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LIGHT, MAS COM MUITO SABOR 

 

Na maioria das famílias brasileiras, Natal é 

sinônimo de fartura e exageros à mesa. [...] A boa 

nova é que, aos poucos, o cardápio de Natal 

sugerido por chefs brasileiros vem incorporando 

ingredientes mais leves – sem perder a tradição da 

festa. [...] 

A carne de peru é pouco calórica. Ainda 

assim, pode-se utilizar apenas o peito da ave, que 

contém menos gordura. Uma alternativa é 

prepará-lo como rocambole, recheado com 

alcachofras. “Peru também fica ótimo quando 

misturado a algo doce”, diz Ludmila Soeiro, 

responsável pelo restaurante Zuka, que adora 

servi-lo com purê de abóbora e abacaxi. 

 

01) As orações em destaque podem ser 

classificadas, respectivamente, como: 

 

(A) oração subordinada adjetiva explicativa / 

oração subordinada adjetiva explicativa 

(B) oração subordinada adjetiva explicativa / 

oração subordinada adjetiva restritiva 

(C) oração subordinada adjetiva predicativa / 

oração subordinada adjetiva apositiva 

(D) oração subordinada adjetiva subjetiva / oração 

subordinada adjetiva explicativa 

 

02) Só em um caso a oração é sem sujeito. 

Identifique-a: 

 

(A) Procura-se uma faxineira. 

(B) Há muitos anos ele é meu amigo. 

(C) Vive-se bem no Brasil. 

(D) Os sem-teto já têm onde morar. 

 

03) “25 de janeiro: dia da fundação da cidade de 

São Paulo. Uma homenagem à maior cidade 

do Brasil.” 

 

As duas expressões destacadas constituem-se: 

(A) Objetos indiretos pleonásticos 

(B) Complementos verbais 

(C) Objetos diretos preposicionados 

(D) Complementos nominais 

 

04) “O brilho de luz ultravioleta das aranhas 

saltadoras macho é aquilo que as torna 

atraentes para as fêmeas.” 

 

Pode ser classificado como adjunto adnominal o 

termo: 
 

(A) o brilho de luz 

(B) das aranhas saltadoras 

(C) para as fêmeas 

(D) é aquilo que 
 

05) “Há mulheres altas e mulheres baixas; 

mulheres bonitas e mulheres feias; mulheres 

gordas e mulheres magras; mulheres caseiras 

e mulheres rueiras; mulheres fecundas e 

mulheres estéreis; (...) mulheres simples e 

mulheres fatais; - mulheres de toda sorte e 

toda sorte de mulheres no nosso mundo de 

homens.” 
 

O termo “mulheres de toda sorte” assume a função 

de: 
 

(A) Aposto explicativo 

(B) Aposto especificador 

(C) Aposto enumerativo 

(D) Aposto resumidor ou recapitulativo 

 

06) Quanto à análise mórfica da palavra 

lembravas, marque a única afirmação errada: 
 

(A) a é vogal temática da 1ª conjugação 

(B) va é desinência modo-temporal 

(C) ava é desinência de gênero 

(D) s é desinência número-pessoal 

 

07) Qual o processo de formação do termo 

“empalidecer”? 
 

(A) Parassíntese  

(B) Derivação regressiva 

(C) Conversão 

(D) Hibridismo  

 

08) “Para algumas moscas, chamadas diopsidas, 

charme mesmo é ter os olhos __________ da 

cabeça, na ponta de hastes enormes. Quanto 

maiores as hastes de um macho, mais sucesso 

ele faz com as fêmeas. É o mesmo efeito 

provocado pela cauda do pavão e por outros 

atrativos em muitas espécies.” 
 

De acordo com a norma culta da língua portuguesa, 

podemos completar a lacuna acima com a 

expressão: 
 

(A) o mais longe possível 

(B) os mais longes possível 

(C) os mais longe possíveis 

(D) o mais longe possíveis 
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09) “A cena se repete dia após dia, faz meses. 

Nuvens densas borram o céu azul da região de 

Palmeira dos Índios, interior de Alagoas. Chuva 

que é bom, nada. E assim, como as nuvens, as 

vidas seguem secas na mesma terra que 

inspirou Graciliano Ramos a escrever seu maior 

romance, ______________. 

