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De acordo com entendimento atuai constante em 
Enunciado de Súmula do STM, a caracterização do crime 
de insubmissão, tipificado no art. 183 do Código Penal 
Militar, ocorre quando

(A) provado, de maneira inconteste, o conhecimento pelo 
conscrito da data e local de sua apresentação para 
incorporação, através de documento hábil constante 
dos autos, A confissão do indigitado insubmisso 
deverá ser considerada no quadro do conjunto 
probatório.

(B) provado, de maneira inconteste, o conhecimento, pelo 
conscrito, da data e local de sua apresentação, para 
incorporação, seja através de documentos ou 
anotação hábil constante dos autos, seja através de 
sua própria confissão.

(C) não houver a apresentação do convocado à
incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, 
independentemente de prova inconteste de que o 
conscrito tinha o conhecimento da data e local de sua 
apresentação.

(D) não houver a apresentação do convocado à
incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, e 
desde que demonstrado nos autos que o conscrito 
tinha o potencial conhecimento da data e loca! de 
apresentação para incorporação.

(E) não houver a apresentação do convocado à
incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, e 
o conscrito não provar, de maneira inconteste, que 
não tinha o conhecimento da data e local de sua 
apresentação para incorporação.

QUESTÃO 2

Assinale, a opção que apresenta, um exemplo de norma 
constitucional de eficácia prospectiva, de acordo com a 
classificação apresentada por Pedro Lenza (2015).

(A) A lei disporá sobre a constituição, investidura, 
jurisdição, competência, garantias e condições de 
exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho.

(B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer.

(C) O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 
científico, a pesquisa, a capacitação científica e 
tecnológica e a inovação.

(D) O prazo de validade do concurso público será de até 
dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

(E) São poderes da União, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

QUESTÃO 1

De acordo com as regras preconizadas no Regulamento
Disciplinar da Marinha (RDM), assinale V (verdadeiro) ou
F (falso), nas afirmativas abaixo e marque, a seguir, a
opção correta.

( ) Uma das circunstâncias dirimentes da contravenção 
disciplinar é evitar mal maior ou dano ao serviço ou à 
ordem pública.

( ) As penas disciplinares para Oficiais da reserva que 
exerçam funções de atividade são, apenas, prisão 
simples de até 10 dias, prisão rigorosa de até 10 dias 
e dispensa das funções de atividade.

( ) A pena de impedimento obriga o contraventor a 
permanecer na Organização Militar, sem praticar 
qualquer serviço que lhe competir.

( ) A pena de exclusão do serviço ativo da Marinha será 
imposta a bem da disciplina ou por conveniência do 
serviço ou, ainda, por incapacidade moral.

( ) Todas as penas impostas aos militares serão 
transcritas nos assentamentos do contraventor, logo 
após o seu cumprimento ou a solução de recursos 
interpostos.

(A) (V) (F) (F) (V) (F)
(B) (F) (V) (V) (F) (F)
(C) (V) (V) (F) (V) (V)
(D) (F) (F) (V) (F) (V)
(E) (V) (V) (F) (F) (F)

QUESTÃO 4

Marque a opção correta de acordo com os termos da lei n°
12.016/2009.

(A) É cabível mandado de segurança contra os atos de 
gestão comercial praticados pelos administradores de 
empresas públicas, de sociedade de economia mista 
e de concessionárias de serviço público.

(B) Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, 
cabe apelação e, concedida a segurança, a sentença 
estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de 
jurisdição.

(C) Não se concederá mandado de segurança quando se 
tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com 
efeito suspensivo, salvo se prestada caução.

(D) A sentença ou o acórdão que denegar mandado de 
segurança, decidindo ou não o mérito, não impedirá 
que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus 
direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.

(E) Das decisões em mandado de segurança proferidas 
em única instância pelos tribunais cabe recurso 
extraordinário, nos casos legalmente previstos, e 
recurso especial, quando a ordem for denegada.

QUESTÃO 3

Prova: Amarela
Direito
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De acordo com o novo Código de Processo Civií, marque
a opção correta.

(A) O iitisconsórcio será unitário quando, pela natureza 
da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de 
modo uniforme para todos os litisconsortes.

(B) O juiz não poderá limitar o Iitisconsórcio facultativo 
quanto ao número de litigantes na fase de 
conhecimento, ainda que possa comprometer a 
rápida solução do litígio.

(C) Nos casos de Iitisconsórcio passivo necessário, o juiz 
determinará ao autor que requeira a intimação de 
todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo 
de 5 dias, sob pena de extinção do processo.

(D) Os litisconsortes serão considerados, em suas 
relações com a parte adversa, como litigantes 
distintos, inclusive no Iitisconsórcio unitário.

(E) Cada litisconsorte tem o direito de promover o 
andamento do processo, e todos devem ser intimados 
dos respectivos atos, exceto o assistente 
litisconsorcial.

QUESTÃO 6

Com relação às disposições do Código Penal Militar sobre
concurso de agentes, é correto afirmar.

(A) Não se comunicam as condições ou circunstâncias de 
caráter pessoal, mesmo quando elementares do 
crime.

(B) A punibilidade de qualquer dos concorrentes é 
dependente da dos outros, determinando-se segundo 
a sua própria culpabilidade.

(C) Apenas quem, de forma determinante, concorre para 
o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade.

(D) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, 
em qualquer caso, não são puníveis se o crime não 
chega, pelo menos, a ser tentado.

(E) Quando o crime é cometido por inferiores e um ou 
mais oficiais, são estes considerados cabeças, ou 
seja, os que dirigem, provocam, instigam ou excitam 
a ação.

