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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir:
a) este caderno de prova contendo 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com 4 alternativas de respostas (A, B, C, D).
b) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas;
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para
que sejam tomadas as devidas providências.
3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado ao lado do seu enunciado.
4. Ao receber a folha de respostas, você deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta.
5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de
calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal infração
poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
6. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de
cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
7. O tempo disponível para a realização da prova é de 3 (três) horas, já incluído o tempo para os procedimentos de identificação previstos no
edital e a marcação da folha de respostas.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as
marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que
não seja o próprio caderno de provas.
9. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos de seu início. Nessa
ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos sessenta
minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de
entrega de tal documento será eliminado do concurso.
12. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
13. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.crescerconcursos.com.br
no dia 19 de dezembro de 2016.
14. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da 0h00min do dia 20 de dezembro
às 23h59min do dia 21 dezembro 2016, ininterruptamente, observado o horário oficial de Brasília-DF, por meio de formulário que será
disponibilizado no site e enviar EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.consultoria.crf@outlook.com
NOME DO (A) CANDIDATO (A): ___________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO________________
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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15 QUESTÕES

LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
UM AVISO AOS SEM-VERGONHAS
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POR QUE TEMOS VERGONHA? No vasto arco que essa palavra abarca, falamos aqui do
lado oposto ao do sentimento de inadequação e até de fracasso que provoca tanto sofrimento emocional.
Também não vamos entrar no campo do comportamento amoroso, com suas leis próprias. Estamos
menos no terreno de Luan Santana ("Manda embora, traz de volta/ Eu não tomo vergonha na cara/ Eu te
amo e assumo / Pois você também não vale nada") e mais no de Jonathan Swift ("Nunca me espanto em
ver homes fazendo o mal, mas muitas vezes fico espantado em ver que não sentem vergonha'').
Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada, enrubescer quando
contamos uma mentira menos benigna e não ocupar a vaga para idosos no estacionamento do shopping.
Ou seja, evitar atos que não são punidos por lei, mas que nos constrangem no tribunal de nossa
consciência. Quando o mecanismo funciona bem, aproxima-nos das "doces civilidades da vida" e dá um
modesto sentimento de satisfação interior. Devido ao bioma sociopolítico em que vivemos, os comvergonha também desenvolveram detectores de sem-vergonhice de alta sensibilidade. Não é apenas a
cara de pau, o esgar de desafio e até, no passado recente, o punho erguido com que conhecidos
personagens entraram no sistema prisional de Curitiba ou na Papuda. Advogados, assessores e gestores
de crise, pela própria natureza de seu trabalho — ou por falta de alternativas —, talvez não se deem
conta de que os sensores entram em estado de alerta diante de determinadas expressões.
A mais conhecida delas: "Fulano de tal coloca-se à disposição da Justiça para todos os
esclarecimentos". Por favor, senhores, não tripudiem. Quem está sob a esfera de qualquer tipo de
apuração oficial pode mentir, esconder provas e contratar advogados caríssimos.
Mas "colocar-se à disposição da Justiça" não é um ato de bondade ou de pobre voluntarismo.
É mandatório.
Outra coisa que deixa os com-vergonha arrepiados: "Todas as doações de campanhas eleitorais
ocorreram na forma da lei, com as prestações de contas aprovadas pela Justiça". Os tais recursos
também costumam ser "lícitos" "fiscalizados", "contabilizados". Praticamente obra de anjos do paraíso.
É claro que todas as acusações, investigações e condenações nessa área tratam justamente da
transubstanciação de propinas, pagas em troca de contratos de obras públicas, em doações legalizadas,
com o custo adicional debitado do bolso de todos os cidadãos brasileiros. E declarar que "não tem
conhecimento da suposta captação de recursos ilícitos" é um legalismo com data de validade vencida.
Desde a época do impeachment (não aprovado) do presidente Bill Clinton por mentir sob juramento a
respeito de suas estrepolias com a estagiária Monica Lewinsky, ficou estabelecido que "não tem
conhecimento", "não tem lembrança" ou "a memória não registra" significam "estou encrencado e não
quero incidir em perjúrio ou obstrução de Justiça".
Por simpatia política pelos acusados, até pessoas honestas e bem-intencionadas desativam seus
detectores de sem-vergonhice e endossam a tese de prisões abusivas, promotores descontrolados e juízes
ideologizados. "A operação que prendeu o ex-ministro é mais uma operação secreta, no melhor estilo da
ditadura militar", disse o conhecido advogado do conhecido ex-ministro presentemente recolhido em
Curitiba. A imparcialidade da Justiça realmente é um fundamento do Estado de direito. Para testá-la,
basta àqueles que a contestam substituir o nome de figurões que consideram injustiçados pelo do expresidente da Câmara e mais recente deputado cassado. Se tudo o que já aconteceu e o que ainda está
por acontecer com ele for considerado abuso, perseguição política e conspiração da mídia golpista, tudo
bem: os denunciantes de boa-fé conquistaram autoridade moral para sua pregação. Já os de má-fé
continuarão sapateando sobre nossa cabeça, com declarações ocas e comparações absurdas com a
ditadura. Principalmente aqueles que, no passado, achavam Estado de direito coisa de democracia
burguesa e, no poder, instauraram uma corrupta e desavergonhada aliança com o capital.
Um aviso aos sem-vergonhas, Vilma Gryzinski. Veja, 12 de outubro de 2016.p.25.
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01) Constitui um ponto de vista da autora expresso no texto:
A)
B)
C)
D)

“Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada” (L.7).
“A mais conhecida delas: "Fulano de tal coloca-se à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos". (L.17/18).
“Também não vamos entrar no campo do comportamento amoroso, com suas leis próprias.” (L.3).
“Todas as doações de campanhas eleitorais ocorreram na forma da lei, com as prestações de contas aprovadas pela
Justiça". (L.22/23).

02) A alternativa CORRETA a respeito do texto é a:
A) No texto, prevalece uma visão subjetiva da enunciadora, defendendo um ponto de vista sobre a democracia
incompatível com os princípios de combate à corrupção.
B) A Autora mostra que no Brasil perdeu-se a noção de civilidade.
C) Extrai-se do texto que há uma desarticulação do poder político com os interesses da sociedade.
D) Infere-se do texto a existência de um sentimento que nos torna capazes de distinguir normas, regras e avaliar o próprio
comportamento, desenvolvendo a autoconsciência do que é certo ou errado.
03) Atente para a expressão em destaque:
“evitar atos que não são punidos por lei” (L.9)
No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui o mesmo valor morfossintático que a destacada em:
A) “Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada” (L.7).
B) “Devido ao bioma sociopolítico em que vivemos,” (L.11).
C) “É claro que todas as acusações, investigações e condenações nessa área tratam justamente da transubstanciação de
propinas” (L.25/26).
D) “A operação que prendeu o ex-ministro é mais uma operação secreta,” (L.35).
04) A alternativa em que há equivalência entre o termo transcrito e o que ele indica é:
A)
B)
C)
D)

“é que” (L.7) imprime valor de realce
“Praticamente” (L.24) indica explanação
“Ou seja” (L. 9) estabelece imprecisão.
“arco” (L.1) expressa sentido denotativo.

05) Marque a alternativa em que a expressão em negrito funciona como agente da ação verbal.
A) “A operação (...) é mais uma operação secreta” (L.35).
B) “...basta àqueles” (L.38).
C) “...que consideram injustiçados pelo do ex-presidente da Câmara” (L.38/39).
D) “...que não são punidos por lei”. (L.9).
06) No texto, os termos “POR QUE” (L.1) e “por falta de alternativas” (L.15) denotam, respectivamente:
A)
B)
C)
D)

concessão e causa
causa e causa
tempo consequência
finalidade e conclusão

07) As expressões verbais “deem” (L.15) e “tripudiem” (L.18), expressam, respectivamente:
A)
B)
C)
D)