 

De acordo com a norma culta da língua portuguesa, 

podemos completar a lacuna acima com a 

expressão: 

 

(A) há sessenta anos atrás. 

(B) há sessenta anos. 

(C) a sessenta anos. 

(D) a sessenta anos atrás. 

 

10) Sobre as categorias (flexões) verbais, é 

incorreto afirmar: 

 

(A) Os verbos não apresentam flexão de gênero, 

exceto uma das formas nominais: o particípio. 

(B) O aspecto é uma categoria verbal que está 

intimamente ligada ao sentido expresso pelo 

verbo e pode ser indicada de várias formas. 

(C) O verbo não varia de acordo com a pessoa 

gramatical do sujeito. 

(D) A voz do verbo é a forma que este assume 

para indicar a relação entre o verbo e o 

sujeito.  
 

 

 
 
 

 

11) Com relação aos componentes do computador, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) O Hardware corresponde a parte lógica do 

computador 

(B) O Software é a parte que não pode ser tocada 

[lógica] do computador 

(C) O Peopleware tem como função de decodificar 

as informações iniciais dentro do computador 

(D) O Software corresponde somente aos sistemas 

operacionais 

 

12) Dos itens abaixo, qual o que não possui 

conexão com a Placa Mãe [Motherboard]? 

 

(A) Memória Ram 

(B) Processador 

(C) Hard Disk  

(D) Nenhuma das alternativas 

 

13) Dos itens abaixo, assinale o que corresponde 

exclusivamente à periféricos de entrada: 

 

(A) Leitor de cartão de crédito 

(B) Plotter 

(C) Monitor touchscreen 

(D) Projetor Multimídia 

 

14) Dos tipos de discos listados abaixo, assinale o 

que pode ser reutilizado [regravado] 

 

(A) CD – R 

(B) DVD – R 

(C) CD – RW 

(D) DVD + R  

 

15) Em um computador, foi encontrado um arquivo 

de nome “Manual” com a extensão “.wma”. 

Diante disso, podemos afirmar que trata-se de 

um arquivo que pode ser aberto com: 
 

(A) Powerpoint 

(B) Windows Media Player 

(C) Acrobat 

(D) Winzip 

 

16) Assinale a alternativa com a função básica de 

um Browser: 
 

(A) Proteger o computador contra invasões 

indesejadas como vírus 

(B) Realizar uma cópia de segurança dos arquivos 

do computador 

(C) Possibilitar a navegação na rede mundial de 

computadores 

(D) Realizar a limpeza do disco rígido do 

computador 

 

17) Dos programas listados abaixo, qual tem como 

função básica realizar o gerenciamento de 

banco de dados? 

 

(A) Excel 

(B) Acrobat 

(C) Powerpoint 

(D) Access 

 

18) A extensão básica para arquivos do Excel é: 

 

(A) .xls 

(B) .pdf 

(C) .xell 

(D) .axl 

 

Informática 






Comissão Organizadora do Concurso Público 

Conselho Regional de Farmácia do Ceará 
 

                 Prova de Advogado. 
 

 

 

3 

19) Uma impressora que possui caracteres 

formados por matriz de pontos [agulhas] e 

pode imprimir múltiplos formulários com 

carbono é a: 
 

(A) Jato de tinta 

(B) Laser 

(C) Matricial 

(D) Nenhuma das alternativas 

 

20) Dos itens listados abaixo, qual o que não 

corresponde a um Sistema Operacional. 

 

(A) MacOs 

(B) Linux 

(C) Windows 7 

(D) Opera 

 

 

 

 

 

 

21) Sobre a profissão de Farmacêutico assinale a 

opção CORRETA: 

 

(A) É vedada a inscrição de militares nos quadros 

dos Conselhos de Farmácia; 

(B) Podem registrar-se nos Conselhos de 

Farmácia, todos os diplomados em institutos 

de ensino superior de farmácia ou biomedicina; 

(C) É proibido ao farmacêutico exercer suas 

atividades simultaneamente às de medicina; 

(D)  Todas as alternativas estão ERRADAS; 

 

22) São atribuições do Conselho Federal de 

Farmácia: 

 