QUESTÃO 5

Assinale a opção correta, de acordo com a lei n° 8.429/92, 
que versa sobre improbidade administrativa e segundo 
José dos Santos Carvalho Filho (2016).

(A) As pessoas jurídicas de cooperação governamental 
(serviços sociais autônomos) destinatárias de 
contribuições instituídas por lei, podem ser sujeitos 
passivos de conduta de improbidade administrativa.

(B) A legitimidade ativa para propositura da ação é 
exclusiva do Ministério Público, dentro de 30 dias da 
efetivação da medida cautelar.

(C) Não constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da Administração Pública 
o não cumprimento de exigência de requisitos de 
acessibilidade previstos na legislação.

(D) A aplicação das sanções previstas na lei de 
improbidade independe da efetiva ocorrência de dano 
ao patrimônio público, sem nenhuma exceção.

(E) As ações destinadas a levar a efeito as sanções 
previstas na lei de improbidade podem ser propostas 
até 3 anos após o término do exercício do mandato, 
de cargo em comissão ou de função de confiança.

QUESTÃO 8

De acordo com as normas acerca do negócio jurídico 
previstas no Código Civil brasileiro, marque a opção 
correta.

(A) Nas declarações de vontade se atenderá mais à 
intenção nelas consubstanciada do que ao sentido 
literal da linguagem.

(B) A impossibilidade inicial do objeto invalida o negócio 
jurídico se for relativa ou se cessar antes de realizada 
a condição a que ele estiver subordinado.

(C) A validade da declaração de vontade dependerá de 
forma especial, senão quando a lei expressamente a 
exigir.

(D) No negócio jurídico celebrado com a cláusula de valer 
sem instrumento público, este é da substância do ato.

(E) O silêncio importa anuência, quando as 
circunstâncias ou os usos o autorizarem, e for 
necessária a declaração de vontade expressa.

QUESTÃO 9

Como se denomina o instrumento de controle de 
constitucíonalidade que pode ter como objeto um ato 
normativo editado antes da Constituição Federai de 1988?

(A) Reclamação.
(B) Ação Direta de Inconstitucionalidade.
(C) Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamentai.
(D) Ação Declaratória de Constitucionalidade.
(E) Representação Interventiva.

QUESTÃO 7

Prova: Amarela
Direito
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Marque a opção correta, de acordo com o Código Civil.

(A) Quando houver no contrato de adesão cláusulas 
ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a 
interpretação mais favorável ao aderente.

(B) O contrato preliminar deve conter todos os requisitos 
essenciais ao contrato a ser celebrado.

(C) É vedado às partes estipular contratos atípicos, 
observadas as normas gerais fixadas no Código Civil,

(D) Nos contratos onerosos, o alienante responde pela 
evicção. Esta garantia não subsiste se a aquisição 
tiver sido realizada em hasta pública.

(E) A cláusula suspensiva opera de pleno direito, a tácita 
depende de interpelação judiciai.

QUESTÃO 11

Sobre a lei n° 9.784/99, que regula o processo 
administrativo no âmbito federal, pode-se afirmar que

(A) a impossibilidade de delegação de competência 
restringe-se apenas à edição de atos de caráter 
normativo e às matérias de competência exclusiva do 
órgão ou autoridade.

(B) inexistindo competência legal específica, o processo 
administrativo deverá ser iniciado perante a 
autoridade de maior grau hierárquico para decidir.

(C) atos administrativos que decorrem de reexame de 
ofício; atos que deixem de aplicar jurisprudência 
firmada sobre a questão e atos que importem em 
convalidação, não precisam ser motivados.

(D) o recurso administrativo tramitará no máximo por 
duas instâncias administrativas, salvo disposição 
legal diversa.

(E) salvo disposição legal específica, é de 10 dias o 
prazo para interposição de recurso administrativo, 
contado a partir da ciência ou divulgação oficial da 
decisão recorrida.

QUESTÃO 12

Durante uma fiscalização de rotina ocorrida no litoral de 
São Paulo, Mévio, civil, condutor de uma embarcação, 
apresenta uma Carteira de Habilitação de Arrais-Amador 
falsa. Considerando que houve falsificação de documento 
cuja emissão compete à Marinha do Brasil e considerando 
o entendimento do STF, Mévio deverá ser julgado 
criminalmente

(A) pela Justiça Federal comum.
(B) pela Justiça Militar da União.
(C) pela Justiça Estadual comum.
(D) pela Justiça Militar Estadual.
(E) pelo Tribunal Marítimo.

QUESTÃO 10

Marque a opção correta, de acordo com o Código Penal
Militar,

(A) Incorre em erro de direito o agente que, ao praticar o 
crime, supõe, por erro plenamente escusável, a 
inexistência de circunstância de fato que o constitui 
ou a existência de situação de fato que tornaria a 
ação legítima.

(B) O erro de fato é caracterizado quando o agente supõe 
lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação de 
lei, se escusáveis.

(C) Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser 
punido por fato previsto como crime, senão quando o 
pratica dolosamente.

(D) No erro sobre a pessoa, o agente responde pelo 
crime considerando as condições e qualidades da 
pessoa efetivamente atingida.

(E) Não é culpado quem comete o crime em estrita 
obediência à ordem direta de superior hierárquico, em 
matéria de serviços, mesmo quando a ordem do 
superior tem por objeto a prática de ato 
manifestamente criminoso.

QUESTÃO 14

Marque a opção correta, segundo as normas do novo
Código de Processo Civil.

(A) É vedada a propositura de ação rescisória de 
sentença que não apreciou o mérito.

(B) Decisão contra enunciado de súmula não pode ser 
objeto de ação rescisória.

(C) O terceiro juridicamente interessado não pode ajuizar 
ação rescisória.

