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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 109/CESIEP/2014 CFO POLÍCIA MILITAR (QOPM) 
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PROVA nº 01 

CADERNO DE QUESTÕES CFO  
 
 
 
 
 
 

� CONFIRA 
 

� Se o CADERNO DE QUESTÕES contém 60 
questões objetivas de múltipla escolha. 

� Se faltam folhas e se a sequência de questões 
está correta. 

� Se há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. 
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade. 

 

� NÃO É PERMITIDO 
 

� Qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova. 

� Ausentar-se da sala de provas sem a permissão 
e/ou acompanhamento do fiscal. 

� Dobrar, amassar ou manchar o CARTÃO-
RESPOSTA. Ele não será substituído. 

� Perguntas aos fiscais quanto à interpretação das 
questões. 

� PARA FAZER A PROVA VOCÊ DEVE: 
 

� Usar este caderno de questões 
� Usar o cartão-resposta que contém seu nome, 

número de inscrição e espaço para assinatura e 
coleta de impressão digital. 

� Usar somente caneta esferográfica azul ou preta . 
� Assinalar somente uma alternativa no cartão-

resposta, preenchendo todo o quadrinho, conforme o 
exemplo: 

 

 
 
� Não deixe questões em branco.  
� Não assinale mais que uma alternativa. 
 

 

 
• Só entregue a prova após transcorrido 2 (duas) horas do seu início. 
• Saídas da sala de provas somente acompanhado do fiscal de sala, haverá detectores de metais nos banheiros. 
• Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões completo e o cartão-resposta devidamente preenchido. 
• O caderno de questões não será disponibilizado no dia da prova, o mesmo será publicado no site www.iobv.org.br 
• Os três últimos candidatos deverão assinar o termo de encerramento da prova, lacrar o envelope e retirar-se simultaneamente 

da sala de provas. 
 
 
• Anote aqui suas respostas antes de passar para o ca rtão-resposta: 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 58 59 60 

                    
 

 
VOCÊ PODE DESTACAR ESTA FOLHA E LEVÁ-LA PARA CONFERÊNCIA 

 

Atenção! 

• Verifique  seu nome e número de inscrição no cartão-resposta.  

• Assine o cartão-resposta. 
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Língua Portuguesa 
Canção do Exílio 
(Gonçalves Dias) 
 

1. Minha terra tem palmeiras, 
2. Onde canta o Sabiá; 
3. As aves, que aqui gorjeiam, 
4. Não gorjeiam como lá. 
5. Nosso céu tem mais estrelas, 
6. Nossas várzeas têm mais flores, 
7. Nossos bosques têm mais vida, 
8. Nossa vida mais amores. 
9. Em cismar, sozinho, à noite, 
10. Mais prazer encontro eu lá; 
11. Minha terra tem palmeiras, 
12. Onde canta o Sabiá. 
13. Minha terra tem primores, 
14. Que tais não encontro eu cá; 
15. Em cismar - sozinho, à noite, 
16. Mais prazer encontro eu lá; 
17. Minha terra tem palmeiras, 
18. Onde canta o Sabiá. 
19. Não permita Deus que eu morra, 
20. Sem que volte para lá; 
21. Sem que desfrute os primores 
22. Que não encontro por cá; 
23. Sem qu'inda aviste as palmeiras, 
24. Onde canta o Sabiá.  

 
Questão 01 
Sobre o poema acima assinale a afirmativa incorreta. 
 
A) Ocorreu ELIPSE no verso 8. 
B) Do verso 19 ao 20, temos período composto por coordenação. 
C) Do verso 5 ao verso 8, temos período composto por coordenação. 
D) Do verso 1 ao 4, na oração “como lá”, está elíptico o verbo “gorjeiam”. 
 
Questão 02 
Que analogia é possível estabelecer no poema “Canção do Exílio”? 
 
A) Sabiá = Brasil; palmeira = poeta. 
B) Céu = Brasil; sabiá = poeta. 
C) Primores = Brasil; palmeira = poeta. 
D) Sabiá = poeta; palmeira = Brasil. 
 
Questão 03 
Marque o período em que há ERRO quanto ao estabelecimento da CONCORDÂNCIA: 
 
A) O policial sempre mantinha organizados sala e arquivo. 
B) Comandante, os documentos seguem anexos. 
C) O policial disse que é necessária a sua presença. 
D) Lemos bastantes boletins de ocorrência. 
 
Questão 04 
Assinale a frase em que o termo destacado é objeto direto pleonástico. 
 
A) “A mim, abandonaste-me.” [Eça, PB, 146] 
B) “Tudo lhe  era indiferente.” 
C) “A todos  pareceu mudado.” 
D) “Flores me são teus lábios.” [M. de Assis, PC, 81] 
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Questão 05 
Observe as frases abaixo: 
 

I. “Pouco olho o céu, quase nunca a lua, mas sempre o mar.” [L. Barreto, GS, 38 in Kury 2000] 
II. “É impossível não saibas que o pássaro / caído em teu quarto por um vão da janela / era um recado do meu 

pensamento.” [Cassiano Ricardo, PC, 250 in Kury 2000] 
III. “Chamo-me Inácio; ele, Benedito.” [M. de Assis, EV, 79 in Kury 2000] 
IV. “Afeiar as suas graças, parecia-lhe um crime; tirar orgulho delas, frivolidade.” [M.de Assis, ap. Gotardelo, EV, 79 

in Kury 2000) 
V. “Outros querem apanhar os que, no entender deles, manejaram o criminoso, assim como este o punhal.” [C. de 

Laet, Microcosmo, O País, 6-0-1995 in Kury 2000] 
 

Denomina-se ELIPSE a omissão, numa frase, de termo facilmente subentendível. Pode o termo elíptico subentender-
se numa flexão diferente: é o que se denomina ZEUGMA. Das frases acima em qual(ais) ocorre ZEUGMA? 
 