(A) Dar parecer vinculativo para a regulamentação 

e autorização da venda de medicamentos à 

ANVISA; 

(B)  Elaborar em parceria com os governos 

estaduais e municipais, políticas públicas de 

combate à automedicação; 

(C) Zelar pela saúde pública, promovendo a 

assistência farmacêutica; 

(D) Fiscalizar a venda e comercialização de 

medicamentos; 

 

 

 

 

 

23) Sobre os Conselhos Regionais de Farmácia 

assinale o item CORRETO: 

 

(A) Os Conselhos Regionais de Farmácia prestarão 

contas anualmente, exclusivamente ao 

Conselho Federal de Farmácia, oportunidade 

em que devem ser aprovadas por maioria dos 

votos dos conselheiros; 

(B)  A responsabilidade administrativa de cada 

Conselho Regional cabe ao respectivo 

Presidente; 

(C) O mandato dos membros dos Conselhos 

Regionais não poderão ser inferiores a 2 (dois) 

anos, e não podem ultrapassar 5 (cinco) anos, 

sendo permitida a sua recondução uma única 

vez; 

(D) Para a inscrição nos quadros de farmacêuticos 

dos Conselhos Regionais de Farmácia é 

necessário que o candidato comprove a prática 

supervisionada de no mínimo 1 (um) ano junto 

a empresas, ou órgãos cadastrados junto aos 

Conselhos Regionais;  

 

24) Constitui penalidade disciplinar imposta pelos 

Conselhos Regionais: 

 

(A) A advertência que constitui em oficio 

encaminhado ao culpado, com a sua respectiva 

publicação junto ao mural dos Conselhos 

Regionais; 

(B)  Suspensão de 1 (um) mês a 1 (um) ano, que 

será imposta por motivo de falta grave, de 

pronúncia criminal ou de prisão em virtude de 

sentença, aplicável pelo Conselho Regional em 

que estiver inscrito o faltoso; 

(C) Censura, aplicada sem publicidade, 

verbalmente ou por ofício do Presidente do 

Conselho Regional; 

(D) Todas as alternativas estão corretas; 

 

25) Em relação às receitas dos Conselhos 

Regionais de Farmácia assinale o item 

CORRETO: 

 

(A) Cada Conselho Regional destinará 1/4 de sua 

renda líquida à formação de um fundo de 

assistência a seus membros necessitados, 

quando inválidos ou enfermos; 

(B) Constituem como únicas rendas dos Conselhos 

Regionais, as subvenções dos governos, ou dos 

órgãos autárquicos ou dos paraestatais, bem 

como as taxas de expedições de carteira 

profissional; 

Conhecimentos 

Específicos 
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(C) Os Conselhos Regionais são impedidos de 

receber quaisquer doações de pessoas jurídicas 

privadas que tenham ligação com a produção 

ou venda de medicamentos; 

(D) As multas aplicadas aos membros dos 

Conselhos Regionais serão repassadas em sua 

totalidade ao Conselho Federal; 

 

26) Compreende atividade da profissão 

Farmacêutica: 

 

(A) Estudar os alimentos e desenvolver produtos 

mais nutritivos e saudáveis; 

(B) A manipulação e o comércio dos 

medicamentos; 

(C) Aplicação de injetáveis; 

(D) Todas as alternativas estão corretas; 

 

27) Conforme a lei no 5.991/73, que dispõe 

sobre o Controle Sanitário do Comércio de 

Drogas, Medicamentos, Insumos 

Farmacêuticos e Correlatos, assinale o item 

CORRETO: 

 

(A) O Insumo Farmacêutico constitui substância ou 

matéria-prima que tenha a finalidade 

medicamentosa ou sanitária; 

(B) As Drogas constituem produtos farmacêuticos, 

tecnicamente obtidos ou elaborados, com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou 

para fins de diagnóstico; 

(C) A Farmácia constitui estabelecimento de 

manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, 

de comércio de drogas, medicamentos, 

insumos farmacêuticos e correlatos, 

compreendendo o de dispensação e o de 

atendimento privativo de unidade hospitalar ou 

de qualquer outra equivalente de assistência 

médica; 

(D) Ervanaria é estabelecimento de comércio de 

drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos 

e correlatos em suas embalagens originais; 