(D) A propositura da ação rescisória impede o 
cumprimento da decisão rescíndenda.

(E) A ação rescisória pode ter por objeto apenas um 
capítulo da decisão.

QUESTÃO 13

Prova: Amarela
Direito
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QUESTÃO 15 QUESTÃO 17

Com relação à Constituição Federal de 1988 e às normas
constitucionais, assinale a opção INCORRETA, de acordo
com Gilmar Mendes e Paulo Branco (2016).

(A) Para o Supremo Tribunal Federal (STF), o Preâmbulo 
da Constituição é obrigatório para os Estados- 
Membros e pode ensejar inconstitucionalidade caso 
seja violado.

(B) Como as demais normas constitucionais, as regras do 
Ato das Disposições Constitucionais Provisórias 
(ADCT) são suscetíveis de serem reformadas.

(C) As mutações constitucionais consistem em alterações 
não físicas, materialmente imperceptíveis no 
significado e sentido interpretative de um texto 
constitucional.

(D) No que se refere à classificação quanto à origem de 
sua decretação, a Constituição Federal de 1988 não é 
considerada heterônoma.

(E) Os direitos fundamentais da segunda geração são 
chamados de direitos sociais e podem ser 
exemplificados no Tratado de Versalhes.

QUESTÃO 16

Considerando o entendimento dominante no STF, marque
a opção correta.

(A) O arquivamento de inquérito por motivo de ausência 
de provas da materialidade ou autoria do fato faz 
coisa julgada material.

(B) O arquivamento motivado pela atipicidade da conduta 
faz coisa julgada formal, podendo ser desarquivado 
se surgirem novas provas.

(C) Sempre que o inquérito tiver sido arquivado por 
decisão de juiz absolutamente incompetente deverá 
ser desarquivado.

(D) Em caso de arquivamento de inquérito motivado pela 
apresentação de certidão de óbito falsa, é possível o 
seu desarquivamento.

(E) É possível o arquivamento de inquérito com 
fundamento no princípio da insignificância, na 
prescrição em perspectiva e em causa excludente de 
culpabilidade.

Com relação às normas acerca da competência previstas
no novo Código de Processo Civil, marque a opção
correta.

(A) Determina-se a competência no momento do registro 
ou da distribuição da petição inicial, sendo 
irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 
direito ocorridas posteriormente, salvo quando 
suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 
competência relativa.

(B) Tramitando o processo perante outro juízo, os autos 
serão remetidos ao juízo federal competente se nele 
intervier a União, suas empresas públicas, entidades 
autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização 
de atividade profissional, exceto se a União for 
apenas terceiro interveniente.

(C) O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o 
competente para o inventário, a partilha, a 
arrecadação, o cumprimento de disposições de última 
vontade, a impugnação ou anulação de partilha 
extrajudicial e para todas as ações em que o espólio 
for réu, salvo se o óbito tiver ocorrido no estrangeiro.

(D) Se Estado ou o Distrito Federa! for o demandado, a 
ação poderá ser proposta no foro de domicílio do 
autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a 
demanda, no de situação da coisa ou na capital do 
respectivo ente federado.

(E) Serão reunidos para julgamento conjunto os 
processos que possam gerar risco de prolação de 
decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 
separadamente, salvo se não houver conexão entre 
eles ou o juízo não for competente.

QUESTÃO 18

Marque a opção correta, com relação à responsabilidade
civil, de acordo com o Código Civil.

(A) O incapaz não responde pelos prejuízos que causar, 
ainda que as pessoas por ele responsáveis não 
tenham obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de 
meios suficientes.

(B) Ressalvados outros casos previstos em lei especial, 
os empresários individuais e as empresas respondem 
independentemente de culpa pelos danos causados 
pelos produtos postos em circulação.

(C) O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por 
este causado, ainda que provar culpa da vítima ou 
força maior.

(D) O dono de edifício ou construção responde pelos 
danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de 
falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta, 
ou de força maior.

(E) A responsabilidade contratual do transportador por 
acidente com o passageiro é elidida por culpa de 
terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Prova: Amarela
Direito

CP-T/2017
Página: 5/14



QUESTÃO 21

Com relação às licitações, assinale a opção correta.

(A) Segundo a lei n° 8.666/93, em igualdade de 
condições, como critério de desempate, não será 
assegurada a preferência aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

(B) O Projeto Básico da lei n° 8.666/93 consiste no 
conjunto dos elementos necessários e suficientes à 
execução completa da obra, de acordo com as 
normas pertinentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas -ABNT.

(C) Dispõe a lei n° 10.520/02, que instituiu o pregão, que 
no âmbito, do Ministério da Defesa, as funções de 
pregoeiro e de membro da equipe de apoio serão 
desempenhadas, preferencialmente, por militares.

(D) Na modalidade de Concorrência, o prazo mínimo da 
realização do evento é de 30 dias a contar da 
publicação do resumo do editai, quando o contrato a 
ser celebrado pela Administração contemplar o 
regime de empreitada global.

(E) É dispensável a licitação quando não acudirem 
interessados à licitação anterior e esta, não puder ser 
repetida por mais de duas vezes, sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as 
condições preestabelecidas.

QUESTÃO 20

Segundo José dos Santos Carvalho Filho (2016), como se 
denomina o Princípio Administrativo, que tem origem no 
direito ambiental e, atualmente, tutela interesse público, 
sendo inspirador de condutas administrativas, no qual 
incide a inversão do ônus da prova, exigindo-se que o 
interessado comprove que o seu projeto não traz riscos à 
coletividade?

(A) Consensualidade.
(B) Precaução.
(C) Segurança jurídica.
(D) Mutabilidade.
(E) Confiança legítima.