A) I e III 
B) II e IV 
C) II e V 
D) III e V 
 
Questão 06 
Leia atentamente o texto e classifique os termos sintáticos destacados, na mesma ordem em que aparecem no 
fragmento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) adjunto adnominal e aposto; 
B) objeto indireto e complemento nominal; 
C) objeto direto e complemento nominal; 
D) sujeito e agente da passiva. 
 

Língua Inglesa 
Choose the correct preposition for the following sentences. Close attention to some phrasal verbs. 

 
Questão 07 
“I look forward ___ driving to L.A. with my friends by the end of the year.” 
 
A) to 
B) at 
C) by 
D) in 
 
Questão 08 
“She thinks she'll spend her whole life relying ____ that body.” 
 

A) up 
B) in 
C) to 
D) on 
 
Questão 09 
“I hate when I'm talking ____ you with those headphones ____. You can't hear me!” 
 
A) with - over 
B) to - over 
C) with - on 
D) to - on 

“O número de homicídios no Brasil vem crescendo, desde 1980, a uma taxa média anual de 5,6%, o que 
resultou em cerca de 800 mil assassinatos nos últimos 25 anos. Por que o Estado e a sociedade assistem à 
degradação das condições de segurança pública? Muitas são as hipóteses que explicam tal situação: a) falta 
de recursos; b) inexistência de tecnologias e métodos eficazes de prevenção e controle do crime; e c) ausência 
de real interesse em resolver a questão, tendo em vista que ações efetivas implicariam possível perda de 
status quo para determinados grupos sociais”. 

Ipea _ Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  
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Questão 10 
“The teacher said: Step _____ who wants play role with Margot Karten. So I did it!” 
 
A) to 
B) over 
C) forward 
D) at 
 

Informática 

Questão 11 
Assinale a alternativa que contempla exclusivamente opções contidas na barra de menu INSERIR do Microsoft Word 
2013. 

A) Zoom, Ilustrações, Macros 
B) Páginas, Links, Cabeçalho e Rodapé 
C) Aplicativos, janela, comentários 
D) Marca d`agua, fonte, ilustrações 
 
Questão 12 
O diretor financeiro de uma determinada empresa apresentou ao seu gerente uma planilha no Excel 2013, a qual 
continha os seguintes dados: 

As células A1, A2, A3, A4 e A5  continham, respectivamente, os valores numéricos 8, 12, 16, 22 e 36. 

Os conteúdos das células B1, B2 e B3  eram respectivamente: 

= A1 + A3  

= A2+A4+A5 

= (B1*2) + (B2*2) 

Qual o resultado numérico da fórmula da célula B3? 

A) 188 
B) 24 
C) 36 
D) 70 
 
Questão 13 
Observe a seguinte planilha do Excel: 

 

Considerando o total produzido pelos três setores no trimestre (célula E5, cujo total é resultante da fórmula = 
E2+E3+E4) e que a meta de produção estipulada para o mês de abril é de 25% a mais do total do trimestre. Para 
sabermos o quanto será produzido em abril se a meta for alcançada, a fórmula correta a ser utilizada na célula E6  é: 

A) =E5*25%+E5 
B) =E5*25% 
C) =E6*(+25%) 
D) =(+25%)*E5 
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Questão 14 
Observe a barra de menus do Microsoft Word 2013. 

 

 

Assinale o único item falso: 

A) No menu INSERIR é possível inserir ilustrações, equações e símbolos no documento. 
B) Podemos acessar dentro do menu ARQUIVO o item PROPRIEDADES, pelo qual se acessa o item ESTATÍSTICAS 

DO DOCUMENTO, no qual se permite contar o número de palavras do texto. 
C) No menu REFERÊNCIAS é possível inserir legendas, citações e notas de rodapé no documento. 
D) O menu PÁGINA INICIAL possui o comando SUBSTITUIR; que permite procurar uma palavra ou frase específica 

de um documento e substituí-la por outra palavra ou frase escolhida pelo usuário. 
 
Questão 15 
Sobre a imagem abaixo, do Broffice Writer 3.1, assinale a afirmativa correta: 

 

A) Localiza e substitui, palavras, textos, caracteres, formatos dentro do documento. 
B) Amplia ou reduz o tamanho das fontes e demais informações exibidas em documento. 
C) Permite o acesso dentro de um documento a objetos, seções, tabelas, hiperlink, referências, índices, notas. 
D) Serve para visualizar a página, exibe uma prévia de como ficará o documento quando impresso. 
 

Direito Constitucional 
 

Questão 16 
Sobre a inconstitucionalidade de leis, é correto afirmar:  
 
A) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o pedido de medida cautelar das ações 

diretas de inconstitucionalidade. 
B) Somente pelo voto da maioria simples dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 
C) Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência 

ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para 
fazê-lo em quarenta e cinco dias. 

D) Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou 
municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. 

 
Questão 17 
São competências do Superior Tribunal de Justiça, exceto : 
 
A) Processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, 

dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; os habeas corpus, quando o 
coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à 
sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a 
competência da Justiça Eleitoral. 

B) Processar e julgar, originariamente os juízes da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de 
responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral e as 
causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. 