 

28) Conforme a lei no 5.991/73 assinale o item 

CORRETO: 

 

(A) É vetado aos estabelecimentos hoteleiros e 

similares dispor de medicamentos anódinos, 

mesmo que exclusivamente para seus 

usuários; 

(B) As farmácias homeopáticas são proibidas de 

vender medicamentos não homeopáticos; 

 

(C) É obrigatório à farmácia ou drogaria manter 

serviço de atendimento ao público para 

aplicação de injetáveis a cargo de técnico 

habilitado; 

(D) A cada farmacêutico será permitido exercer a 

direção técnica de no máximo duas farmácias, 

sendo uma comercial e uma hospitalar. 

 

29) Assinale o item CORRETO: 

 

(A) A fiscalização dos estabelecimentos que 

comercializem qualquer tipo de medicamento 

compete aos Conselhos Regionais de Farmácia; 

(B) Quando a dosagem do medicamento prescrito 

ultrapassar os limites farmacológicos ou a 

prescrição apresentar incompatibilidades, o 

responsável técnico pelo estabelecimento 

solicitará confirmação expressa ao profissional 

que a prescreveu; 

(C) É vetado utilizar qualquer dependência da 

farmácia ou da drogaria como consultório, 

exceto quando for autorizada de forma 

expressa pelo Conselho Regional de Farmácia e 

Conselho Regional de Medicina; 

(D) A farmácia e a drogaria terão, 

obrigatoriamente, a assistência de no mínimo 

2 (dois) técnicos responsáveis, 1 (um) titular e 

1 (um) substituto, inscritos no Conselho 

Regional de Farmácia, na forma da lei; 

 

30) Analise os itens e em seguida responda 

conforme o anexo da portaria nº 3.916 de 

30/10/98 do Ministério da Saúde: 

 

I. Medicamentos genéricos são aqueles que, ao 

expirar a patente de marca de um produto, são 

comercializados sem nome de marca, de 

acordo com a denominação oficial; 

II. Medicamentos essenciais são produtos 

necessários à prestação do elenco de ações e 

procedimentos compreendidos na atenção 

básica de saúde; 

III. Prescrição constitui ato de definir o 

medicamento a ser consumido pelo paciente, 

com a respectiva dosagem e duração do 

tratamento; 

IV. Produtos psicotrópicos são substâncias que 

afetam os processos mentais e podem produzir 

dependência; 

 

(A) Todas as alternativas estão corretas; 

(B) Todas as alternativas estão erradas; 

(C) Somente uma alternativa esta certa; 

(D) Somente uma alternativa esta errada; 






Comissão Organizadora do Concurso Público 

Conselho Regional de Farmácia do Ceará 
 

                 Prova de Advogado. 
 

 

 

5 

31) São órgãos do Conselho Regional de Farmácia 

do Estado do Ceará - CRF/CE, EXCETO: 

 

(A) Conselho Fiscal; 

(B) Plenário; 

(C) Câmaras Técnicas Especializadas; 

(D) Diretoria; 

 

32) De acordo com o Regimento Interno do 

Conselho Regional de Farmácia do Estado do 

Ceará - CRF/CE assinale o item CORRETO: 

 

(A) A Diretoria do CRF/CE constituída de 

Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral e 

Tesoureiro, é o Órgão colegiado executivo do 

Conselho; 

(B) O mandato de Conselheiro Regional é de 3 

(três) anos; 

(C) A eleição para o Conselho Regional é através 

do voto direto e secreto, realizado de forma 

online ou presencial, por maioria simples; 

(D) As infrações à ética e à disciplina serão 

processadas e julgadas pelo Conselho Federal 

de Farmácia; 

 

33) De acordo com Código de Ética da Profissão 

Farmacêutica, assinale o item CORRETO: 

 

(A) Prescreve em 12 (doze) meses a constatação 

fiscal de ausência do farmacêutico no 

estabelecimento, através de auto de infração 

ou termo de visita, para efeito de instauração 

de processo ético; 

(B) A profissão farmacêutica, em qualquer 

circunstância ou de qualquer forma, não pode 

ser exercida exclusivamente com objetivo 

comercial; 