QUESTÃO 19

Marque a opção correta, de acordo com o Código Civil
brasileiro.

(A) São inválidas as condições impossíveis, quando 
resolutivas, e as condições de não fazer coisa 
impossível.

(B) Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não 
realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer- 
se desde a conclusão deste o direito por ele 
estabelecido.

(C) Ao titular do direito eventual, nos casos de condição 
resolutiva somente, é permitido praticar os atos 
destinados a conservá-lo.

(D) Ao termo inicial e final aplicam-se apenas as 
disposições relativas à condição suspensiva e 
resolutiva.

(E) Reputa-se nula, quanto aos efeitos jurídicos, a 
condição cujo implemento for maliciosamente obstado 
pela parte a quem desfavorecer.

QUESTÃO 22

Com relação ao Estatuto dos Militares, lei n° 6.880/80,
assinale a única opção INCORRETA.

(A) Os alunos de Escola Preparatória de Cadetes e do 
Colégio Naval têm precedência sobre os terceiros- 
sargentos, aos quais são equiparados.

(B) O prazo limite para a licença para acompanhar 
cônjuge ou companheiro é de 36 meses, podendo ser 
concedida de forma contínua ou fracionada.

(C) Ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte 
na administração ou gerência de sociedade ou dela 
ser sócio ou participar, exceto como sócio de 
responsabilidade ilimitada.

(D) O Estatuto se aplica, no que couber, aos militares da 
reserva remunerada e reformados; aos alunos de 
órgão de formação da reserva; aos membros do 
Magistério Militar e aos Capelães Militares.

(E) As férias, instalação e trânsito dos militares que se 
encontram a serviço no estrangeiro devem ter 
regulamentação idêntica para as três Forças 
Armadas.

QUESTÃO 23

São penas principais elencadas no Código Penal Militar,
EXCETO:

(A) morte.
(B) impedimento.
(C) reforma. ■
(D) prisão.
(E) menagem.

Prova: Amarela CP-T/2017
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De acordo com o entendimento pacificado no STF sobre o
momento do interrogatório do réu no processo penal
militar, é correto afirmar

(A) o processo penal militar possui normas específicas, 
razão pela qual a atual redação do art. 400 do Código 
de Processo Penal (CPP), que alterou o momento do 
interrogatório do Réu, em nada interfere nos 
processos de competência da justiça castrense.

(B) a realização do interrogatório ao final da instrução 
criminal já era prevista na justiça castrense, uma vez 
que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) é 
mais recente que o Código de Processo Penal e já 
contemplava a norma positivada no art. 400 do CPP.

(C) a aplicação do art. 302 do CPPM não traz prejuízo à 
instrução nem ao princípio da paridade de armas 
entre a acusação e a defesa, motivo pelo qual deve 
prevalecer a aplicação da norma especifica ao rito 
ordinário castrense quanto ao momento do 
interrogatório do réu.

(D) a aparente antinomia jurídica entre o CPP e o CPPM 
pode ser resolvida pelo critério temporal, sendo certo 
que, a partir da fixação de orientação por parte do 
STF, o interrogatório do réu será sempre ao final da 
instrução criminal, mesmo nos processos de 
competência da justiça castrense.

(E) por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a 
Constituição Federal de 1988, há de preponderar, no 
processo penal militar, a regra do art. 400 do Código 
de Processo Penal, assegurando-se maior efetividade 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

QUESTÃO 25

Marque a opção correta, de acordo com o Código Civil.

(A) É anulável o negócio jurídico simulado, mas subsistirá 
o que se dissimulou, se válido for na substância e na 
forma.

(B) O negócio jurídico nulo e anulável não são 
suscetíveis de confirmação nem convalescem pelo 
decurso do tempo.

(C) Além dos casos expressamente declarados na lei, é 
nulo o negócio jurídico por incapacidade relativa do 
agente.

(D) É escusada a confirmação expressa, quando o 
negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente 
do vício que o inquinava.

(E) É de dois anos o prazo de decadência para pleitear a 
anulação do negócio jurídico, contado, no caso de 
coação, do dia em que ela cessar.

QUESTÃO 24

De acordo com o Código Penal, são circunstâncias que
sempre atenuam a pena, EXCETO;

(A) ter o agente cometido o crime em cumprimento de 
ordem de autoridade superior.

(B) ter o agente cometido o crime sob a influência de 
multidão em tumulto, se não o provocou.

(C) ser o agente menor de 21 ou maior de 70 anos, na 
data da sentença.

(D) ter o agente confessado espontaneamente, perante a 
autoridade, a autoria do crime.

(E) ter o agente cometido o crime por motivo de relevante 
valor social ou moral.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

Considerando o novo Código de Processo Civil, assinale a
opção correta.

(A) O cumprimento provisório da sentença impugnada 
por recurso com efeito suspensivo será realizado da 
mesma forma que o cumprimento definitivo, correndo 
por iniciativa e responsabilidade do exequente, que 
se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os 
danos que o executado haja sofrido.

(B) No caso de condenação em quantia certa, ou já 
fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre 
parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 
sentença far-se-á a requerimento do exequente, 
sendo o executado intimado para pagar o débito, no 
prazo de 5 (cinco) dias, acrescido de custas, se 
houver.

(C) No cumprimento de sentença que condene ao 
pagamento de prestação alimentícia ou de decisão 
interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a 
requerimento do exequente, mandará intimar o 
executado pessoalmente para, em 15 (quinze) dias, 
pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 
impossibilidade de efetuá-lo.

(D) A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 
representante judicial, por carga, remessa ou meio 
eletrônico, para, querendo, no prazo de trinta dias e 
nos próprios autos, impugnar a execução, podendo 
arguir incompetência absoluta ou relativa do juízo da 
execução.