C) Julgar, em recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais 
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória; os 
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mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão. 

D) Julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais 
ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida der a lei federal 
interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 

 
Questão 18 
Assinale a alternativa correta em relação ao estado de defesa e o estado de sítio dispostos na Constituição Federal: 
 
A) O decreto que instituir o estado de sítio determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem 

abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem restrições aos direitos de 
sigilo de correspondência; sigilo de comunicação telegráfica e telefônica e requisição de bens.  

B) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao 
Congresso Nacional autorização para decretar o estado de defesa nos casos de declaração de estado de guerra 
ou resposta a agressão armada estrangeira. 

C) Na vigência do estado de defesa a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, 
salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário, sendo vedada a incomunicabilidade do preso. 

D) Na vigência do estado de defesa decretado poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: 
obrigação de permanência em localidade determinada; suspensão da liberdade de reunião e busca e apreensão 
em domicílio. 

 
Questão 19 
Dadas as assertivas abaixo, sobre as forças armadas, assinalar a alternativa correta:  
 
A) Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das 

Forças Armadas. Caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. 
B) Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; ao militar, enquanto em serviço ativo ou na reserva é permitida 

a filiação a partidos políticos; 
C) O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil permanente ou 

eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto 
permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para 
aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de um ano de afastamento, transferido para a 
reserva, nos termos da lei; 

D) Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, 
alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção 
filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. As mulheres e os 
eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que 
a lei lhes atribuir. 

 
Questão 20 
Considerando a política urbana e o estatuto das cidades – Lei n. 10.257/01, assinale a única alternativa correta: 

 
A) Lei específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização 

compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos 
para implementação da referida obrigação. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo Estadual para o 
cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. 

B) Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de 
parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento 
em títulos da dívida pública. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão 
resgatados no prazo de até cinco anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da 
indenização e os juros legais de doze por cento ao ano. 

C) Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde 
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos 
ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Esse direito não será reconhecido ao 
mesmo possuidor mais de uma vez. 

D) É obrigatório ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos 
termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu 
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; parcelamento ou edificação compulsórios; desapropriação com pagamento mediante títulos 
da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
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Questão 21 
Sobre a disciplina constitucional da ordem social, assinale a opção incorreta : 
 
A) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo 
aos idosos serão executados preferencialmente em estabelecimentos de amparo assistencial. 

B) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: participar do controle e 
fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos 
e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

C) O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação 
nacional; autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

D) O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por 
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 

 

Direito Administrativo 
Questão 22 
Julgue os itens que seguem e assinale a alternativa correta de acordo com os conceitos administrativos de servidor 
público descritos na Constituição Federal: 
 
A) É possível a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores que 

exerçam atividades de risco. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição, nesse caso, serão reduzidos em 
dez anos. 

B) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da 
vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto 
em excedente com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

C) Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade, atingindo-se um percentual mínimo de oitenta por cento para aprovação e dois anos 
de efetivo exercício no cargo. 

D) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração 
bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. 

 
Questão 23 
De acordo com o entendimento doutrinário, assinale a alternativa correta, acerca dos atos administrativos: 
 
A) Desvio de poder é um vício no requisito competência do ato administrativo e excesso de poder é um vício no 

requisito finalidade. 
B) A presunção de legitimidade é um requisito do ato administrativo que autoriza a imediata execução ou operatividade 

dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. 
C) Revogação é a supressão de um ato administrativo legítimo e eficaz, realizada somente pela Administração, por 

conveniência ou oportunidade. Anulação é a declaração de invalidade de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal, 
feita pela Administração ou pelo Poder Judiciário, por legitimidade ou legalidade. 

D) Ato complexo é o que resulta da vontade única de um órgão, mas depende da verificação por parte de outro, para 
se tornar exequível. O essencial nesta categoria de atos é o concurso de vontades dos diferentes órgãos para a 
formação de um único ato. 

 
Questão 24 
Sobre o tema licitação, conforme a Lei 8.666/93, assinale a única alternativa incorreta : 
 
A) Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços técnicos 

profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concurso, com 
estipulação prévia de prêmio ou remuneração. 

B) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o quinto dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. Nos casos em que couber tomada de preço, a Administração poderá utilizar 
convite e, em qualquer caso, a concorrência. 

C) Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida 
a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o 
edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. 

D) É dispensável a licitação na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares 
das Forças Singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas 
quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da Força. 
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Questão 25 
Os contratos administrativos são regidos pela Lei 8.666/93. Sobre o tema, assinale a alternativa correta: 
 
A) O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, 

a prerrogativa de modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 
administrativos poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 

B) O instrumento de contrato é obrigatório em todas as modalidades de licitação, bem como nas dispensas e 
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites das modalidades de concorrência e de tomada de 
preços. 

C) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo 
mínimo de 2 (dois) anos. 

D) A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser 
exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Caberá ao contratado optar por uma 
das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança 
bancária. 

 
Questão 26 
Acerca do processo administrativo (disposições da Lei 9.784/99), assinale a opção incorreta : 
 
A) A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações 

ou reclamações, em matéria de sua competência. 
B) Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo 

prorrogação por igual período expressamente motivada. 
C) O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a 

decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. A aplicação do disposto neste artigo não poderá acarretar 
gravame à situação do recorrente. 

D) A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os 
casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de 
caráter normativo. 