hipótese e incerteza
desejo e ordem
hipótese e ordem
dúvida e condição
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08) A vírgula usada em “Quando o mecanismo funciona bem, aproxima-nos das "doces civilidades da vida" (L.10) foi
usada pela mesma razão que em:
A) “Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada, enrubescer...” (L.7).
B) “...evitar atos que não são punidos por lei, mas que nos constrangem no tribunal de nossa consciência.” (L.9/10).
C) “Por favor, senhores, não tripudiem.” (L.18).
D) “Para testá-la, basta àqueles que a contestam substituir o nome de figurões” (L.37/38).
09) A alternativa em que a expressão transcrita restringe o sentido do nome é:
A) “de inadequação” (L.2).
B) “uma mentira” (L.8).
C) “de desafio” (L.13).
D) “de contratos” (L.26).
10) Há equivalência entre o termo transcrito e o que dele se afirma em:
A) “mais” (L.5) exprime um ideia de oposição.
B) “se” (L.15) tem função apassivadora.
C) “Nunca” (L.5) indica tempo.
D) “ainda” (L.39) exprime uma ideia de concessão.
11) Apenas uma das alternativas permite próclise ou ênclise facultativa:
A) “Nunca me espanto em ver homes fazendo o mal” (L.5/6).
B) “Os códigos sociais introjetados é que nos fazem honrar a palavra dada” (L.7).
C) “Quando o mecanismo funciona bem, aproxima-nos das "doces civilidades da vida" (L.10).
D)

“Para testá-la” (L.37).

12) Exerce o mesmo valor morfológico de “os” em “Já os de má-fé” (L.41) o termo em destaque na alternativa:
A) “eu” (L.4)
B) “suas” (L.3).
C) “Todas” (L.22).
D) “próprias” (L.3).
13) Tem valor predicativo a expressão na alternativa:
A) “amoroso” (L.3).
B) “próprias” (L.3).
C) “abuso” (L.40).
D) “punidos” (L.9).
CARGO: PROCUDOR JURÍDICO

05

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – CRF-PI EDITAL Nº 001/2016

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
Verbo crackar
Eu empobreço de repente
Tu enriqueces por minha conta
Ele azula para o sertão
Nós entramos em concordata
Vós protestais por preferência
Eles escafedem a massa
Sê pirata
Sede trouxas
Abrindo a pala
Pessoal sarado.
ANDRADE, Oswald de. http://www.tribunadainternet.com.br
14) O sujeito poético, nesse texto, revela
A) preocupação em conter o curso de suas próprias emoções.
B) deseja de reverter a situação em que se encontra.
C) inconformismo diante de uma realidade adversa.
D) consciência de que é vitima das ações escusas de outrem.
15) Assinale com V os itens verdadeiros e com F, as demais. Esses versos de Oswald do Andrade são marcados
(
(
(
(
(

) por tom crítico-irônico..
) pela resignificação de palavras.
) pelo emprego de neologismo e gíria.
) pela usa de um único nível de linguagem.
) pela ausência de marcadores temporais com valor adverbial.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)

F- F- F- V-V
V-V-V- F-F
V - F - V- F - V
F-V-F-V- F

CARGO: PROCUDOR JURÍDICO
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INFORMÁTICA

05 QUESTÕES

16) Com relação aos conhecimentos sobre segurança na internet, julgue os itens abaixo:
I- O vírus é um programa ou parte de um programa de computador, para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao
processo de infecção, o vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o computador
seja infectado é preciso que um programa já infectado seja executado.
II- O vírus de macro é um tipo específico de vírus de script, escrito em linguagem de macro, que tenta infectar arquivos
que não seja manipulados por aplicativos.
III- Phishing é uma maneira desonesta que cibercriminosos usam para enganar o usuário e revelar suas informações.
IV- Spyware é um tipo de malware que hackers usam para espionar o usuário a fim de conseguir acesso às informações
pessoais.
A) Apenas o item I é falso.
B) Os itens II e IV são verdadeiros.
C) Apenas o item II é falso.
D) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.
17) Sobre os tipos de Navegadores web analise os itens abaixo:
I- Para acessar as configurações do bloqueador de pop-ups do Mozila Firefox, o usuário deve: Clicar no menu
e
II- selecionar Opções, e depois selecionar o painel Privacidade.
III- A função Bloqueador de Pop-ups do Internet Explorer 11 está localizado na guia Privacidade da Janela Opções da
Internet.
IV- O atalho Ctrl + Shift + Q tem a função de Sair do navegador Chrome.
A) Apenas o item I é falso.
B) Apenas o item II é falso.
C) Apenas o item III é falso.
D) Todos os itens são verdadeiros.
18) Julgue os itens abaixo sobre o Microsoft Office 2013:
I- No aplicativo Microsoft Word o atalho Alt + Ctrl + Y tem a função de voltar para o início da página seguinte.
II- No aplicativo Microsoft Excel o atalho Ctrl + 2 tem a função de aplicar ou remover a formatação em negrito.
A)
B)
C)
D)

