COHSE LHO fl EGiONAL D£ FARMAOA DO RS

CONCURSO PUBLICO n° 01/2013

Caderno de Prova
Data de aplicagao: 05/05/2013

NIVEL SUPERIOR

CARGO 300: ADVOGADO
LEIA COM ATENCAO AS INSTRUgOES
1. Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo escolhido em sua
inscrigao. Este caderno contem cinquenta questoes objetivas, corretamente
ordenadas de 1 a 50.
2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala
que tome as providencias cabiveis, pois nao serao aceitas reclamagoes
posteriores nesse sentido.
3. O CARTAO-RESPOSTA, que sera entregue pelo fiscal durante a prova, e o
unico documento valido para a corregao das questoes objetivas expostas
neste caderno.
4. Quando o CARTAO-RESPOSTA estiver em suas maos, confira-o para saber se
esta em ordem e se corresponde ao seu nome. Em caso de duvidas, solicite
orientagao ao fiscal.
5. No CARTAO-RESPOSTA, a marcagao das letras correspondente as suas
respostas deve ser feita com caneta esferografica azul ou preta. O
preenchimento e de sua exclusiva responsabilidade.
6. Nao danifique o CARTAO-RESPOSTA, pois em hipotese alguma havera
substituigao por erro do candidato.
7. Para cada uma das questoes objetivas sao apresentadas 5 alternativas
classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas uma que responde
ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcagao
rasurada, emendada, com campo de marcagao nao preenchido ou com
marcagao dupla nao sera considerada.
8. A duragao total da prova objetiva e de 4 horas, incluindo o tempo destinado a
identificagao - que sera feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do
CARTAO-RESPOSTA.
9. Reserve, no minimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTAORESPOSTA. Nao sera concedido tempo adicional para o preenchimento.
10. Voce devera permanecer obrigatoriamente em sala por, no minimo, 1 hora
apos o inicio das provas e podera levar este caderno somente no decurso dos
ultimos 60 minutos anteriores ao horario determinado para o seu termino.
11. E terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos
no CARTAO-RESPOSTA da prova objetiva.
12. Nao se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorizagao
do fiscal de sala.
13. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais proximo, devolva-lhe o
CARTAO-RESPOSTA e deixe o local de prova.
M

CHAVEDESEGURANgA: -

A DV 590

INFORMACOES
06/ 05/2013 - A partir das 15h (horario de Brasilia)
- Divulgagao do Gabarito Preliminar das provas
objetivas.
•

• Nao serao conhecidos os recursos em desacordo
com o estabelecido em edital normativo.

• E permitida a reprodugao deste material apenas
para fins didaticos, desde que citada a fonte.

• A desobediencia a qualquer uma das
determinagdes constantes em edital, no presente
caderno ou no CARTAO-RESPOSTA podera implicar a
anulagao da sua prova.
Instituto
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TRANSFERENCIA

UNGUA PORTUGUESA
Para responder as questoes de 1 a 5, leia o texto abaixo.
Biomedicamento tera parceria com Coreia

RENATA AGOSTINI
A
Orygen
Biotecnologia,
uma
das
"superfarmaceuticas" criadas no ano passado com incentivo
do governo para atuar no setor de biomedicamentos,
fechou parceria com o laboratorio sul-coreano Alteogen
para acelerar o desenvolvimento dos produtos no pais.
Pelo acordo, as companhias irao atuar em conjunto
nas pesquisas para a fabricagao de 2 dos 7 remedios
biologicos que a Orygen se propos a produzir para o governo
no Brasil.
Os biomedicamentos sao remedios avangados
feitos a partir de organismos vivos. Sao usados no
tratamento de doengas complexas como cancer, artrite
reumatoide e diabetes e tern custo mais alto que os dos
sinteticos, fabricados por sintese quimica.
Apesar de representarem apenas 5% da quantidade
de medicamentos distribuidos pelo governo, os biologicos
respondem por 43% do gasto total, ou R$ 5 bilhoes por ano.
Todos tern de ser importados, ja que nao ha produgao local
dos remedios.
Essa distorgao fez o governo incentivar a criagao
das superfarmaceuticas, com a promessa de ajuda futura do
BNDES no negocio. A tendencia e que a fabricagao no pais
barateie os produtos, reduzindo os gastos do Estado.
A ideia do governo era formar uma grande
empresa, a partir da uniao dos principais laboratorios
nacionais.
Ao final, surgiram duas companhias: a Orygen
Biotecnologia, sociedade entre Cristalia, Biolab e Eurofarma,
e a Bionovis, parceria entre Ache, EMS, Hypermarcas e
Uniao Quimica.
Juntas, as duas farmaceuticas terao de investir R$ 1
bilhao para fabricar os biomedicamentos nacionais.
Ambas miram os contratos com o governo, grande
comprador de biologicos, e enfrentam o desafio de
desenvolver do zero a tecnologia que permitira a fabricagao
dos remedios.

A operagao esbarrou, contudo, no Ministerio da
Saude. Hoje, o governo exige a transferencia total da
tecnologia de fabricagao dos medicamentos aos laboratorios
oficiais para que eles sejam adquiridos. A Roche so aceitava
transferir parte da tecnologia.
Segundo Ogari Pacheco, dono do laboratorio
Cristalia e que participou das negociagoes, a parceria com a
Roche seria urn atalho, uma vez que a empresa ja tern em
seu portfolio os medicamentos biologicos demandados pelo
governo. Com isso, a produgao local seria iniciada ja neste
ano.
"Vai demorar mais urn pouco agora. Mas, se a regra
do jogo e essa, vamos seguir." A estimativa hoje e que a
Orygen va levar de dois a seis anos para colocar no mercado
seu cardapio de biomedicamentos.
(http://wwwl.folha.uol.com.br/mercodo/)

QUESTAO 1
A oragao "para acelerar o desenvolvimento dos produtos no
pais" pode ser classificada como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo.
Subordinada adverbial consecutiva.
Coordenada sindetica adversativa.
Subordinada adjetiva restritiva.
Coordenada assindetica.