(E) No cumprimento de sentença que reconheça a 
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o 
juiz não poderá, de ofício, impor medidas para a 
efetivação da tutela específica ou a obtenção de 
tutela pelo resultado prático equivalente, nem 
determinar as medidas necessárias à satisfação do 
exequente.

Prova; Amarela
Direito
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O art. 76 da lei n° 9.099/95 permite que, quando houver 
representação ou tratar-se de crime de ação penal pública 
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o 
Ministério Público proponha a aplicação imediata de pena 
restritiva de direitos ou multas. Caso não haja o 
cumprimento do acordado na transação penal homologada

(A) não haverá a possibilidade de se retomar à situação 
anterior, pois ocorreu a formação de coisa julgada 
material quando da homologação da transação.

(B) não haverá a possibilidade de se retornar à situação 
anterior, contudo é possível a conversão da obrigação 
de fazer em obrigação de pagar.

(C) retoma-se à situação anterior, possibilitando-se ao 
Ministério Público a continuidade da persecução 
penal mediante oferecimento de denúncia ou 
requisição de inquérito policial.

(D) não haverá a possibilidade de se retornar à situação 
anterior, contudo é possível a execução das multas 
fixadas cujo pagamento não foi realizado.

(E) retoma-se a situação anterior, seja por simples 
petição acostada aos autos pelo Ministério Público 
seja por ato de ofício do juiz, tão logo este tenha 
notícia do descumprimento.

QUESTÃO 29

De acordo com o previsto no Código de Processo Penal 
para o procedimento relativo aos processos de 
competência do Tribunal do Júri, assinale a opção correta.

(A) O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a 
citação do acusado para responder à acusação, por 
escrito, no prazo de quinze dias.

(B) O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença 
nos dezoito meses que antecederem a publicação da 
lista geral fica dela excluído,

(C) O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da 
constante da acusação, embora o acusado fique 
sujeito à pena mais grave.

(D) Salvo motivo relevante que autorize alteração na 
ordem dos julgamentos, terão preferência, dentre os 
acusados presos, aqueles mais idosos.

(E) Não estão isentos do serviço do júri os militares em 
serviço ativo e os cidadãos maiores de setenta anos, 
salvo se estes últimos requererem a sua dispensa.

QUESTÃO 28

De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete 
aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, 
originalmente:

(A) os juizes federais da área de sua jurisdição, incluídos 
os da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, nos 
crimes comuns e de responsabilidade e os membros 
do Ministério Público da União.

(B) os crimes contra a organização do trabalho e, nos 
casos determinados por lei, contra o sistema 
financeiro e a ordem econômica financeira.

(C) as causas decididas pelos juizes federais e pelos 
juizes estaduais no exercício da competência federal 
da área de sua jurisdição.

(D) as causas entre Estado estrangeiro e Município ou 
pessoa domiciliada ou residente no país.

(E) as revisões criminais e as ações rescisórias de 
julgados seus ou dos juizes federais da região.

QUESTÃO 31

Tício se encontrava recolhido provisoriamente em uma 
cadeia pública. Apenas imbuído da vontade de fugir, 
ausente o animus nocendi, destruiu uma das paredes de 
sua cela e alguns outros bens pertencentes à 
Administração Pública. De acordo com o entendimento do 
STJ, a conduta descrita representa:

(A) fato atípico.
(B) crime de dano.
(C) crime de dano qualificado.
(D) crime de fuga de pessoa presa.
(E) exercício arbitrário das próprias razões.

QUESTÃO 32

Consoante a Medida Provisória n° 2.215-10/01, que dispõe 
sobre a reestruturação da remuneração dos militares das 
Forças Armadas, que parcela remuneratória mensal 
devida ao militar é inerente a cada círculo hierárquico da 
carreira militar?

(A) Adicional de tempo de serviço.
(B) Adicional de permanência.
(C) Ajuda de custo.
(D) Adicional militar.
(E) Adicional de habilitação.

QUESTÃO 30

Prova: Amarela
Direito
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De acordo com entendimento sumulado do Superior 
Tribunal de Justiça, a ação penai relativa ao crime de 
lesão corporal resultante de violência doméstica contra a 
mulher é

(A) privada.
(B) pública incondicionada.
(C) pública condicionada à representação do ofendido.
(D) pública incondicionada, somente se a lesão corporal 

for de natureza grave.
(E) privada, somente se a lesão corporal for de natureza 

leve.

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

De acordo com as normas de interpretação do Código de
Processo Penal Militar, assinale a opção correta.

(A) A lei de processo penal militar deve ser interpretada 
no sentido literal, sendo vedada, de forma 
peremptória, a interpretação extensiva.

(B) Não é admissível a interpretação restritiva da lei de 
processo penal militar quando prejudicar ou alterar o 
curso normal do processo, ou lhe desvirtuar a 
natureza.

(C) É possível a interpretação extensiva, quando 
manifesto que.a expressão da lei é mais estrita do 
que sua intenção, ainda que cerceie a defesa do 
acusado.

(D) Ainda que a interpretação extensiva seja vedada 
peremptoriamente pelo Código de Processo Penal 
Militar, suas normas poderão ser interpretadas de 
forma restritiva.

(E) Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua 
acepção especial, ainda que evidentemente 
empregados com outra significação.

Com relação ao crime de deserção, é correto afirmar que

(A) não se admite a forma culposa e há a possibilidade 
de suspensão condicional da pena, pois o Supremo 
Tribunal Federal declarou que a norma do Código 
Penal Militar que veda a concessão do benefício não 
foi recepcionada pela Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB) de 1988.