Apenas o item I é falso.
Apenas o item II é falso.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e II são verdadeiros.

19) A função do firewall no computador é:
A) Bloquear o acesso de outros computadores em rede local sem autorização previa do protocolo de comunicação.
B) Proteger o computador de possíveis de ataques através de uma rede local implementada com o protocolo DHCP.
C) Permitir o acesso do computador à internet através da rede sem fio pública, de maneira segura e limitada para realizar
atividades de emergência.
D) Controlar a movimentação de todos os dados de seu computador através da internet. Além de prevenir o vazamento de
informações do computador para a internet, realizando o bloqueio de acesso de softwares que possam prejudicar o
computador.
20) Dá-se o nome de backup ao processo de realizar a cópia de segurança de arquivos e dados de um computador de modo
a garantir que tais arquivos sejam guardados de forma segura para eventuais perdas dos originais. Existem vários tipos
de backup, entre eles o backup incremental que:
A) Realiza a cópia de acordo com a data mais recente do arquivo e de acordo com a sua extenso, sendo considerados
arquivos extensos uma ameaça ao backup.
B) Realiza o backup de todos os arquivos sem analisar a data da última modificação do arquivo, de maneira a sempre
duplicar os arquivos, mantendo arquivos antigos e recentes.
C) Verifica a data e o horário que o arquivo foi alterado no último backup, se a data do backup for a mesma que o arquivo
no computador, ele pode ser ignorado neste processo. Mas se a data do arquivo do computador for mais recente que a
data do backup, o arquivo que permanece no backup será a versão atual.
D) Verifica a data de criação do arquivo e mantem os arquivos mais recentes até alcançar a capacidade máxima de arquivos
a serem salvos, excluindo sempre os mais antigos e deixando os mais novos, independentemente da relevância do
conteúdo.
CARGO: PROCUDOR JURÍDICO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20 QUESTÕES

21) Acerca do controle de constitucionalidade, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I. No controle de constitucionalidade, a relação entre os objetos é imediata, ou seja, não se admitem normas interpostas;
deve ser diretamente feito o controle entre a norma parâmetro e a norma objeto.
II. Na Constituição do tipo flexível, é possível o controle de constitucionalidade diante de vício formal da norma objeto.
III. A inconstitucionalidade nomoestática está relacionada ao processo legislativo, sendo subdividida em três tipos
básicos: orgânica, propriamente dita e violação a pressupostos objetivos do ato.
A)
B)
C)
D)

Apenas I está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
I, II e III estão corretas.