QUESTAO 2
A expressao "dos remedios", que aparece em destaque no
quarto paragrafo, exerce fungao sintatica de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Objeto indireto.
Objeto direto.
Complemento nominal.
Adjunto adnominal.
Agente da passiva.

ATALHO
Na tentativa de abreviar o caminho para a
produgao, a Orygen buscou os sul-coreanos da Alteogen.
A parceria foi a alternativa encontrada pela
companhia para compensar a saida da americana Roche do
negocio.
As duas empresas negociaram urn contrato, pelo
qual a multinacional se comprometia a entrar como parceira
da Orygen na produgao de biomedicamentos no Brasil e a
bancar parte do piano de investimento da companhia.

CHAVE DE SEGURAN^A: A D V 5 9 0
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QUESTAO 3
Releia o seguinte paragrafo:

Para responder as questoes de 6 a 10, leia o quadrinho a
seguir.

"Ambas miram os contratos com o governo, gronde
comprador de biologicos, e enfrentam o desafio de
desenvolver do zero a tecnologia que permitira a fabricagao
dos remedios."

vel&io,

?, f-AlVr
Assinale a alternativa em que ele tenha sido reescrito sem
desrespeito a Norma Culta e sem mudanga significativa de
sentido.
(A) Ambas empresas miram os contratos com o governo,
grande comprador de medicamentos biologicos, e
enfrentam o desafio de desenvolver do zero a
tecnologia que permitira a fabricagao dos remedios.
(B) Ambas miram os contratos com o governo grande
comprador de biologicos e enfrentam, o desafio de
desenvolver do zero a tecnologia a qual permitira a
fabricagao dos remedios.
(C) Ambas aspiram os contratos com o governo, grande
comprador de biologicos e enfrentam o desafio de
desenvolver, do zero a tecnologia que permitira a
fabricagao dos remedios.
(D) Ambas miram os contratos com o governo, que e
grande comprador de biologicos, e enfrentam o desafio
de desenvolver, do inicio, a tecnologia que permitira a
fabricagao dos remedios.
(E) Ambas vislumbram os contratos com o Estado, principal
comprador de biologicos, e digladiam com o desafio de
desenvolver, desde o principio a tecnologia que
permitira a fabricagao dos remedios.

(Disponivel em http://capbunifesp. wordpress.com/charges-e-tirinhos/)

QUESTAO 6
Sobre a interpretagao do quadrinho, analise as afirmagoes.
I.
II.

A linguagem dos baloes e integralmente formal.
Faz-se uma critica ao sistema de saude do pais por meio
da linguagem do humor.
III. Ha muitos problemas graves de concordancia verbal e
nominal.
Pode-se afirmar que:

QUESTAO 4
0 trecho "urn contrato", em destaque no texto, exerce
fungao sintatica de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sujeito.
Complemento verbal.
Aposto.
Adjunto adverbial de assunto.
Predicativo do sujeito.

QUESTAO 5
Assinale a alternativa que contem o conectivo que poderia
substituir "contudo" (em destaque no texto).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

"logo".
"assim".
"pois".
"portanto".
"porem".
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente
somente
somente
somente
somente

I e II sao corretas.
I e III sao corretas.
II e III sao corretas.
II esta correta.
III esta correta.

QUESTAO 7
A palavra "doutor", que abre o primeiro balao, exerce
fungao sintatica de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Vocativo.
Aposto.
Sujeito simples.
Sujeito indeterminado.
Substantivo proprio.

QUESTAO 8
O humor dos quadrinhos se concentra
construidos por uma palavra. Qual e ela?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nos sentidos

"doutor".
"to".
"falta".
"medicamento".
"leito".
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QUESTAO 9

QU ESTAO 14

A palavra "medico" e acentuada porque:

Em uma caixa ha 9 cartelas numeradas de 1 a 9.
Selecionando-se duas cartelas ao acaso (sem reposigao),
qual a probabilidade de que os numeros das cartelas
sorteadas sejam impares?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

E uma paroxitona terminada em "o" ou "os".
Etrissilaba.
E uma oxitona terminada em ditongo aberto.
E urn hiato.
E uma proparoxitona.

QUESTAO 10
Sobre a palavra "medicamento", assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Possui ao menos urn hiato.
Possui ao menos um digrafo.
Possui quatro silabas, exatamente.
Possui mais fonemas que letras.
Deve receber acento circunflexo no segundo "e".

RACIOCINIO LOGICO
QUESTAO 11
Um conjunto A tern 8 elementos distintos. O numero de
subconjuntos de A com 5 elementos diferentes cada e:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

52
54
58
56
60

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,3777 . . .
0,17
0,47
0 ,1 3 3 3 ...
0 ,2 7 7 7 ...

QUESTAO 15
Das 180 pessoas que trabalham em uma empresa, sabe-se
que 40% tern nivel universitario e 60% sao do sexo
masculino. Se 25% do numero de mulheres tern nfvel
universitario, a probabilidade de se selecionar um
funcionario dessa empresa que seja do sexo masculino e nao
tenha nivel universitario e:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3/10
5/36
1/5
5/12
1/8

QUESTAO 16
Qual dos simbolos dados e menos similar que os outros?