(B) não se admite a forma culposa e não se permite a 
suspensão condicional da pena. Porém, 
entendimento sumulado do STM afirma ser possível a 
concessão de liberdade provisória, desde que não 
ocorra o julgamento do desertor dentro do prazo de 
60 dias, a contar de sua apresentação voluntária ou 
da captura.

(C) não se admite a forma culposa e há a possibilidade 
de suspensão condicional da pena, visto que o 
Supremo Tribunal Federal declarou a 
inconstitucionaiidade da norma do Código Penai 
Militar que veda a concessão do benefício.

(D) sendo certo que a pena cominada para o crime de 
deserção é de detenção de seis meses a dois anos, 
bem como a execução da pena privativa de liberdade, 
por não ser superior a dois anos, pode ser suspensa, 
há a possibilidade de suspensão condicional da pena 
de militar condenado pelo crime de deserção.

(E) a suspensão condicional da pena não é aplicável ao 
condenado por crime de deserção, tão somente nos 
casos em que se tratar de sargento, subtenente, 
suboficial ou oficial. A maior gravosidade na execução 
da pena decorre da proporcional responsabilização 
do militar conforme o seu grau hierárquico.

QUESTÃO 35

Prova: Amarela
Direito
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Um candidato civil adentra em uma Organização Militar 
situada no Rio de Janeiro para a realização de uma prova 
de concurso para ingresso na Marinha do Brasil; mas, por 
não estar portando um documento de identificação válido, 
é impedido de realizar a prova. írresignado, profere 
palavras ofensivas aos militares que faziam parte da 
organização do concurso, assim como desfere golpes em 
militares responsáveis pela segurança do local, causando- 
lhes lesões leves.

Considerando o fato acima narrado, marque a opção 
correta.

(A) O candidato não cometeu crimes militares, visto que 
as vítimas não estavam no exercicio de função militar. 
No entanto, a competência para julgar os crimes 
militares cometidos é de uma das Auditorias da 
Circunscrição Judiciária Militar no Estado do Rio de 
Janeiro.

(B) O candidato cometeu crimes militares, pois cometeu 
crimes contra militares e em local sujeito à 
administração militar. No entanto, como o agente é 
civil, a competência para julgar os crimes é da Seção 
Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

(C) O candidato não cometeu crimes militares, mas sim 
crimes comuns, uma vez que é civil. Assim, o regular 
processo penal deverá se desenvolver em uma das 
varas criminais do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro.

(D) O candidato cometeu crimes militares, pois cometeu
crimes contra militares e em local sujeito à
administração militar. No entanto, como o agente é 
civil, a competência para julgar os crimes é do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

(E) O candidato cometeu crimes militares, pois cometeu
crimes contra militares e em local sujeito à
administração militar. Assim, a competência para 
julgar os crimes militares cometidos é de uma das 
Auditorias da Circunscrição Judiciária Militar no 
Estado do Rio de Janeiro.

QUESTÃO 36

Marque a opção correta, de acordo com o Código Civil.

(A) A obrigação de dar coisa incerta abrange os 
acessórios dela, embora não mencionados, salvo se 
o contrário resultar do título ou das circunstâncias do 
caso.

(B) Deteriorada a coisa e sendo o devedor culpado, 
poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a 
coisa, vedado abater de seu preço o valor que 
perdeu.

(C) Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre 
ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, 
havendo recusa ou mora deste, sendo vedada a 
indenização.

(D) Extingue-se a obrigação de fazer, desde que, sem 
culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se 
do ato, que se obrigou a não praticar.

(E) A obrigação solidária pode ser pura e simples para 
um dos cocredores ou codevedores e condicional, ou 
a prazo, ou pagável em lugar diferente, para o outro.

QUESTÃO 37

Prova: Amarela
Direito
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Assinale a opção correta sobre o Conselho de Justificação
(lei n° 5.836/72), de acordo com a obra de Jorge Luiz
Nogueira de Abreu (2010).

(A) É um processo administrativo no qual se julga a 
incapacidade de o guarda-marinha, do oficial da ativa 
e o da reserva remunerada permanecerem na ativa 
ou na situação de inatividade.

(B) Pacificou-se no âmbito do Supremo Tribunal Federal 
que a decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar, 
em sede de Conseiho de Justificação, é de natureza 
administrativa.

(C) Seu prazo de conclusão é de 30 dias, a contar da 
nomeação, podendo, excepcionalmente, ser 
prorrogado por mais 15 dias, a requerimento do 
Presidente do Conselho.

(D) O justificante pode estar presente a todas as sessões, 
inclusive à sessão de deliberação do relatório.

(E) O oficial da ativa das Forças Armadas, acusado 
oficialmente de ter tido conduta irregular, ao ser 
submetido a Conseiho de Justificação, é 
automaticamente afastado do exercício de suas 
funções.

QUESTÃO 39

Quanto à disposição sobre a reestruturação dos Corpos e
Quadros de Oficiais e Praças da Marinha, regulamentada
pela lei n° 9.519/97, assinale a opção correta.

(A) Antes de completados cinco anos da nomeação ao 
Oficiaiato, os oficiais integrantes de todos os Quadros 
da MB serão avaliados pela Comissão de Promoção 
de Oficiais visando a sua permanência em caráter 
definitivo na Marinha.

(B) A convocação para o Serviço Ativo implica 
compromisso de tempo mínimo de 5 anos de 
prestação de serviço, podendo, após, os Oficiais, 
serem licenciados a pedido ou ex officio a bem da 
disciplina.

(C) O Quadro Técnico (T), o Quadro de Capelães Navais 
(CN), o Quadro Auxiliar da Armada (AA) e o Quadro 
Suplementar (QS) integram o Corpo Auxiliar da 
Marinha.