(C) O profissional condenado por sentença 

criminal, definitivamente transitada em 

julgado, por crime praticado no uso do 

exercício da profissão, terá seu registro junto 

ao CRF cancelado; 

(D) Todas as alternativas estão corretas; 

 

34) Sobre a forma de licitação modalidade Pregão, 

assinale o item CORRETO: 

 

(A) Deve ser utilizado para a venda e compra de 

bens imóveis; 

(B) É utilizado para aquisição de bens e serviços; 

(C) Somente pode ser realizado na forma 

presencial; 

(D) Na fase de habilitação deve-se analisar a 

garantia da proposta; 

35) O prazo de validade das propostas dos Pregões 

é de: 

 

(A) 90 (noventa) dias; 

(B) 60 (sessenta) dias; 

(C) 30 (trinta) dias; 

(D) 15 (quinze) dias, prorrogados por igual 

período; 

 

36) Constitui regra do procedimento licitatório do 

Pregão: 

 

(A) O prazo fixado para a apresentação das 

propostas, contado a partir da publicação do 

aviso, não será inferior a 15 (quinze) dias; 

(B) No curso da sessão, o autor da oferta de valor 

mais baixo e os das ofertas com preços até 

30% (trinta por cento) superiores àquela 

poderão fazer novos lances verbais e 

sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

(C) Após a realização do pregão, qualquer licitante 

poderá interpor recurso até o momento da 

assinatura do contrato; 

(D) A etapa de habilitação é posterior ao exame 

das propostas de preços; 

 

37) A venda de bens públicos imóveis da 

administração deve ser realizada através da 

modalidade de licitação: 

 

(A) Pregão; 

(B) Concorrência; 

(C) Tomada de preços; 

(D) Concurso; 

 

38) De acordo com a modalidade de licitação 

convite, o numero mínimo de convidados pelo 

ente da unidade administrativa é de: 

 

(A) 6 (seis) participantes; 

(B) 5 (cinco) participantes; 

(C) 3 (três) participantes; 

(D) 1 (um) participante; 

 

39) Responda de acordo com os valores estimados 

para a contratação de obras e serviços de 

engenharia: 

 

I. Convite - até R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

II.  Tomada de preços até R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais); 

III. Pregão até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais); 
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IV. Concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais); 

 

(A) Todas as alternativas estão corretas; 

(B) Todas as alternativas estão erradas; 

(C) Uma alternativa esta correta; 

(D) Duas alternativas estão corretas; 

 

40) Sobre os contratos administrativos assinale o 

item CORRETO: 

 

(A) Podem ser alterados unilateralmente pela 

administração pública quando houver 

modificação do projeto ou das especificações, 

para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 

(B) O Contrato é firmado no interesse do 

particular, desde que não contrarie o interesse 

público; 

(C) A nulidade do contrato administrativo opera 

nos efeitos ex nunc; 

(D) O instrumento de contrato é facultado nos 

casos de concorrência e de tomada de preços; 

 

41) De acordo a lei nº 8.429/92, são atos que 

constituem improbidades administrativas: 

 

I. Auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida em razão do exercício de cargo, 

mandato, função ou emprego público; 

II. Atos que causem lesão ao erário, qualquer 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 

enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens 

públicos; 

III. Praticar atos que atentem contra a moralidade 

e a justiça; 

IV. Praticar atos políticos que acarretem vantagens 

políticas, atentando contra a ordem política; 

 

(A) As alternativas I e II estão corretas; 

(B) As alternativas I, II e IV estão corretas; 

(C) As alternativas II e III estão corretas; 

(D) Todas as alternativas estão corretas; 

 

42) O prazo prescricional visando às sanções 

previstas na lei 8.429/92 é de: 

 

(A) 8 (oito) anos da prática ímproba; 

(B) 5 (cinco) anos após o término do mandato, de 

cargo em comissão ou de função de confiança; 

(C) 5 (cinco) anos após o término do mandato, de 

cargo em comissão ou de função de confiança; 

(D) 5 (cinco) anos após a prática do ato de 

improbidade; 

 

43) De acordo com a Constituição Federal os atos 

de improbidade administrativa imputarão: 

 

(A) Suspensão dos direitos políticos e a perda da 

função pública; 