QUESTAO 12
Considere os conjuntos A = { x e N | x = 4 n, com n e N } e
B = { x e N | 20/x = n, com n e N }. 0 numero de elementos
de A n B e:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3
2
1
0
nao determinavel

QUESTAO 13

(A)
(B) II

(C) III
(D) IV
(E) V

A parte hachurada no grafico a seguir corresponde a:

QUESTAO 17
Sao 15 horas e nesse instante
comega a ser marcado o tempo
necessario para que o ponteiro dos
minutos ultrapasse o ponteiro das
horas.
Em
horario,
qual
aproximadamente, isso ocorrera?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A n B )-B
(A n C )-B
(B n C )-A
(A n C )-A
(A n B )-C

CHAVE DE SEGURANgA: A D V 5 9 0

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

15hl5min
15hl5m inl5s
15hl6min21s
15hl6min
15h21minl6s
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QUESTAO 18
A negagao da frase "todos os homens sao desonestos" e:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nenhum homem e honesto.
Todos os homens sao desonestos.
Alguns homens sao desonestos.
Nenhum homem e desonesto.
Alguns homens sao honestos.

QUESTAO 19
Em urn piano e tragada uma circunferencia e, nela, sao
marcados cinco pontos. Em urn segundo piano, paralelo ao
primeiro, e marcado urn ponto. Quantas sao as piramides,
com vertices nos pontos assinalados, que podem ser
desenhadas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
13
15
16
20

QUESTAO 20
Entre a primeira e a segunda guerra mundial, uma pessoa
observou que o ano vigente era igual ao quadrado da sua
idade. Em que ano essa pessoa nasceu?

NO£OES DE INFORMATICA
Nas questoes que avaliam os conhecimentos de nogoes de
informatica, a menos que seja explicitamente informado o
contrario, considere que todos os programas mencionados estao
em configuragao padrao, em portugues, que o mouse esta
configurado para pessoas destras, que expressoes como clicar,
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botao
esquerdo do mouse e que teclar corresponde a operagao de
pressionar uma tecla e, rapidamente, libera-la, acionando-a apenas
uma vez. Considere tambem que nao ha restrigoes de protegao, de
funcionamento e de uso em relagao aos programas, arquivos,
diretorios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTAO 21
Uma intranet pode ser definida como sendo uma internet
privativa, sobre a qual sao feitas as seguintes afirmagoes:
I.

Assim como a internet, uma intranet e baseada nos
protocolos TCP/IP.
II. Por via de regra, e necessario urn login e senha para se
acessar uma intranet, seus dados e aplicagoes.
III. Uma intranet pode ser acessada de forma remota
atraves da internet.
IV. Os navegadores utilizados para acessar uma aplicagao
na internet sao os mesmos que podem ser utilizados
para acessar uma aplicagao em uma intranet.
Esta correto o que se afirma em:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1849
1924
1892
1936
1980

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente uma das afirmagoes.
somente duas das afirmagoes.
somente tres das afirmagoes.
I, II, III e IV.
nenhuma.

RASCUNHO

QUESTAO 22
O navegador Google Chrome possui o recurso de navegagao
privativa, acionado quando se abre uma Nova Janela
Anonima. Sobre esse modo de navegagao sao feitas as
afirmagoes seguintes. Assinale a falsa.
(A) As alteragoes nos Favoritos efetuadas sao
apos fechar as janelas anonimas abertas.
(B) A navegagao privativa pode ser iniciada por
atalho de teclado CTRL+SHIFT+N.
(C) As paginas acessadas nao sao registradas no
de navegagao.
(D) Os arquivos baixados nao sao registrados no
de downloads.
(E) Os novos cookies sao apagados apos fechar
janelas anonimas abertas.

CHAVE DE SEGURAN^A: A D V 5 9 0
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QUESTAO 23

QUESTAO 26

Sobre o envio e recebimento de mensagens de correio
eletronico sao feitas as afirmagoes seguintes. Assinale a
correta.

O Painel de controle do MS Windows 7 Ultimate BR possui
diversos programas utilitarios usados basicamente para
configurar os componentes do computador e do sistema
operacional. Assinale a alternativa que contem um utilitario
do painel de controle por meio do qual e possivel configurar
o Backup do sistema.

(A) 0 campo Assunto de uma mensagem a ser enviada
nunca pode estar em branco.
(B) As mensagens recebidas devem ser verificadas por
antivirus somente se contiverem anexos.
(C) As mensagens podem ser editadas em texto puro ou no
formato HTML.
(D) A partir do cabegalho de uma mensagem recebida, e
possivel saber todos os destinatarios para os quais a
mensagem foi enviada.
(E) E possivel solicitar uma confirmagao de leitura da
mensagem, porem nao e possivel solicitar uma
confirmagao de recebimento dela.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Data e Hora.
Central de Agoes.
Dispositivos e Impressora.
Sistema.
Programas e Recursos.

QUESTAO 27
Ainda sobre o MS Windows 7 Ultimate BR, considere as
afirmagoes a seguir.
I.

