou pessoa 
por ele designada) e deverá estar completa, atualizada e revisada por pessoa capaz. 
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b) O Procedimento Operacional Padrão (POP), seja técnico ou gerencial, é a base para 
garantia da padronização de suas tarefas e assim garantirem a seus usuários um serviço 
ou produto livre de variações indesejáveis na sua qualidade final. 
c) Os procedimentos deverão ser sempre revisados pelo menos semanalmente, mesmo 
que aparentemente isto não se faça necessário. 
d) O laboratório deverá definir, documentar e manter um programa para controlar os seus 
procedimentos e documentos pertinentes (livros, especificações, tabelas, gráficos, 
desenhos, pôsteres, regulamentos, Normas, etc), seja de fonte interna ou externa, que 
fazem parte da documentação da Qualidade. 
 
33 - A RDC Nº 67, DE 8 DE OUTUBRO DE 2007 Dispõe sobre Boas Práticas de 
Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias, 
a partir de suas definições assinale a alternativa incorreta: 
a) Água purificada: é aquela que atende às especificações farmacopéicas para este tipo 
de água. 
b) Ambiente: espaço fechado com duas ou mais portas, interposto entre duas ou mais 
áreas, com o objetivo de controlar o fluxo de ar entre ambas, quando precisarem ser 
adentradas. 
c) Bioterápico: preparação medicamentosa de uso homeopático obtida a partir de 
produtos biológicos, quimicamente indefinidos: secreções, excreções, tecidos e órgãos, 
patológicos ou não, produtos de origem microbiana e alérgenos. 
d) Boas práticas de manipulação em farmácias (BPMF): conjunto de medidas que visam 
assegurar que os produtos manipulados sejam consistentemente manipulados e 
controlados, com padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido e requerido na 
prescrição. 
 
34 - Assinale a alternativa correta relacionada as boas práticas de manipulação em 
farmácias: 
a) A farmácia é responsável pela qualidade das preparações magistrais e oficinais que 
manipula, conserva, dispensa e transporta. 
b) A farmácia deve assegurar a qualidade físico-química e microbiológica (quando 
aplicável) de todos os produtos reembalados, reconstituídos, diluídos, adicionados, 
misturados ou de alguma maneira manuseados antes da sua dispensação. 
c) É dispensável o acompanhamento e o controle de todo o processo de manipulação. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
35 - De acordo com a A RDC Nº 67, DE 8 DE OUTUBRO DE 2007, devem ser 
realizados, no mínimo, alguns ensaios, de acordo com a Farmacopeia Brasileira ou 
outro Compêndio Oficial reconhecido pela ANVISA, em todas as preparações 
magistrais e oficinais, assinale a alternativa que corresponde aos ensaios mínimos 
exigidos: 
a) Sólidas: Descrição, peso médio.  
b) Semi-sólidas: Descrição, aspecto, caracteres organolépticos, pH (quando aplicável), 
peso.  
c) Líquidas não estéreis: Aspecto, pH, peso ou volume antes do envase. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
36 - Segundo as boas práticas de manipulação de substâncias de baixo índice 
terapêutico, assinale a alternativa correta: 
a) As substâncias clonidina, colchicina, digitoxina, digoxina, minoxidil, prazosina e 
varfarina são definidas para fins deste regulamento como fármacos de baixo índice 
terapêutico, alta dosagem e baixa potência. 
b) As substâncias ácido valpróico, aminofilina, carbamazepina, ciclosporina, clindamicina, 
clozapina, disopiramida, fenitoína, lítio, oxcarbazepina, primidona, procainamida, 
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quinidina, teofilina e verapamil, para fins deste regulamento, são definidas como fármacos 
de baixo índice terapêutico, alta dosagem e baixa potência. 
c) O armazenamento deve ser realizado junto as demais substâncias, sob guarda do 
farmacêutico, sem especificação. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
37 - Com relação as boas práticas de manipulação de produtos estéreis (BPMPE) 
em farmácias, assinale a alternativa incorreta: 
a) As Especialidades farmacêuticas, produtos para a saúde e recipientes destinados a 
manipulação de produtos estéreis, devem ser limpos e desinfetados dentro da área de 
manipulação. 
b) Devem existir registros das operações de limpeza e desinfecção dos equipamentos 
empregados na manipulação. 
c) O envase de preparações esterilizadas por filtração deve ser procedido sob fluxo 
laminar classe ISO 5, em sala classe ISO 7. 
d) Os indicadores biológicos devem ser considerados somente como método adicional 
para monitoramento da esterilização. 
 
38 - Segundo a PORTARIA Nº 3.916, DE 30 DE OUTUBRO DE 1998, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) O Ministério da Saúde estabelecerá mecanismos que permitam a contínua atualização 
da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, imprescindível instrumento 
de ação do SUS, na medida em que contempla um elenco de produtos necessários ao 
tratamento e controle da maioria das patologias prevalentes no País. 
b) No processo de atualização contínua da RENAME, deverá ser dada ênfase ao conjunto 
dos medicamentos voltados para a assistência hospitalar, ajustado, no nível local, às 
doenças menos comuns a população, definidas segundo prévio critério epidemiológico. 
c) A promoção do uso de medicamentos genéricos será, igualmente, objeto de atenção 
especial. Portanto, o gestor federal deverá identificar os mecanismos necessários para 
tanto, por exemplo, a adequação do instrumento legal específico. 
d) No tocante aos agravos e doenças cuja transcendência, magnitude e ou 
vulnerabilidade tenham repercussão na saúde pública, buscar-se-á a contínua atualização 
e padronização de protocolos de intervenção terapêutica e dos respectivos esquemas de 
tratamento. 
 
39 - A via de administração é a maneira como o medicamento entra em contato com 
o organismo; é sua porta de entrada, conhecendo todas as vias, assinale a 
alternativa incorreta:  
a) Via Sublingual: Os medicamentos sublinguais são absorvidos rapidamente pela 
mucosa sublingual. Nessa forma de administração, o medicamento (em comprimidos ou 
gotas) deve ser colocado embaixo da língua e deve permanecer ali até a sua absorção 
total. 
b) Via Retal: Os medicamentos administrados por via retal são os supositórios. São 
receitados quando a pessoa não pode tomar o medicamento por via oral. Todos os 
medicamentos podem ser administrados por essa via. 
c) Via Intravenosa: A via intravenosa é aquela na qual a administração do medicamento é 
realizada diretamente na corrente sanguínea por uma veia. 
d) Via Intramuscular: A administração via intramuscular permite que o medicamento seja 
injetado diretamente no músculo. É indicado para medicamentos de aplicação única ou de 
efeito mais prolongado. 
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40 - Assinale a alternativa Incorreta relacionada aos Princípios Básicos da 
farmacologia e suas definições: 
a) Droga: é definida como sendo qualquer substância que é capaz de modificar a função 
dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. 
b) Princípio ativo: corresponde à substância (ou grupo destas), responsável pela ação 
terapêutica, com composição química e ação farmacológica conhecidas. 
c) Farmacopeia: corresponde ao conjunto de drogas-medicamentos oficializadas e de uso 
corrente consagradas pela experiência como eficazes e úteis, sendo publicações oficiais 
de cada país, e, sujeitas a atualização e revisão por comissões especiais de cientistas. 
d) Medicamento genérico: é conceituado como o produto inovador registrado no órgão 
federal responsável pela Vigilância Sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, 
segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal 
competente, por ocasião do registro.  
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