 
Questão 27 
Considerando o disposto na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), assinale a assertiva correta: 
 
A) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á 

o integral ressarcimento do dano. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário 
os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público 
ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao 
Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

B) Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente 
ou inidônea, constitui ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito. 

C) Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de 
propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° da Lei, bem como o trabalho de 
servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades, constitui ato de improbidade 
administrativa importando lesão ao erário. 

D) Frustrar a licitude de concurso público e processo licitatório constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública. 

 

Direito Penal - comum 
Questão 28 
Julgue os itens que seguem de acordo com a legislação penal brasileira e assinale a única alternativa correta: 
 
A) O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, é causa de exclusão da 

punibilidade; se evitável, constituirá circunstância atenuante da pena. 
B) O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas o agente responde pelo tipo culposo, se 

previsto em lei. 
C) Nos crimes patrimoniais, em qualquer circunstância, sendo reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento 

da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. 
D) Considera-se em estado de necessidade quem usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta 

agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-
se. 
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Questão 29 
A retratação do agente, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos casos em que for permitido 
por lei, de acordo com o Código Penal, é causa de: 
 
A) Extinção da punibilidade. 
B) Excludente de antijuridicidade. 
C) Diminuição de pena. 
D) Circunstância atenuante da pena. 
 
Questão 30 
Analise as alternativas e assinale a incorreta : 
 
A) O homicídio privilegiado não é considerado crime hediondo. 
B) É punível a calúnia contra os mortos. 
C) O crime de roubo só se configura se a violência ou grave ameaça preceder a subtração. 
D) A lesão corporal é de natureza grave quando resultar em aceleração de parto. 
 
Questão 31 
Relativamente ao direito penal brasileiro, assinale a incorreta : 
 
A) Os crimes hediondos ou a eles assemelhados, conforme a Lei 8.072/90, não inclui a associação permanente para 

o tráfico ilícito de entorpecentes. 
B) Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, 

bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar é crime descrito no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90). 

C) A empregada doméstica pode ser sujeito passivo nos termos da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). 
D) Constitui crime de tortura, de acordo com a Lei 9.455/97, constranger alguém com emprego de grave ameaça 

causando-lhe sofrimento mental, em razão de discriminação racial. 
 
Questão 32 
Analise as alternativas e assinale a correta: 
 
A) No crime de tráfico de drogas descrito na Lei 11.343/06 o concurso de pessoas não constitui causa de aumento da 

pena. 
B) Pessoa jurídica não pode ser denunciada, processada e condenada criminalmente por crime ambiental, nos termos 

da Lei 9.605/98. 
C) Constitui crime contra a ordem econômica favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, 

ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores, conforme Lei 
8.137/90. 

D) No Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826/03, é considerado crime de omissão de cautela deixar de observar as 
cautelas necessárias para impedir que menor de 21 (vinte e um) anos ou pessoa portadora de necessidades 
especiais se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. 

 

Direito Penal - militar 
Questão 33 
A lei penal militar, disposta no Código Penal Militar, Decreto-Lei nº 1.001/69, utiliza-se de alguns princípios como o da 
legalidade e da retroatividade da lei mais benigna. Dentre os conceitos da aplicação desta Lei, é incorreto  afirmar: 
 
A) Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda 

que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos crimes 
omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. 

B) Para os efeitos da lei penal militar consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios 
brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem 
legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. É também aplicável a lei penal militar ao crime 
praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar, e o 
crime atente contra as instituições militares. 

C) É considerada militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, 
seja incorporada às forças armadas, para nelas servir em pôsto, graduação, ou sujeição à disciplina militar. 
Equipara-se ao subcomandante, para o efeito da aplicação da lei penal militar, toda autoridade com função de 
direção. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual pôsto ou graduação, considera-
se em função de direção e equipara-se ao subcomandante, para efeito da aplicação da lei penal militar. 

D) Quando a lei penal militar se refere a "brasileiro" ou "nacional", compreende as pessoas enumeradas como 
brasileiros na Constituição do Brasil. Para os efeitos da lei penal militar, são considerados estrangeiros os apátridas 
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e os brasileiros que perderam a nacionalidade. Quando este Código se refere a funcionários, compreende, para 
efeito da sua aplicação, os juízes, os representantes do Ministério Público, os funcionários e auxiliares da Justiça 
Militar. 

 
Questão 34 
De acordo com o Código Penal Militar, Decreto-Lei nº 1.001/69, sobre os conceitos das principais penas aplicáveis, é 
correto  afirmar: 
 
A) As penas principais são: morte; reclusão; detenção; prisão; impedimento; restritivas de direito; suspensão do 

exercício do pôsto, graduação, cargo ou função; reforma e multa. 
B) A pena de morte é executada por fuzilamento. As penas de reforma, banimento ou pecuniárias serão cumpridas 

preferencialmente no domicílio militar do apenado. 
C) A pena privativa de liberdade por menos de 2 (dois) anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciária militar e, 

na falta dessa, em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a 
legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar. 

D) A pena de suspensão do exercício do pôsto, graduação, cargo ou função consiste na agregação, no afastamento, 
no licenciamento ou na disponibilidade do condenado, pelo tempo fixado na sentença, sem prejuízo do seu 
comparecimento regular à sede do serviço. Não será contado como tempo de serviço, para qualquer efeito, o do 
cumprimento da pena. 