(B) Pagamento de multa civil de até três vezes o 

valor do acréscimo patrimonial; 

(C) Reclusão e multa; 

(D) Suspensão dos direitos políticos de três a cinco 

anos e pagamento de multa civil de até 100 

(cem) vezes o valor da remuneração percebida 

pelo agente; 

 

44) São atributos dos atos administrativos: 

 

(A) Imperatividade e coercitividade; 

(B) Próprios e impróprios; 

(C) Motivado e coercitivo; 

(D) Imperativo e ordinário; 

 

45) De acordo com a lei 8.987/95, a permissão de 

serviços públicos será formalizada mediante: 

 

(A) Contrato administrativo; 

(B) Contrato de adesão; 

(C) Contrato de permissão; 

(D) Termo de adesão; 

 

46) A extinção do serviço público por caducidade 

ocorre por: 

 

(A) Motivo de interesse público, mediante lei 

autorizativa específica e após prévio 

pagamento de indenização; 

(B) Prestação de serviço de forma inadequada ou 

deficiente, tendo por base as normas, critérios, 

indicadores e parâmetros definidores da 

qualidade do serviço; 

(C) Falência ou extinção da empresa 

concessionária e falecimento ou incapacidade 

do titular, no caso de empresa individual; 

(D) Todas as alternativas estão corretas: 

 

47) Sobre os serviços públicos assinale o item 

CORRETO: 

 

(A) A revisão das tarifas somente pode ser 

realizada para atender o interesse da 

administração pública; 
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(B) O contrato de concessão poderá ser rescindido 

por iniciativa da concessionária, no caso de 

descumprimento das normas contratuais pelo 

poder concedente, mediante ação judicial 

especialmente intentada para esse fim; 

(C) Os contratos celebrados entre a concessionária 

e terceiros, para o desenvolvimento de 

atividades complementares ao serviço 

concedido, reger-se-ão pelas mesmas regras 

do contrato de concessão; 

(D) Ao concedente do serviço público é assegurado 

intervir na política tarifária da concessionária 

por prazo indeterminado;  

 

48) De acordo com os poderes da administração 

pública, assinale o item CORRETO: 

 

(A) O poder regulamentar é privativo do Chefe do 

Executivo que pode ser exercido quando a lei 

deixa alguma opção para o administrador 

legislar; 

(B) O poder de polícia é exercido, pelos Poderes 

Legislativo e Executivo, através de atos 

normativos que criam limitações 

administrativas, e de atos administrativos, 

compreendendo medidas preventivas e 

repressivas; 

(C) O poder disciplinar consiste em faculdade de 

punir internamente as infrações de servidores 

e demais pessoas sujeitas à disciplina dos 

órgãos e serviços da Administração Pública, no 

exercício de suas funções; 

(D) O poder hierárquico é aquele que a lei dá à 

Administração Pública para a prática de ato de 

sua competência, determinando os elementos 

e requisitos necessários à sua formalização; 

 

49) Sobre a responsabilidade da administração 

pública assinale o item CORRETO: 

 

(A) A Constituição Federal de 1988 adotou 

expressamente a teoria da responsabilidade 

subjetiva, segundo a qual o ente estatal deve 

indenizar apenas os danos causados por seus 

agentes quando comprovada culpa ou dolo; 

(B) A Constituição Federal de 1988 adotou 

expressamente a teoria da responsabilidade 

objetiva, segundo a qual o estado deve 

indenizar os danos causados por seus agentes, 

independentemente de os mesmos terem 

agido com culpa ou dolo; 

 

 

(C) A Constituição Federal de 1988 adotou a teoria 

do risco integral, segundo a qual o Estado deve 

indenizar todos os danos causados por seus 

agentes, ainda que tenham sido causados por 

culpa concorrente ou exclusiva da vítima; 

(D) Todas as alternativas estão erradas; 

 

50)  Constitui competência do Tribunal de Contas 

da União: 

 

(A) Julgar as contas do Presidente da República; 

(B) Julgar as contas anuais dos responsáveis por 

bens e dinheiros públicos da União e suas 

autarquias; 

(C) Julgar as contas do Senado Federal; 

(D) Todas as alternativas estão corretas; 

 