QUESTAO 24
Com relagao a seguranga das informagoes, sao feitas as
afirmagoes seguintes. Assinale a correta.
(A) Os chamados malwares, ou pragas virtuais, tambem
podem ser disseminados pelos Pendrives.
(B) Backups sao ferramentas eficazes para bloquear
ataques de virus.
(C) Os arquivos de um backup sao isentos de "pragas
virtuais".
(D) Programas de firewall sao ferramentas antivirus mais
completas, pois verificam o trafego de rede bloqueando
a disseminagao de virus e outras pragas virtuais.
(E) Um programa Spyware pode facilmente formatar ou
mesmo danificar fisicamente os HDs de um
computador.

A ferramenta de acessibilidade Lupa permite ampliar
momentaneamente a visualizagao de uma area da tela.
II. As Bibliotecas que vem instaladas com o Windows sao
Imagens, Musicas e Videos.
III. No Windows Explorer, os arquivos excluidos por meio
do comando SHIFT+DEL nao sao colocados na Lixeira do
sistema.
IV. 0 Windows Update tern por finalidade manter o
sistema operacional atualizado, mas para seu correto
funcionamento e necessaria uma conexao com a
internet.
Esta correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente uma das afirmagoes.
somente duas das afirmagoes.
somente tres das afirmagoes.
todas.
nenhuma.

QUESTAO 28
QUESTAO 25
Com relagao as tecnologias de hardware usadas na
informatica de um modo geral, sao feitas as afirmagoes a
seguir. Assinale a correta.
(A) Os HDs externos sao dispositivos opticos de
armazenamento de dados que podem ser utilizados em
PCs, Notebooks e Tablets.
(B) 0 armazenamento de dados e medido em GHz,
enquanto que a velocidade dos processadores e medida
em MegaBytes porsegundo.
(C) A tecnologia Wi-Fi nao pode ser utilizada para conectar
impressoras e multifuncionais a uma rede.
(D) A midia conhecida como Blu-Ray Disc possui menor
capacidade de armazenamento de dados que um DVD,
porem e mais rapida na leitura e gravagao dos dados.
(E) Com o advento dos Pendrives, os discos magneticos
tornaram-se obsoletos e praticamente deixaram de ser
usados.

CHAVE DE SEGURANGA: A D V 5 9 0

No MS-Word 2010, qual das seguintes agoes nao e possivel
ser feita na guia Layout da Pagina?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Configurar recuos e espagamento dos paragrafos.
Definir uma marca d'agua.
Ajustar o numero de colunas do texto.
Alterar o tema do documento.
Inserir notas de rodape.

QUESTAO 29
Assinale a alternativa que contem recursos do MS-Excel
2010 inexistentes em versoes anteriores.
(A) Minigraficos, inserir equagao e segmentagao de dados.
(B) Autosoma, minigraficos e formatagao condicional.
(C) Validagao de dados, inserir equagao e segmentagao de
dados.
(D) Formatagao condicional, validagao de dados e
backstage.
(E) Nomes definidos pelo usuario, minigraficos e tabelas
dinamicas.
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QUESTAO 30
Considerando o MS-PowerPoint 2010, assinale a alternativa
que apresenta um recurso presente na guia Inserir que e
inexistente em versoes anteriores
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

SmartArt.
Instantaneo.
Hiperlink.
Formas.
Tabela.

(D) As penas podem ser reduzidas de um tergo a dois tergos
se, por forga das circunstancias previstas na legislagao,
o agente nao possuia, ao tempo da agao ou da omissao,
a plena capacidade de entender o carater ilicito do fato
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
(E) Na sentenga condenatoria, o juiz, com base em
avaliagao que a necessidade de encaminhamento do
agente para tratamento, realizada por profissional da
saude com competencia especifica na forma da lei,
determinara que a tal se proceda, observado o
procedimento da presente legislagao.

LEGISLAGAO
QUESTAO 31
Assinale a alternativa incorreta sobre os direitos basicos do
consumidor previstos no Codigo de Defesa do Consumidor.
(A) Protegao da vida, saude e seguranga contra os riscos
provocados por praticas no fornecimento de produtos e
servigos considerados perigosos ou nocivos.
(B) Educagao e divulgagao sobre o consumo adequado dos
produtos e servigos, asseguradas a liberdade de escolha
e igualdade de contratagoes.
(C) Informagao adequada e clara sobre os diferentes
produtos e servigos, com especificagao correta de
quantidade, caracteristicas, composigao, qualidade e
prego, bem como sobre os riscos que apresentem.
(D) A modificagao das clausulas contratuais que
estabelegam prestagoes desproporcionais ou na sua
revisao em razao de fatos supervenientes que as
tornem excessivamente onerosas.
(E) Facilitagao da defesa de seus direitos, exceto com
relagao a inversao do onus da prova, no processo civil,
quando, a criterio do juiz, for verossimil a alegagao ou
quando for ele hipossuficiente segundo as regras
ordinarias de experiencias.

QUESTAO 33
Assinale a alternativa correta a respeito dos recursos
recebidos pelos Municipios, Estados e Distrito Federal em
relagao ao Sistema Unico de Saude (SUS), conforme
determina a Lei n9 8.142/90.
(A) Para receberem os recursos de que trata a legislagao
em tela, a Uniao devera contar com o Fundo de Saude,
dentre outros recursos.
(B) Para o recebimento dos recursos previstos em lei devese contar com o Conselho Municipal de Saude, com
composigao paritaria.
(C) Os pianos de saude fazem parte das instituigoes que
auxiliam no recebimento dos recursos pelos Municipios,
Estados e Distrito Federal.
(D) Para receberem os recursos de que trata a legislagao
em tela, a Uniao devera contar com os relatorios de
gestao que permitam o controle de que trata a
legislagao pertinente.
(E) A contrapartida de recursos para a saude no respectivo
orgamento e a Comissao de elaboragao de Plano de
Carreira, Cargos e Salarios nao compoem formas de
auxilio ao recebimento de recursos de que trata a
legislagao pertinente.