(D) É vedada a transferência de Oficiais entre os diversos 
Corpos e Quadros.

(E) Os Almirantes de Esquadra nomeados Ministros do 
Superior Tribunal Militar são transferidos para o 
Quadro Suplementar.

QUESTÃO 38

Assinale a opção correta, com relação aos defeitos do 
negócio jurídico, de acordo com o Código Civil.

(A) O erro é substancial quando interessa à natureza do 
negócio, ao objeto principal e secundário da 
declaração e a todas as qualidades a ele essenciais,

(B) O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se 
referir a declaração de vontade, viciará o negócio 
ainda que por seu contexto e pelas circunstâncias, se 
puder identificar a coisa ou pessoa cogitada.

(C) O erro não prejudica a validade do negócio jurídico 
quando a pessoa, a quem a manifestação de vontade 
se dirige, se oferecer para executá-la na 
conformidade da vontade real do manifestante.

(D) 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 e à sua família, 
mas não aos seus bens.

(E) Configura-se a lesão quando alguém, premido da 
necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua 
família, de grave dano conhecido pela outra parte, 
assume obrigação excessivamente onerosa.

QUESTÃO 41

No direito penal comum vigora o princípio da 
irretroatividade da lei mais gravosa. No entanto, há a 
possibilidade de aplicação retroativa de lei posterior ao 
fato, desde que mais benéfica ao agente. De acordo com 
o Código Penal Militar, para a apuração da maior 
benignidade da lei posterior

(A) deverá ser considerada a composição das normas da 
lei vigente à época do fato e das normas constantes 
na lei posterior cujo efeito retroativo se pretende 
operar.

(B) a lei posterior e a anterior devem ser consideradas 
separadamente, cada qual no conjunto de suas 
normas aplicáveis ao caso.

(C) a lei posterior somente pode ser considerada mais 
benéfica se tornar o fato atípico ou isentar o agente 
de culpa.

(D) não há regra expressa, razão pela qual não deve 
ocorrer a aplicação retroativa da lei mais benéfica.

(E) a classificação da lei deverá ser considerada, sendo 
certo de que haverá a aplicação retroativa da lei 
posterior mais benéfica quando o fato típico houver 
sido praticado durante a vigência de lei temporária.

QUESTÃO 40

Prova: Amarela
Direito
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De acordo com o Código Penal Militar, assinale a opção 
que apresenta a descrição de conduta que pode ser 
tipificada como apropriação indébita.

(A) Influir para que terceiro, de boa fé, adquira coisa 
proveniente de crime.

(B) Vender ou dar em pagamento coisa própria 
inalienável, silenciando sobre tal circunstância.

(C) Adquirir coisa que, por sua natureza, deve presumir- 
se obtida por meio criminoso.

(D) Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a 
posse ou detenção.

(E) Apropriar-se de coisa alheia perdida, deixando de 
restituir ao dono no prazo de 10 dias.

QUESTÃO 43

Após a apuração de determinado fato em sede de 
Inquérito Policial Militar, foram coligidos elementos que 
indicavam o concurso de agentes, os quais são militares: 
um oficial subalterno e duas praças da Marinha do Brasil. 
Entendendo pelo recebimento da denúncia, o Juiz Auditor 
realiza os atos pertinentes para a instauração do Conselho 
Especial de Justiça que realizará o julgamento dos réus. 
Ocorre que, após a instauração do Conselho Especial de 
Justiça e durante o. trâmite do processo, o oficia! falece, 
sendo extinta a sua punibilidade. Assim, considerando os 
termos da lei n° 8.457/92, os demais réus

(A) permanecerão sendo julgados pelo Conselho 
Especial de Justiça já instaurado, independentemente 
da exclusão do oficial da relação processual.

(B) aguardarão a constituição de um novo Conselho 
Especial de Justiça, sendo aproveitados, no entanto, 
os atos não decisórios já praticados.

(C) aguardarão a constituição de um novo Conselho 
Especial de Justiça, sendo aproveitados, no entanto, 
todos os atos processuais até então praticados.

(D) serão julgados pelo Conselho Permanente de Justiça, 
sendo aproveitados, no entanto, todos os atos 
processuais até então praticados.

(E) serão julgados pelo Conselho Permanente de Justiça, 
sendo aproveitados, no entanto, os atos não 
decisórios já praticados.

QUESTÃO 42

No crime de roubo, o emprego de arma para se cometer a 
violência ou infligir grave ameaça é causa de aumento da 
pena. De acordo com a jurisprudência do STF e do STJ, 
para a aplicação da referida causa de aumento de pena

(A) é imprescindível a apreensão da arma utilizada e a 
comprovação de seu potencial ofensivo por meio de 
perícia, que deve ser realizada por dois peritos.

(B) é imprescindível a apreensão da arma utilizada e a 
comprovação de seu potencial ofensivo por meio de 
perícia, que pode ser realizada por apenas um perito.

(C) é prescindível a realização de perícia, bastando 
evidenciar, por qualquer meio, o real potencial 
ofensivo do instrumento utilizado.

(D) é prescindível a realização de perícia da arma, 
bastando evidenciar o seu emprego por outros meios 
de provas.

(E) é imprescindível a realização de perícia da arma, 
salvo se o próprio réu confessar o seu emprego 
durante o interrogatório.

QUESTÃO 45

Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, 
relacionadas à Ação Popular (lei n°4.717/65), assinalando 
a seguir a opção correta.

( ) Os atos lesivos ao patrimônio público expressos pela 
lei são, somente: incompetência; ilegalidade do 
objeto; inexistência de motivos e desvio de finalidade.