 
Questão 35 
Motim, no Código Penal Militar, é considerado um crime contra a autoridade ou disciplina militar. Consiste em reunirem-
se militares ou assemelhados: agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la; recusando 
obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência; assentindo em recusa conjunta de 
obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior; ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica 
ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, 
ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em 
desobediência a ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. Nas mesmas circunstâncias, se 
os agentes estavam armados, o crime é de:  
 
A) Organização de grupo para a prática de violência. 
B) Revolta. 
C) Omissão de lealdade militar. 
D) Conspiração. 
 
Questão 36 
Conforme o Código Penal Militar é crime punível com detenção, de um a dois anos: 
 
A) Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão. 
B) Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar. 
C) Praticar o militar diante da tropa, ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduza em ultraje a símbolo 

nacional. 
D) Assumir o militar, sem ordem ou autorização, salvo se em grave emergência, qualquer comando, ou a direção de 

estabelecimento militar. 
 
Questão 37 
De acordo com o Código Penal Militar, não se admite expressamente a prática desse ilícito na forma culposa: 
 
A) Descumprimento de missão. 
B) Omissão de providências para evitar danos. 
C) Omissão de providências para salvar comandados. 
D) Omissão de socorro. 
 
Questão 38 
Conforme o disposto no Código Penal Militar analise as proposições e assinale a única alternativa incorreta : 
 
A) Recusa de função na Justiça Militar, denunciação caluniosa e coação são crimes contra a administração da justiça 

militar. 
B) Traição, favor ao inimigo e aliciação de militar são crimes contra a administração militar e contra o dever funcional. 
C) Segundo a doutrina predominante, deserção e abandono de posto são crimes propriamente militares. 
D) Os crimes impropriamente militares são aqueles crimes tipificados como militares por força de lei, em razão de 

determinadas circunstâncias. Esse tipo de crime também encontra previsão na legislação penal comum, como o 
homicídio, a lesão corporal, o peculato, a concussão, entre outros. 



CADERNO DE QUESTÕES CFO     -               Edital 109/CESIEP/2014             –                PROVA 01        –           25/01/2015 
 

12 
 

Direito Processual Penal comum 
 

Questão 39 
Assinale a opção correta em relação à ação penal, conforme o Código de Processo Penal: 
 
A) Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, 

fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de 
convicção. 

B) O perdão concedido a um dos querelados aproveitará somente a este, tornando-se sem efeito se o mesmo o 
recusar. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. 

C) Nos casos em que somente se procede mediante queixa, decairá a ação penal quando iniciada esta, se o querelante 
deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. 

D) Se o ofendido for menor de 18 e maior de 16 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu 
representante legal. 

 
Questão 40 
Sobre a prova no direito processual penal brasileiro, assinale a alternativa incorreta :  
 
A) São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre 

umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. 
B) O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento 

do juiz. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das 
provas em conjunto. 

C) A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando, 
para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade 
local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. 

D) O Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e 
do Supremo Tribunal Federal e os militares poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que 
as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, Ihes serão transmitidas por ofício. Os militares deverão 
ser requisitados à autoridade superior. 

 
Questão 41 
Assinale a única assertiva correta em relação a prisão e à liberdade provisória:  
 
A) Se a infração for afiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será 

imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. 
B) O agente policial não poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional 

de Justiça, quando estiver fora da competência territorial do juiz que o expediu. 
C) Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão, em estabelecimentos militares, de acordo 

com os respectivos regulamentos. 
D) Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade imediatamente, mesmo antes de lavrado o auto de prisão em 

flagrante. Não será concedida fiança nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático. 

 
Questão 42 
Considerando os recursos cabíveis no processo penal brasileiro, assinale a incorreta: 
 
A) Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que julgar procedentes as exceções, salvo a 

de suspeição. 
B) Quando for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu admitem-se embargos infringentes e de 

nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão. Se o desacordo for 
total, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. 

C) Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias das decisões do Tribunal do Júri, quando ocorrer nulidade posterior à 
pronúncia. 

D) A revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames 
ou documentos comprovadamente falsos. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação 
da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. De qualquer maneira, não poderá ser agravada 
a pena imposta pela decisão revista. 
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Questão 43 
Julgue os itens que seguem e assinale a única alternativa correta, de acordo com a legislação processual penal: 
 
A) Em caso de falta grave, o condenado perderá até a metade do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da 

data da infração disciplinar, de acordo com as disposições da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84).  
B) Tratando-se de condutas tipificadas como crime de tráfico de entorpecentes, o funcionário público ou militar, não 

poderão ser afastados de suas atividades, nem mesmo como medida cautelar, antes de eventual condenação, de 
acordo com a Lei 11.343/06. 

C) É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou 
outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa, de 
acordo com a Lei 11.340/06. 

D) Decorrido o prazo de quinze dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se já 
tiver sido decretada sua prisão preventiva. Os presos temporários deverão permanecer, obrigatoriamente, 
separados dos demais detentos, conforme a Lei 7.960/89. 

 

Direito Processual Penal militar 
Questão 44 
Assinale a opção correta de acordo com a lei de processo penal militar e sua aplicação: 
 
A) Se houver divergência entre a legislação especial militar e as convenções ou tratados de que o Brasil seja signatário, 

deverão ser utilizadas as normas do código de processo penal comum. 
B) Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, quando for manifesto, no primeiro caso, que a 

expressão da lei é mais ampla e, no segundo, que é mais estrita, do que sua intenção. 
C) As normas do Código de Processo Penal Militar terão validade a partir da sua vigência, exceto nos processos 

pendentes, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.  
D) Os casos omissos no Código de Processo Penal Militar serão supridos: pela legislação de processo penal comum, 

quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar; pela jurisprudência; pelos 
usos e costumes militares; pelos princípios gerais de Direito; pela analogia. 