QUESTAO 32
De acordo com a Lei n? 11.343/2006, que institui o Sistema
Nacional de Politicas sobre Drogas (SISNAD), sobre os crimes
previstos na legislagao, e incorreto afirmar que:
(A) E crime importar, exportar, remeter, preparar, produzir,
fabricar, adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter
em deposito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorizagao ou
em
desacordo
com
determinagao
legal
ou
regulamentar.
(B) O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente
ou nao com a investigagao policial e o processo criminal
na identificagao dos demais coautores ou participes do
crime e na recuperagao total ou parcial do produto do
crime, no caso de condenagao, tera pena reduzida de
um tergo a dois tergos.
(C) As multas, que em caso de concurso de crimes serao
impostas sempre cumulativamente, podem ser
aumentadas ate o decuplo se, em virtude da situagao
economica do acusado, considera-las o juiz ineficazes,
ainda que aplicadas ao maximo.

CHAVE DE SEGURANGA: A D V 5 9 0

QUESTAO 34
E incorreto afirmar, de acordo com a Lei n9 8.137/90, que e
considerado crime contra as relagoes de consumo fraudar
pregos por meio da seguinte pratica:
(A) Alteragao, sem modificagao essencial ou de qualidade,
de elementos, tais como denominagao, sinal externo,
marca, embalagem, especificagao tecnica, descrigao,
volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou
servigo.
(B) Divisao em partes de bem ou servigo, habitualmente
oferecido a venda em conjunto.
(C) Jungao de bens ou servigos, comumente oferecidos a
venda em separado.
(D) Extravio de livro oficial, processo fiscal ou qualquer
documento, de que tenha a guarda em razao da fungao;
sonega-lo, ou inutiliza-lo, total ou parcialmente,
acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo
ou contribuigao social.
(E) Aviso de inclusao de insumo nao empregado na
produgao do bem ou na prestagao dos servigos.
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QUESTAO 35

QUESTAO 37

Leia as seguintes afirmagoes referentes as atribuigoes do
Conselho Federal de Farmacia, de acordo com a Lei ng
3.820/60, regulamentada pelo Decreto nQ 85.878/81 e suas
atualizagoes.

De acordo com o disposto na Lei n9 9.787/99, assinale a
alternativa incorreta sobre as nomenclaturas utilizadas pelos
Conselhos de Farmacia no Brasil.

I.

Expedir resolugoes, decretos e leis que se tornarem
necessarias para a fiel interpretagao e execugao da Lei
n5 3.820/60.
II. Publicar, anualmente, o relatorio anual dos seus
trabalhos e a relagao de todos os profissionais
registrados.
III. Julgar, em primeira instancia, os recursos das
deliberagoes dos Conselhos Regionais.
Esta correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I.
somente II.
somente III.
I, II e III.
nenhuma.

QUESTAO 36
Assinale a alternativa incorreta, de acordo com as
penalidades previstas no Codigo Nacional de Transito - Lei
n5 9.503/97.
(A) As penalidades serao impostas ao condutor, ao
proprietario do veiculo, ao embarcador e ao
transportador, inclusive nos casos de descumprimento
de obrigagoes e deveres impostos a pessoas fisicas ou
juridicas expressamente mencionadas no Codigo
Nacional de Transito.
(B) Aos proprietaries e condutores de veiculos serao
impostas concomitantemente as penalidades de que
trata o Codigo Nacional de Transito toda vez que houver
responsabilidade solidaria em infragao dos preceitos
que Ihes couber observar, respondendo cada um de per
si pela falta em comum que Ihes for atribuida.
(C) Ao proprietario cabera sempre a responsabilidade pela
infragao
referente
a
previa
regularizagao
e
preenchimento das formalidades e condigoes exigidas
para o transito do veiculo na via terrestre, conservagao
e inalterabilidade de suas caracteristicas, componentes,
agregados, habilitagao legal e compativel de seus
condutores, quando esta for exigida, e outras
disposigoes que deva observar.
(D) O embarcador e responsavel pela infragao relativa ao
transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou
no peso bruto total, quando simultaneamente for o
unico remetente da carga e o peso declarado na nota
fiscal, fatura ou manifesto for inferior aquele aferido.
(E) O transportador e o responsavel pela infragao relativa
ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos
ou quando a carga proveniente de mais de um
embarcador ultrapassar o peso bruto total.

CHAVE DE SEGURANGA: A D V 5 9 0

(A) Medicamento Generico: medicamento similar a um
produto de referenda ou inovador, que se pretende ser
com este intercambiavel, geralmente produzido apos a
expiragao ou renuncia da protegao patentaria ou de
outros direitos de exclusividade, comprovada a sua
eficacia, seguranga e qualidade, e designado pela DCB
ou, na sua ausencia, pela DCI.
(B) Medicamento de Referenda: produto inovador
registrado no orgao federal responsavel pela vigilancia
sanitaria e comercializado no Pais, cuja eficacia,
seguranga
e
qualidade
foram
comprovadas
cientificamente junto ao orgao federal competente, por
ocasiao do registro.
(C) Produto Farmaceutico Intercambiavel: equivalente
terapeutico de um medicamento de referenda,
comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de
eficacia e seguranga.
(D) Bioequivalencia: consiste
na demonstragao de
equivalencia farmaceutica entre produtos apresentados
sob a forma farmaceutica similar, contendo similar
composigao qualitativa e quantitativa de principios
ativos, e que tenham comparavel biodisponibilidade,
quando estudados sob um mesmo desenho
experimental.
(E) Biodisponibilidade: indica a velocidade e a extensao de
absorgao de um principio ativo em uma forma de
dosagem, a partir de sua curva concentragao/tempo na
circulagao sistemica ou sua excregao na urina.
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QUESTAO 38

QUESTAO 39

As afirmativas abrangem temas regulamentados pelo
Conselho Federal de Farmacia, bem como pelos Conselhos
Regionais, dentro de sua competencia. Assinale a falsa.