( ) A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será 
feita exclusivamente com o título eleitoral.

( ) Na defesa do patrimônio público, caberá a suspensão 
liminar do ato lesivo impugnado.

( ) A sentença terá eficácia de coisa julgada opontvel 
“erga omnes”, mesmo no caso de deficiência de 
prova.

( ) São considerados patrimônio público, para a citada lei 
os bens e direitos de valor econômico, artístico, 
estético, histórico ou turístico.

(A) (V) (F) (V) (F) (V)
(B) (F) (F) (V) (V) (F)
(C) (V) (V) (V) (F) (F)
(D) (F) (F) (V) (F) (V)
(E) (V) (V) (F) (F) (F)

QUESTÃO 44

Prova: Amarela
Direito

CP-T/2017
Página: 12/14



Considerando as disposições do novo Código de Processo
Civil, marque a opção correta.

(A) Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não 
produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo 
tribunal, a sentença que julgar improcedentes, no 
todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

(B) Também se aplicam as regras do reexame 
necessário quando a sentença estiver fundada em 
súmula vinculante de tribunal superior ou em acórdão 
proferido em julgamento de recursos repetitivos.

(C) Na ação que tenha por objeto a emissão de 
declaração de vontade, a sentença que julgar 
procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, 
produzirá todos os efeitos da declaração não emitida.

(D) Não fazem coisa julgada os motivos, salvo se 
importantes para determinar o alcance da parte 
dispositiva da sentença e a verdade dos fatos, ainda 
que estabelecida como fundamento da sentença.

(E) Nenhum juiz decidirá novamente as questões já 
decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando- 
se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio 
modificação legislativa que serviu de embasamento 
para a sentença.

QUESTÃO 47

De acordo com o novo Código de Processo Civil, marque
a opção correta.

(A) No curso do processo, é lícita a sucessão voluntária 
do cedente, salvo nos casos expressos, ainda que a 
parte contrária se oponha.

(B) A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato 
entre vivos, a título particular, altera a legitimidade 
das partes.

(C) O adquirente ou cessionário poderá ingressar em 
juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o 
consinta a parte contrária.

(D) O adquirente ou cessionário não poderá intervir no 
processo como assistente litisconsorcial do alienante 
ou cedente.

(E) Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre 
as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

QUESTÃO 46

De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior
Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus

(A) pode ser utilizado em substituição ao Recurso
Especial, ao Recurso Ordinário ou de Revisão
Criminai, mas não é possível a sua concessão de 
ofício.

(B) pode ser utilizado em substituição ao Recurso
Especial, ao Recurso Ordinário ou de Revisão 
Criminal, não sendo necessária a sua concessão de 
ofício.

(C) não pode ser utilizado em substituição ao Recurso 
Especial, ao Recurso Ordinário ou de Revisão 
Criminal, tampouco é possível a sua concessão de 
ofício.

(D) não pode ser utilizado em substituição ao Recurso 
Especial, ao Recurso Ordinário ou de Revisão 
Criminal, sendo possível, no entanto, a sua 
concessão de ofício.

(E) pode ser utilizado em substituição ao Recurso
Especial, ao Recurso Ordinário, mas não de Revisão 
Criminal, sendo possível, no entanto, a sua 
concessão de oficio.

QUESTÃO 49

De acordo com a lei n° 8.666/93, que regula normas sobre
licitações e contratos no âmbito da Administração Pública
Federal, pode-se afirmar, no que tange aos contratos
administrativos, que

(A) a Administração Pública responde subsidiariamente 
com o contratado pelos encargos previdenciários 
resultantes da execução do contrato.

(B) em uma contratação com uma empresa de 
determinado objeto social, que, durante a execução 
contratual, amplia o referido objeto, mesmo que não 
haja prejuízo para o adimplemento do contrato 
administrativo, a Administração poderá rescindir 
unilateralmente o ajuste.

(C) nos contratos administrativos aplicam-se apenas 
supletivamente os princípios da teoria geral do 
contrato.

(D) o instrumento de contrato é obrigatório nas 
concorrências, tomadas de preços e nas dispensas e 
inexigibilidades de licitação, independente do valor da 
contratação,

(E) em cumprimento à previsão constitucional de 
observância do procedimento licitatório, não é 
admitida a contratação verbal em nenhuma hipótese.

QUESTÃO 48

Prova: Amarela
Direito
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Fazem parte da regra cronológica de conclusão para 
proferir sentença ou acórdão no novo Código de Processo 
Civil, EXCETO:

(A) as sentenças de procedência liminar do pedido.
(B) decisões que resolverem o mérito do processo.
(C) o julgamento de embargos de declaração.
(D) o julgamento de recursos especiais.
(E) o julgamento de agravo de instrumento.

QUESTÃO 50

Prova: Amarela
Direito
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___  wRASCUNHO PARA REDAÇAO
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não
será prorrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo

20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se

retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
- atendimento médico por pessoal designado pela MB;
- fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até 
onde foi solucionada;

6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas

opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida};
8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
10 - Será eliminado sumariamente do processo selettvo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:

a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos 

portões.
11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:

a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no locai indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito 

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse dobre ou rasgue a folha de respostas 
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá as mesmas; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de 
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.

12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

D ire to ria  d e  
Ensino da Marinha

Nome:

Assinatura:

ROBERTO S I L V / i

Roberto Si Iva

'  Não rasure esta folha.
* N ào rab isque nas  áreas de  respostas,
* Faça m arcas sâlkJas nos c lrcu tos.
* N íio use canelas que borrem o papel.
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13 - Não será permitido levar a prova após sua reaiização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da 
prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias 
(BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DEnsM na Internet, É proibida a 
utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 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