 
Questão 45 
De conformidade com a disciplina do Código de Processo Penal Militar quanto ao inquérito policial militar, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime ou 

de inimputabilidade do indiciado.  
B) O encarregado do inquérito poderá manter incomunicável o indiciado, que estiver legalmente preso, por três dias 

no máximo. 
C) A testemunha não será inquirida por mais de quatro horas consecutivas, sendo-lhe obrigatório o descanso de meia 

hora, sempre que tiver de prestar declarações além daquele termo. O depoimento que não ficar concluído às 
dezenove horas será encerrado, para prosseguir no dia seguinte, em hora determinada pelo encarregado do 
inquérito. 

D) O inquérito deverá terminar dentro em vinte dias, se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em 
que se executar a ordem de prisão; ou no prazo de quarenta dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir 
da data em que se instaurar o inquérito. Este último prazo poderá ser prorrogado por mais vinte dias pela autoridade 
militar superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de 
diligência, indispensáveis à elucidação do fato. 

 
Questão 46 
Sobre competência, conexão e continência, julgue os itens que seguem e assinale a única alternativa correta de acordo 
com o Código de Processo Penal Militar: 
 
A) A competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração; e, no caso de tentativa, pelo lugar em que for 

praticado o primeiro ato de execução, quando esta se der em mais de um ato. 
B) Para o militar em situação de atividade ou assemelhado na mesma situação, ou para o funcionário lotado em 

repartição militar, o lugar da infração, quando este não puder ser determinado, será o da unidade, navio, força ou 
órgão onde estiver servindo, não lhe sendo aplicável o critério da prevenção, salvo entre Auditorias da mesma sede 
e atendida a respectiva especialização. 

C) Haverá conexão: quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração ou na hipótese de uma única 
pessoa praticar várias infrações em concurso.  

D) A competência por prerrogativa do posto ou da função decorre da natureza infração, e regula-se estritamente pelas 
normas expressas no Código de Processo Penal Militar.  
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Questão 47 
A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério 
Público ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou 
do processo, concorrendo os requisitos de prova do fato delituoso; indícios suficientes de autoria. Além destes 
requisitos, a prisão preventiva, de acordo com o artigo 255 do Código de Processo Penal Militar, deverá fundar-se, 
dentre outros, em um dos seguintes casos, exceto : 
 
A) Garantia da ordem pública. 
B) Segurança da aplicação da lei penal militar. 
C) Exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados 

ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. 
D) Quando necessária e imprescindível para apaziguar o clamor público. 
 
Questão 48 
Sobre os processos de deserção de oficial, de praça e de crime de insubmissão, assinale a alternativa correta.  
 
A) Quarenta e oito quatro horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de um oficial, o comandante da 

respectiva subunidade, ou autoridade competente, encaminhará parte de ausência ao Ministério Público que 
mandará inventariar o material permanente da Fazenda Nacional, deixado ou extraviado pelo ausente, com a 
assistência de duas testemunhas idôneas. 

B) Recebido o termo de deserção de oficial e demais peças, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo 
por cinco dias, ao Procurador, podendo este arquivar o processo, oferecer denúncia ou requerer outras diligências. 

C) Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço 
ativo. Se praça estável, será agregada, fazendo-se, em ambos os casos, publicação, em boletim ou documento 
equivalente, do termo de deserção e remetendo-se, em seguida, os autos à auditoria competente. 

D) O insubmisso que não for julgado no prazo de quarenta e cinco dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária 
ou captura, sem que para isso tenha dado causa, será posto em liberdade. 

 
Questão 49 
Considerando as disposições do Código Processual Penal Militar - Da Justiça Militar em tempo de guerra, assinale a 
única alternativa incorreta: 
 
A) O prazo para conclusão do inquérito é de cinco dias, podendo, por motivo excepcional, ser prorrogado por mais três 

dias.  
B) O acusado não poderá dispensar a assistência de advogado. Se não houver advogado constituído nos autos para 

a defesa, o juiz dará defensor ao réu, que poderá em qualquer tempo constituir advogado para substituir o defensor 
nomeado. 

C) Os órgãos da Justiça Militar, tanto em primeira como em segunda instância, poderão alterar a classificação do crime, 
sem todavia inovar a acusação. Havendo impossibilidade de alterar a classificação do crime, o processo será 
anulado, devendo ser oferecida nova denúncia. 

D) Das decisões proferidas pelo Conselho Superior de Justiça, nos processos de sua competência originária, somente 
caberá o recurso de embargos. 

 

Direito Civil 
 

Questão 50 
Sobre as pessoas naturais, conforme o Código Civil, é correto afirmar: 
 
A) São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: os menores de dezoito anos; os que, 

por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; os que, 
mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

B) A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a 
lei autoriza a abertura de sucessão provisória. 

C) Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente 
da integridade física, ou contrariar os bons costumes. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de 
transplante, na forma estabelecida em lei especial. 

D) Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão entrar na 
posse dos bens do ausente antes de iniciada a sucessão, contanto que garantam em juízo o valor da herança. 
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Questão 51 
Assinale a alternativa incorreta , quanto aos bens descritos no Código Civil: 
 
A) Consideram-se imóveis para os efeitos legais: os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram; o direito 

à sucessão aberta. Não perdem o caráter de imóveis: as edificações que, separadas do solo, mas conservando a 
sua unidade, forem removidas para outro local; os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se 
reempregarem. 