Assinale a alternativa que nao se encontra, da forma
adequada conforme a legislagao, opgao regulamentada
pelas Resolugoes e Instrugoes Normativas do Conselho
Federal de Farmacia e dos respectivos Conselhos Regionais.

(A) 0 Conselho Federal de Farmacia definira modelo unico
de "Certidao de Regularidade" para as empresas ou
estabelecimentos que explorem servigos para os quais
sao necessarias atividades profissionais farmaceuticas,
conforme disposto na Resolugao n9 521/2009.
(B) A respeito do Processo Administrativo Fiscal,
regulamentado por meio da Resolugao n9 566/2012, os
atos e termos processuais, quando a lei nao prescrever
forma determinada, conterao somente o indispensavel
a sua finalidade, sem espago em branco, sem rasuras,
devidamente numerados e rubricados iniciando-se o
processo com seu registro em livro proprio e juntada do
seu respectivo auto de infragao, inclusive sob a forma
eletronica mediante programa especifico devidamente
aprovado pelo Conselho Federal de Farmacia.
(C) Todos os atos praticados pelo Conselho Federal de
Farmacia devem ser formais, devendo-se promover a
expedigao de certidao respectiva quando da sua
exigencia, observando-se o devido processo legal e a
ampla defesa, nao incorrendo em pena de nulidade ou
responsabilidade do agente administrativo, mas
incorrendo em eventual responsabilidade do gestor,
mediante apuragao especifica no caso concreto,
conforme determina a Resolugao n9 566/2012.
(D) E vedado aos farmaceuticos fiscais lavrarem autuagoes,
bem como ao Setor de Fiscalizagao dos Conselhos
Regionais lavrarem notificagoes e multas, exceto as
previstas na legislagao profissional pertinente ao campo
de atuagao dos conselhos, conforme define a Resolugao
n9 522/2009.
(E) De acordo com o que determina a Resolugao n9
418/2004, a apuragao etica obedecera, para sua
tramitagao, cronologicamente, aos seguintes passos:
recebimento
da
denuncia,
instauragao
ou
arquivamento, montagem do Processo-Etico-disciplinar,
instalagao dos trabalhos, conclusao da Comissao de
Etica, julgamento, recursos e revisoes e execugao.

CHAVE DE SEGURANGA: A D V 5 9 0

(A) O medicamento de referenda podera ser dispensado
quando prescrito pelo seu nome de marca ou pela
respectiva Denominagao Comum Brasileira (DCB) ou, na
sua falta, pela Denominagao Comum Internacional
(DCI), podendo ser intercambiavel com o medicamento
generico correspondente, de acordo com a Resolugao
RDC n9 16/2007.
(B) Medicamento Inovador e aquele comercializado no
mercado nacional composto por, pelo menos, um
farmaco ativo, sendo que este farmaco deve ter sido
objeto de patente mesmo ja extinta, por parte da
empresa responsavel por seu desenvolvimento e
introdugao no mercado do pais de origem, ou no
primeiro medicamento a descrever um novo
mecanismo de agao, ou aquele definido pela ANVISA
que tenha comprovado eficacia, seguranga e qualidade,
conforme Resolugao RDC n9 17/2007.
(C) A divulgagao dos pregos dos medicamentos dispomveis
para compra na farmacia ou drogaria deve ser feita por
meio de listas definidas pela Resolugao RDC n9 44/2009
nas quais devem constar somente: nome comercial do
produto, principios ativos, conforme Denominagao
Comum Brasileira, apresentagao do medicamento,
incluindo a concentragao, forma farmaceutica e a
quantidade, numero de registro na ANVISA, nome do
detentor do registro e o prego do medicamento.
(D) Fica permitida a venda da seguinte categoria de
alimentos, de acordo com a Instrugao Normativa IN 9
009/2009: substancias bioativas com alegagoes de
propriedades funcionais e/ou de saude; probioticos com
alegagoes de propriedades funcionais e/ou de saude;
alimentos com alegagoes de propriedade funcional e/ou
de saude; e novos alimentos.
(E) Determina a Instrugao Normativa IN n9 10/2009 que sao
medicamentos isentos de prescrigao que poderao
permanecer ao alcance dos usuarios para obtengao por
meio de autosservigo em farmacias e drogarias:
medicamentos fitoterapicos e dermatologicos, que nao
necessitam de registro junto a ANVISA e medicamentos
sujeitos a notificagao simplificada, conforme legislagao
especifica.
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QUESTAO 40
Analise as afirmativas e assinale a correta acerca da
legislagao regulamentada pelo Conselho Federal de
Farmacia e pelos Conselhos Regionais de Farmacia do Brasil.
(A) Conforme determina a Resolugao RDC n9 357/2001, o
exercicio da profissao farmaceutica, sem prejuizo da
outorga legal ja conferida, abrange com privatividade e
exclusividade as farmacias, drogarias e ervanarias no
que concerne as competencias de farmaceuticos nesses
estabelecimentos.
(B) De acordo com a Resolugao RDC n9 52/2011, os
profissionais prescritores dos medicamentos contendo a
substancia sibutramina, seus sais e isomeros, bem como
intermediaries deverao cadastrar-se no Conselho
Federal de Farmacia, com acesso dispomvel no sitio
eletronico do Conselho na internet, ou no sistema que
venha a substitui-lo.
(C) As unidades de dispensagao municipals, estaduais e
federais, bem como as farmacias de unidades
hospitalares ou de quaisquer outras unidades
equivalentes de assistencia medica, publicas ou
privadas que nao comercializam medicamentos, devem
manter os procedimentos de controle especifico de
prescrigao e dispensagao ja existentes para os
medicamentos controlados que contenham substancias
microbianas, conforme Resolugao RDC n9 20/2011.
(D) O Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos
Comercializados (SNGPC) permitira a disponibilidade de
emissao de relatorios que contenham no minimo os
mesmos dados e informagoes exigidos para fins de
escrituragao no livro de substancias e medicamentos
sujeitos a controle especial, conforme determina a
Resolugao RDC n9 27/2007.
(E) Em termos de fiscalizagao, no caso de duvida quanto
aos rotulos, bulas e ao acondicionamento de drogas,
medicamentos, bebidas, insumos farmaceuticos e
correlatos, a fiscalizagao apreendera tres unidades do
produto, lavrando-se termo de apreensao em tres vias,
conforme determinado na Lei n9 5.991/73.