22) De acordo com a Constituição Federal de 1988, constitui competência exclusiva da União a seguinte:
A) Administrar e fiscalizar as operações de natureza financeira, como as de seguros e de previdência privada.
B) Elaborar e executar planos nacionais, regionais e locais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e
social.
C) Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho e dos serviços.
D) Prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio.
23) Em relação aos elementos dos atos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA:
A) O abuso de poder poderá caracterizar um vício de competência ou um vício de finalidade; em qualquer caso, ele não
admitirá a convalidação.
B) Caso um policial federal decrete uma prisão, há uma autoridade existente, porém incompetente; portanto, trata-se de
um ato existente, mas inválido.
C) Apesar da execução de multa aplicada a infrator ser em regra não autoexecutável, há exceções explícitas na Lei de
Licitações.
D) Os atos precários podem ser revogados a qualquer tempo e, portanto, apenas atos discricionários podem ser precários;
como exemplo de ato precário tem-se a permissão de uso de bem público.
24) A desapropriação é o procedimento de direito público pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de
terceiro, por razões de utilidade pública ou de interesse social. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta:
A) Trata-se da modalidade mais gravosa de intervenção do Estado na propriedade, apesar de não existir a efetiva
transferência de domínio do particular ao Poder Público.
B) A doutrina classifica a desapropriação como forma derivada de aquisição de propriedade, pois provém de título
anterior, sendo o bem suscetível de reivindicação.
C) A desapropriação poderá abranger a área contígua, necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas
que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço.
D) Os bens públicos pertencentes às entidades políticas não podem ser objeto de desapropriação, uma vez que os bens
públicos são imprescritíveis.
25) Determinado ente público atrasou o pagamento durante 100 (cem) dias decorrente de serviço prestado por
concessionária de serviço público. Nesse caso, de acordo com a legislação vigente, é correto afirmar que poderá a
concessionária:
A)
B)
C)
D)

Rescindir unilateralmente o contrato.
Suspender a execução do contrato.
Rescindir judicialmente o contrato.
Impedir a ocupação temporária da Administração.

CARGO: PROCUDOR JURÍDICO
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26) Sobre a aplicação e interpretação das normas jurídicas, assinale a alternativa incorreta:
A) A lei do país em que nascida a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a
capacidade e os direitos de família.
B) Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às
formalidades da celebração.
C) Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.
D) O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e, se este for
diverso, a do primeiro domicílio conjugal.
27) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, abaixo são todas hipóteses de adoção internacional de criança ou
adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil, exceto:
A) Quando comprovado que a colocação em família substituta é a solução adequada ao caso concreto.
B) Quando comprovado que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família
substituta brasileira, após consulta aos cadastros
C) Quando comprovado que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado, por meios adequados ao seu
estágio de desenvolvimento, e que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe
interprofissional, observado o disposto em lei.
D) Quando comprovado que o postulante é parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e
afetividade.
28) “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir
eficazmente na convicção do juiz.” (Novo Código Processual Civil). Sobre o direito probatório, de acordo com o
CPC, é CORRETO afirmar que:
A) Caberá às partes, de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
B) O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar
adequado, independentemente de contraditório e ampla defesa.
C) A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o juiz determinar.
D) A carta precatória e a carta rogatória não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo não poderão ser
juntadas aos autos.
29) Segundo a Lei 12.016/09, os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre
todos os atos judiciais, exceto sobre:
A)
B)
C)
D)

Habeas corpus.
Habeas data.
Ação popular.
Mandado de Injunção.

30) Na forma prevista na Lei Federal nº 4.320/64, os estágios da despesa orçamentária são o empenho, a liquidação e o
pagamento. A liquidação da despesa pública consiste em:
A)
B)
C)
D)

Entregar o numerário ao credor, por meio de crédito em conta corrente.
Verificar o direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Criar a obrigação de pagamento.
Reservar a dotação orçamentária para um fim específico.

31) Sobre os tributos em espécie, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I. Seria possível, em caso de iminência de guerra externa, a instituição de um ICMS federal mediante lei ordinária; tal fato
não caracteriza uma invasão de competência estadual, pois a União estaria usando competência própria,
expressamente atribuída pela Constituição Federal.
II. É ilegítima a cobrança de taxa de polícia anual, a título de mera renovação, sem que haja novo procedimento de
fiscalização.
CARGO: PROCUDOR JURÍDICO
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III. A valorização presumida do imóvel não é o fato gerador da contribuição de melhoria mas, tão somente, o critério de
quantificação do tributo, que pode ser elidido por prova em sentido contrário.
A)
B)
C)
D)

Apenas I está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
I, II e III estão corretas.