B) Consideram-se móveis para os efeitos legais: as energias de qualquer natureza; os direitos reais sobre objetos 
imóveis e as ações correspondentes; os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Os materiais 
destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis e perdem 
essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. 

C) São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Constitui 
universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação 
unitária. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Constitui 
universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico. 

D) São bens públicos: os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; os de uso especial, 
tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas 
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. Não dispondo 
a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se 
tenha dado estrutura de direito privado. 

 
Questão 52 
Sobre os defeitos e invalidade dos negócios jurídicos, conforme o Código Civil, é incorreto  afirmar: 
 
A) São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia 

ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 
B) A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração 

direta. 
C) A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente 

e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família 
do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. 

D) O dolo eventual, a culpa propriamente dita e a culpa consciente tornam nulos os negócios jurídicos e só obrigam à 
satisfação das perdas e danos. O dolo é eventual quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por 
outro modo. 

 
Questão 53 
Considerando os conceitos e prazos de prescrição e decadência, é correto afirmar: 
 
A) Prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 
B) Salvo disposição legal em contrário, se aplicam à decadência as normas que suspendem ou interrompem a 

prescrição e não se aplicam as que impedem a prescrição. 
C) A prescrição e a decadência ocorrem em cinco anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 
D) Não corre a prescrição ou a decadência contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de 

guerra e nos dois anos que se seguirem após o término da mesma. 
 
Questão 54 
Assinale a alternativa incorreta  quanto às modalidades das obrigações descritas no Código Civil: 
 
A) Nas obrigações de dar coisa certa, até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e 

acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço; se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a 
obrigação. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. 

B) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Não pode o devedor 
obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. 

C) Nas obrigações divisíveis, se um dos credores remitir a dívida, a obrigação ficará extinta para com os outros; que a 
poderão exigir integralmente, descontada a quota do credor remitente. O mesmo critério se observará no caso de 
transação, novação, compensação ou confusão. 

D) Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com 
direito, ou obrigado, à dívida toda. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 
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Legislação Institucional 
 

Questão 55 
De acordo com a Lei n. 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado 
de Santa Catarina, assinale a única alternativa incorreta : 
 
A) Posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido pelo ato do Governador do Estado e confirmado em Carta Patente. 

Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar. O aspirante-oficial 
PM e o aluno-oficial PM são denominados praças especiais. 

B) O Aspirante-a-Oficial PM é hierarquicamente superior as demais praças. O Aluno-Oficial PM é hierarquicamente 
superior ao Subtenente PM. O Aluno do Curso de Formação de Sargentos é equiparado a Cabo PM para efeito de 
precedência. 

C) Comando é a soma de autoridades, deveres e responsabilidades de que o policial-militar é investido legalmente, 
quando conduz homens ou dirige uma Organização Policial Militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e 
constitui uma prerrogativa impessoal em cujo exercício o policial-militar se define e se caracteriza como Chefe. 
Aplicar-se à direção e á chefia de Organização Policial-Militar, no que couber, o estabelecido para comando. A 
subordinação não afeta, de modo algum a dignidade pessoal do policial-militar e decorre, exclusivamente, da 
estrutura hierárquica da Polícia Militar. 

D) São considerados no exercício de função de natureza policial-militar ou de interesse policial-militar, os policiais-
militares da ativa que desempenham um dos cargos a seguir especificados: os fixados no Quadro de Organização 
relativa ao pessoal PM, do Gabinete do Governador do Estado; relativo ao pessoal PM da Vice-Governadoria do 
Estado; relativo ao pessoal PM da Procuradoria Geral do Estado; relativo ao pessoal PM da Secretaria de Segurança 
e Informações; relativo ao pessoal PM dos Tribunais e Juízes do Estado; relativo às praças PM da Auditoria de 
Justiça Militar do Estado. 

 
Questão 56 
Conforme o artigo 109 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina – Lei n. 6.218/83, o policial 
militar será reformado quando: 
 

I. Atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada: para Oficial superior: 65 anos; para 
Capitão e Oficial Subalterno: 60 anos; para Praças: 55 anos. 

II. For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia-Militar. 
III. Estiver agregado por mais de 02 (dois) anos consecutivos ou não, por ter sido julgado incapaz temporariamente, 

mediante homologação da Junta de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável; 
IV. For condenado a pena de reforma previsto no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado; 
V. Sendo Oficial e tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado em julgamento por ele efetuado em 

consequência da decisão do Conselho de Justificação; 
VI. Sendo Aspirante-a-Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, e tiver determinado o Comandante geral da 

Polícia Militar, após o julgamento por ele efetuado, em consequência da decisão do Conselho de Disciplina. 
 