CHAVE DE SEGURANGA: A D V 5 9 0

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTAO 41
De acordo com a Constituigao Federal, assinale a alternativa
incorreta.
(A) E vedada a criagao de Tribunals, Conselhos ou orgaos de
Contas Municipals.
(B) Compete aos Municipios manter, com a cooperagao
tecnica e financeira da Uniao e do Estado, programas de
educagao infantil e de ensino fundamental.
(C) As contas dos Municipios ficarao, durante sessenta dias,
anualmente, a disposigao de qualquer contribuinte,
para exame e apreciagao, o qual podera questionar-lhes
a legitimidade, nos termos da lei.
(D) As leis organicas dos Municipios serao modificadas por
meio de votagao favoravel da maioria absoluta dos
integrantes das respectivas Camaras Municipals.
(E) Para a composigao das Camaras Municipals, sera
observado o limite minimo de 9 (nove) Vereadores e
maximo de 55 (cinquenta e cinco).

QUESTAO 42
A respeito das alteragoes do contrato de trabalho, a CLT
predispoe alguns regramentos. Aponte qual esta em
desconformidade com este diploma legal.
(A) Ao empregador e vedado transferir o empregado, sem a
sua anuencia, para localidade diversa da que resultar do
contrato, nao se considerando transferencia a que nao
acarretar necessariamente a mudanga do seu domicilio.
(B) Nao estao compreendidos na proibigao das alteragoes
do contrato de trabalho os empregados que exergam
cargo de confianga e aqueles cujos contratos tenham
como condigao, implicita ou explicita, a transferencia,
quando esta decorra de real necessidade de servigo.
(C) Em caso de necessidade de servigo, o empregador
podera transferir o empregado para localidade diversa
da que resultar do contrato, nao obstante as restrigoes
contidas na CLT. Mas, nesse caso, ficara obrigado a um
pagamento suplementar, nunca inferior a 50%
(cinquenta por cento) dos salarios que o empregado
recebia naquela localidade, enquanto durar essa
situagao.
(D) Nao se considera alteragao unilateral a determinagao
do empregador para que o respectivo empregado
reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado,
deixando o exercicio de fungao de confianga.
(E) Nos contratos individuals de trabalho so e licita a
alteragao das respectivas condigoes por mutuo
consentimento, e ainda assim desde que nao resultem,
direta ou indiretamente, prejuizos ao empregado, sob
pena de nulidade da clausula infringente desta garantia.
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QUESTAO 43

QUESTAO 45

Sobre a exclusao do credito tributario, analise as seguintes
informagoes, sob a luz do Codigo Tributario Nacional.

Sobre o regramento da tutela antecipada, assinale a
alternativa incorreta.

I.

(A) A tutela antecipada requerida pelo autor podera ser
revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisao
fundamentada, exceto se houver sentenga procedente a
seu favor.
(B) Se o autor, a titulo de antecipagao de tutela, requerer
providencia de natureza cautelar, podera o juiz, quando
presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida
cautelar em carater incidental do processo ajuizado.
(C) Nao se concedera a antecipagao da tutela quando
houver perigo de irreversibilidade do provimento
antecipado.
(D) 0 juiz podera, a requerimento da parte, antecipar, total
ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no
pedido inicial, desde que, existindo prova inequivoca, se
convenga da verossimilhanga da alegagao e fique
caracterizado o abuso de direito de defesa ou o
manifesto proposito protelatorio do reu.
(E) A tutela antecipada tambem podera ser concedida
quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela
deles, mostrar-se incontroverso.