32) Segundo a Lei Complementar 116/03, compete aos municípios instituir Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISS) nas operações de arrendamento mercantil. Sobre a tributação das operações de arrendamento mercantil, é
CORRETO afirmar que:
A) Pelo simples fato de o banco fazer parte do mesmo grupo da empresa arrendadora, resta a solidariamente passiva entre
eles.
B) A incidência sobre o arrendamento mercantil não inclui a substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro
de contrato e demais serviços relacionados ao arrendamento.
C) Não está configurada a solidariedade entre instituição financeira e empresa de arrendamento mercantil no tocante ao
ISS incidente na operação.
D) Há incidência de ICMS quando o arrendatário exercita sua “opção de compra”, porquanto ela corresponde à última
etapa do processo de financiamento, caracterizando uma compra.
33) Jurema, auditora fiscal da receita estadual, exigiu contribuição social realmente devida, contudo empregou na
cobrança meio vexatório, que a lei não autoriza. Nesse caso, é correto afirmar que Jurema incorreu no seguinte crime:
A)
B)
C)
D)

Excesso de exação.
Concussão.
Prevaricação.
Violência arbitrária.

34) Segundo a Lei de Crimes de Responsabilidade, constitui crime contra o livre exercício dos poderes constitucionais o
seguinte:
A) Declarar a guerra, salvo os casos de invasão ou agressão estrangeira, ou fazer a paz, sem autorização do Congresso
Nacional.
B) Intervir em negócios peculiares aos Estados ou aos Municípios com desobediência às normas constitucionais.
C) Obstar ao livre exercício das funções dos mesários eleitorais.
D) Ausentar-se do país sem autorização do Congresso Nacional.
35) Em relação a ações trabalhistas, a competência para julgamento de Servidor Público stricto sensu Federal e de
Empregado Público Federal com vínculo estatutário pertence, respectivamente, á:
A)
B)
C)
D)

Justiça Comum e Justiça Federal.
Justiça Federal e Justiça Federal.
Justiça Comum e Justiça do Trabalho.
Justiça do Trabalho e Justiça do Trabalho.

36) Sobre a relação empregatícia, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do
tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também
do título executivo judicial.
II. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes
ao período da prestação laboral.
III. A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da
Administração Pública direta, indireta ou fundacional.
A)
B)
C)
D)

Apenas I está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
I, II e III estão corretas.
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37) Segundo a Lei 3.820/60, são atribuições do Conselho Federal de Farmácia todas abaixo, exceto:
A)
B)
C)
D)

Julgar em última instância os recursos das deliberações dos Conselhos Regionais.
Deliberar sobre questões oriundas do exercício de atividades afins às do farmacêutico.
Eleger os representantes e respectivos suplentes dos Conselhos Regionais para o Conselho Federal.
Regulamentar a maneira de se organizar e funcionarem as assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, do
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais.

38) Segundo a Legislação Específica, os Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia prestarão, anualmente, suas
contas perante o:
A)
B)
C)
D)

Tribunal de Contas do Estado respectivo.
Tribunal de Contas da União.
Conselho Federal.
Congresso Nacional.

39) Analise os itens abaixo:
I. Ter autorização e o licenciamento da autoridade competente;
II. Ter a presença de farmacêutico durante o horário comercial;
III. Ter localização conveniente, sob o aspecto sanitário;
IV. Contar com equipamentos e acessórios que satisfaçam os requisitos técnicos estabelecidos pela vigilância sanitária;
Para o funcionamento das farmácias de qualquer natureza, exigem-se apenas as seguintes condições dentre os itens acima:
A)
B)
C)
D)

I.
I, III e IV.
II e IV.
I, II, III e IV.

40) Segundo a resolução do Conselho Federal de Farmácia 604/14, constitui impedimento à candidatura ao Conselheiro
Federal, Regional ou Diretoria:
A) Estar exercendo cargo ou função, remunerada ou não, em Conselho de Farmácia, ou qualquer prestação de serviços,
ainda que terceirizados.
B) Ter sido condenado em processo criminal, mesmo que reabilitado.
C) O farmacêutico estrangeiro, exceto se inscrito nos quadros dos Conselhos Regionais de Farmácia.
D) O farmacêutico com inscrição secundária ou provisória.
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