Analise as alternativas acima e assinale a única opção correta: 
 
A) Estão corretas somente as alternativas I, II, III, IV. 
B) Somente a alternativa I está incorreta. 
C) Somente a alternativa III está incorreta. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
Questão 57 
De acordo com Decreto Estadual nº 12.112, de 16 de setembro de 1980 –Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do 
Estado de Santa Catarina – RDPM, o comportamento policial militar das praças deve ser classificado em excepcional, 
ótimo, bom, insuficiente e mau. Diante do contexto, assinale a alternativa correta: 
 
A) É classificado como ótimo quando no período de 8 (oito) anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição 

disciplinar. 
B) É classificado como bom quando no período de 2 (dois) anos de efetivo serviço tenha sido punida com até uma 

detenção. 
C) É classificado como insuficiente quando no período de 1 (um) ano de efetivo serviço tenha sido punida com até 

duas prisões. 
D) É classificado como mau quando no período de 1 (um) ano tenha sido punida com uma prisão e uma detenção. 
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Questão 58 
Segundo o Decreto Lei Federal n. 667, de 02 de julho de 1969 – Que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, assinale a alternativa incorreta : 
 
A) A hierarquia nas Polícias Militares segue a seguinte ordem: Quanto aos Oficiais de Polícia: Coronel, Tenente-

Coronel, Capitão, Major, 1º Tenente, 2º Tenente. Quanto às praças Especiais de Polícia: Aspirante-a-Oficial, Alunos 
da Escola de Formação de Oficiais da Polícia. Quanto às Praças de Polícia: Graduados: Subtenente, 1º Sargento, 
2º Sargento, Cabo, Soldado. 

B) As Polícias Militares, integradas nas atividades de segurança pública dos Estados e Territórios e do Distrito Federal, 
para fins de emprego nas ações de manutenção da Ordem Pública, ficam sujeitas à vinculação, orientação, 
planejamento e controle operacional do órgão responsável pela Segurança Pública, sem prejuízo da subordinação 
administrativa ao respectivo Governador. 

C) O provimento do cargo de Comandante será feito por ato dos Governadores de Estado e de Territórios e do Distrito 
Federal, após ser o nome indicado aprovado pelo Ministro de Estado do Exército, observada a formação profissional 
do oficial para o exercício de Comando. O Comando das Polícias Militares poderá, também, ser exercido por 
General-de-Brigada da Ativa do Exército ou por oficial superior combatente da ativa, preferentemente do posto de 
Tenente-Coronel ou Coronel, proposto ao Ministro do Exército pelos Governadores de Estado e de Territórios e do 
Distrito Federal. O oficial do Exército será nomeado para o cargo de Comandante da Polícia Militar, por ato do 
Governador da Unidade Federativa, após ser designado por Decreto do Poder Executivo, ficando à disposição do 
referido Governo. 

D) O cargo de Comandante de Polícia Militar é considerado cargo de natureza militar, quando exercido por oficial do 
Exército, equivalendo, para Coronéis e Tenente-Coronéis, como Comando de Corpo de Tropa do Exército. O 
Comandante da Polícia Militar, quando oficial do Exército, poderá desempenhar outras funções no âmbito estadual, 
cumulativamente com suas funções de comandante, por prazo inferior a 30 (trinta) dias. 

 
Questão 59 
Conforme o Decreto n. 88.777, de 30 de setembro de 1983 - Aprova o regulamento para as Policias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares (R-200), assinale a única alternativa correta: 
 
A) Orientação é a capacidade de uma organização policial-militar para cumprir as missões a que se destina e 

operacionalidade é o ato de estabelecer para as Polícias Militares diretrizes, normas, manuais e outros documentos, 
com vistas à sua destinação legal. 

B) Poderão ingressar nos Quadros de Oficiais Policiais-Militares, caso seja conveniente à Polícia Militar, Sargentos da 
Reserva não Remunerada das Forças Armadas, mediante requerimento do Presidente da República ou Governador 
do Estado correspondente, encaminhado por intermédio da Região Militar, Distrito Naval ou Comando Aéreo 
Regional. 

C) Enquanto permanecer no exercício de função ou cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da 
administração indireta, o policial-militar ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá ser promovido por 
antiguidade, constando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a inatividade 
e esta se dará, ex-officio, depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, na forma da lei. 

D) O ensino nas Polícias Militares orientar-se-á no sentido da destinação funcional de seus integrantes, por meio da 
formação, especialização e aperfeiçoamento técnico-profissional, com vistas, prioritariamente, à Segurança Pública. 
O ensino e a instrução serão orientados, coordenados e controlados pelo Ministério da Educação, por intermédio 
das Forças Armadas, mediante a elaboração de diretrizes e outros documentos normativos. 

 
Questão 60 
De acordo com a Lei Complementar nº 614, de 20 de dezembro de 2013 e alterações, assinale a alternativa incorreta : 
 
A) O subsídio dos Militares Estaduais não exclui o direito à percepção de décimo terceiro vencimento, terço de férias, 

diárias e ajuda de custo, retribuição financeira transitória pelo exercício de função de comando, direção, chefia ou 
assessoramento, valores pagos a título de representação, adicional pelo exercício de atividades insalubres, 
perigosas ou penosas, adicional noturno e Indenização de Estímulo Operacional. 

B) Os Militares Estaduais não poderão perceber cumulativamente com o subsídio quaisquer valores ou vantagens 
incorporados à remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão administrativa de decisão judicial, de 
natureza geral ou individual, ainda que decorrentes de sentença judicial transitada em julgado. 

C) O valor da Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo não constitui base de cálculo de qualquer vantagem, 
exceto décimo terceiro vencimento e terço constitucional de férias, calculados na proporção de 1/12 (um doze avos) 
por mês de percepção, considerando-se como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias. 

D) A ajuda de custo devida ao Militar Estadual será igual ao valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 
respectivo subsídio, quando não possuir dependentes; ao valor correspondente a 75% (setenta e cinco por centro) 
do respectivo subsídio, quando possuir até 2 (dois) dependentes expressamente declarados; e ao valor 
correspondente ao respectivo subsídio, quando possuir mais de 2 (dois) dependentes expressamente declarados. 

 
BOA SORTE! 