A isengao pode ser restrita a determinada regiao do
territorio da entidade tributante, em fungao de
condigoes a ela peculiares.
II. Salvo disposigao de lei em contrario, a isengao nao e
extensiva as taxas e as contribuigoes de melhoria.
III. A anistia pode ser concedida limitadamente as infragoes
punidas com penalidades pecuniarias ate determinado
montante, conjugadas ou nao com penalidades de outra
natureza.
IV. Salvo disposigao de lei em contrario, a isengao nao e
extensiva aos tributos instituidos posteriormente a sua
concessao.
V. A exclusao do credito tributario nao dispensa o
cumprimento das obrigagoes acessorias dependentes
da obrigagao principal cujo credito seja excluido, ou
dela consequente.
0 numero de incisos corretos e?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um.
Todos.
Dois.
Quatro.
Tres.

QUESTAO 44
No processo civil, especificamente sobre o cumprimento de
sentenga, a impugnagao nao podera versar sobre:
(A) Excesso de execugao.
(B) Falta ou nulidade da citagao, se o processo correu a
revelia.
(C) Inexigibilidade do titulo.
(D) Penhora incorreta ou avaliagao erronea.
(E) Qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da
obrigagao, como pagamento, novagao, compensagao,
transagao ou prescrigao, ocorridas em qualquer fase do
processo.

QUESTAO 46
Nao serao registrados em registro publico, pois averbados:
(A) A sentenga declaratoria de ausencia e de morte
presumida.
(B) A emancipagao por outorga dos pais ou por sentenga do
juiz.
(C) Os atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou
reconhecerem a filiagao.
(D) A interdigao por incapacidade absoluta ou relativa.
(E) Os nascimentos, casamentos e obitos.

QUESTAO 47
Analise com atengao os incisos a seguir. Todos tratam do
tema "evicgao".
I.

As benfeitorias necessarias ou uteis, nao abonadas ao
que sofreu a evicgao, serao pagas pelo alienante.
II. Nao podem as partes, por clausula expressa, reforgar,
diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicgao.
III. Se parcial, mas consideravel, for a evicgao, podera o
evicto optar entre a rescisao do contrato e a restituigao
da parte do prego correspondente ao desfalque sofrido.
Se nao for consideravel, cabera somente direito a
indenizagao.
IV. Nao obstante a clausula que exclui a garantia contra a
evicgao, se esta se der, tern direito o evicto a receber o
prego que pagou pela coisa evicta, se nao soube do
risco da evicgao, ou, dele informado, nao o assumiu.
Quantos incisos estao corretos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Nenhum.
Todos.
Um.
Dois.
Tres.
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QUESTAO 48

QUESTAO 50

"Entidade dotada de personalidade juridica de direito privado,
com patrimonio proprio e capital totalmente publico,
instituida para executar atividades tipicas da Administragao
Publica, podendo ser constituida de qualquer das formas
admitidas no direito/' Essa definigao corresponde a qual
figura juridica da Administragao Publica Indireta?

Segundo o Codigo Penal:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fundagao publico-privada.
Empresa publica.
Autarquia executiva.
Sociedade de economia mista.
OSCIP.

QUESTAO 49
Tenha muita atengao nas proposigoes a seguir, inspiradas na
Sumula de n9 331 do Tribunal Superior do Trabalho, relativa
aos contratos administrativos.
I.

A contratagao irregular de trabalhador, mediante
empresa interposta, gera vinculo de emprego com os
orgaos da Administragao Publica direta, indireta ou
fundacional.
II. A contratagao de trabalhadores por empresa interposta
e ilegal, formando-se o vinculo diretamente com o
tomador dos servigos, inclusive no caso de trabalho
temporario.
III. A responsabilidade subsidiaria do tomador de servigos
abrange todas as verbas decorrentes da condenagao
referentes ao periodo da prestagao laboral.
IV. 0 inadimplemento das obrigagoes trabalhistas, por
parte do empregador, implica a responsabilidade
subsidiaria do tomador dos servigos quanto aquelas
obrigagoes, independentemente de ter participado da
relagao processual e de constar do titulo executivo
judicial.
V. Os entes integrantes da Administragao Publica direta e
indireta respondem subsidiariamente, caso evidenciada
a sua conduta culposa no cumprimento das obrigagoes
da Lei n.9 8.666, de 21/06/1993, especialmente na
fiscalizagao do cumprimento das obrigagoes contratuais
e legais da prestadora de servigo como empregadora,
abarcando, inclusive, o inadimplemento das obrigagoes
trabalhistas assumidas pela empresa regularmente
contratada.

(A) Equipara-se a funcionario publico quern exerce cargo,
emprego ou fungao em entidade paraestatal, com
excegao de quern trabalha para empresa prestadora de
servigo contratada ou conveniada para a execugao de
atividade tipica da Administragao Publica.
(B) Considera-se funcionario publico, para os efeitos penais,
quern, exceto transitoriamente ou sem remuneragao,
exerce cargo, emprego ou fungao publica.
(C) E isento de pena o agente que, por doenga mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, nao
era, ao tempo da agao ou da omissao, inteiramente
incapaz de entender o carater ilicito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
(D) E isento de pena o agente que, por embriaguez
completa, proveniente de caso fortuito ou forga maior,
era, ao tempo da agao ou da omissao, inteiramente
incapaz de entender o carater ilicito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
(E) A pena sera aumentada da terga parte quando os
autores dos crimes praticados por funcionario publico
contra a Administragao em geral forem ocupantes de
cargos em comissao ou de fungao de diregao ou
assessoramento de orgao da administragao direta,
sociedade de economia mista, empresa publica ou
fundagao instituida pelo poder publico.

Estao incorretos os incisos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, III e IV, somente.
III e V, somente.
I e II, somente.
I, II, IV e V.
I, II, III e IV.
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