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De acordo com a lei n° 13.105/2015, Novo Código de
Processo Civil, em relação aos sujeitos do processo, é
correto afirmar que:

(A) a participação da Fazenda Pública configura, por si 
só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

(B) é vedado ao amicus curiae recorrer da decisão que 
julgar o incidente de resolução de demandas 
repetitivas.

(C) incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 
efetivar as ordens judiciais, realizar citações e 
intimações, bem como praticar todos os demais atos 
que lhe forem atribuídos pelas normas de 
organização judiciária.

(D) há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer 
suas funções no processo, se for interessado no 
julgamento do processo em favor de qualquer das 
partes.

(E) incumbe ao oficial de justiça fornecer certidão de 
qualquer ato ou termo do processo, 
independentemente de despacho, observadas as 
disposições referentes ao segredo de Justiça.

QUESTÃO 1
Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo
em relação ao tema licitações e contratos, tendo em vista
o previsto nas leis n.° 8.666/93 e 10.520/2002, assinalando
a seguir a opção correta.

( ) A licitação destina-se a garantir a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração, a garantia da 
observância do princípio constitucional da isonomia e 
a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

( ) É admitido que, em igualdade de condições, como 
critério de desempate, seja assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou 
prestados por empresas brasileiras de capital' 
nacional, produzidos no País, produzidos ou 
prestados por empresas brasileiras que invistam em 
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País.

( ) A alienação de bens imóveis da Administração 
Pública dependerá de autorização legislativa para 
órgãos da administração direta e entidades 
autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as 
entidades paraestatais, dependerá de avaliação ■ 
prévia e de licitação na modalidade de concorrência.

( ) Nas licitações realizadas na modalidade de pregão, a 
equipe de apoio poderá ser integrada em sua maioria 
por servidores ocupantes de cargo efetivo ou 
emprego da administração; e, no âmbito do Ministério 
da Defesa, as funções de pregoeiro e membro da 
equipe de apoio poderão ser desempenhadas por 
militares.

( ) É dispensável o "termo de contrato" e facultada a sua' 
substituição por outros instrumentos hábeis, tal como 
a nota de empenho, a critério da Administração e 
independentemente de seu valor, nos casos de 
compra com entrega imediata e integral dos bens 
adquiridos, dos quais não resultem obrigações 
futuras, inclusive assistência técnica.

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

QUESTÃO 2

Prova: Amarela
Direito
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QUESTÃO 3 QUESTÃO 5
De acordo com o decreto-lei n° 2.848/40, Código Penal, é
correto afirmar que:

(A) a suspensão condicional da pena se estende às 
penas restritivas de direitos e à multa.

(B) o querelado que, antes da sentença, se retrata 
cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento 
de pena.

(C) no peculato doloso, a reparação do dano, se precede 
à sentença irrecorrível, extingue a punibiiidade; se lhe 
é posterior, reduz de metade a pena imposta.

(D) o crime de estupro procede-se mediante ação penal 
pública condicionada à representação caso a vítima 
tenha dezessete anos de idade.

(E) considera-se arrependimento eficaz quando, nos 
crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à 
pessoa, seja reparado o dano ou restituída a coisa, 
até o recebimento da denúncia ou da queixa.

QUESTÃO 4

De acordo com o decreto-lei n° 1002/69, Código de
Processo Penal Militar, e decreto-lei 1001/69, Código
Penal Militar, no tocante à deserção, assinale a opção
correta.

(A) A suspensão condicional da pena se aplica, em 
tempo de paz, ao crime de deserção.

(B) Consumada a deserção de praça especial ou praça 
com estabilidade, será ela imediatamente excluída do 
serviço ativo.

(C) O desertor que não for julgado dentro de sessenta 
dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária 
ou captura, será posto em liberdade, mesmo se tiver 
dado causa ao retardamento do processo.

(D) Se o favorecedor a desertor é ascendente, 
descendente, côjuge ou irmão do criminoso, não 
ficará isento de pena.

(E) Na mesma pena do crime de deserção incorre o 
militar que consegue exclusão do serviço ativo ou 
situação de inatividade, criando ou simulando 
incapacidade.

De acordo com a lei n° 10.406/2002, Código Civil, é 
correto afirmar que:

(A) constitui causa impeditiva ao casamento, ou seja, não 
podem casar o viúvo ou a viúva que tiver filho do 
cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos 
bens do casal e der partilha aos herdeiros.

(B) na sucessão testamentária não podem ser chamadas 
a suceder as pessoas jurídicas, cuja organização for- 
determinada pelo testador sob a forma de fundação..

(C) a transmissão tem-se por não verificada quando o 
herdeiro renunciar à herança. São revogáveis os atos 
de aceitação ou de renúncia da herança.

(D) é nulo o casamento realizado pelo mandatário, sem 
que ele ou o outro contraente soubesse da revogação 
do mandato, e não sobrevindo coabitação entre os 
cônjuges.

(E) o herdeiro, chamado, na mesma sucessão, a mais de 
um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios 
diversos, pode livremente deliberar quanto aos 
quinhões que aceita e aos que renuncia. ■

QUESTÃO 6

De acordo com a lei n° 10.406/2002, Código Civil, o 
defeito do negócio jurídico que ocorre quando uma 
pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, 
se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao 
valor da prestação oposta denomina-se:

(A) coação.
(B) estado de perigo.
(C) fraude contra credores.
(D) dolo.
(E) lesão.

QUESTÃO 7

De acordo com a lei n° 9.099/95, que dispõe sobre os 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, é correto afirmar 
que:

(A) a autoridade policial que tomar conhecimento da 
ocorrência lavrará inquérito policial e o encaminhará 
imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a 
vítima.

(B) ao autor do fato que, for imediatamente encaminhado, 
ao juizado ou assumir o compromisso de a ele 
comparecer, não se imporá prisão.em-flagrante, no 
entanto, exigir-se-á o pagamento de fiança.

(C) o não oferecimento da representação na audiência 
preliminar implica decadência do direito.

(D) havendo representação, não sendo caso de 
arquivamento, o Ministério Público não poderá propor 
a aplicação imediata de pena restritiva de direitos.

(E) as disposições da lei n° 9.099/95 não se aplicam no' 
âmbito da Justiça Militar.

Prova: Amarela CP-T/2018
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Considerando o disposto na Constituição da República 
Federativa do Brasil sobre os Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, bem como os enunciados de 
súmula de jurisprudência dos Tribunais Superiores, é 
correto afirmar que:

(A) compete originariamente ao Superior Tribunal de 
Justiça o julgamento de habeas corpus contra 
decisão de turma recursal de juizados especiais 
criminais.

(B) da decisão judicial que contrariar súmula vinculante 
caberá reclamação ao STF que, julgando-a 
procedente, cassará a decisão judicial e proferirá 
outra decisão em substituição.

(C) em relação ao regime de precatórios, a 
obrigatoriedade da expedição de precatórios se aplica 
ao pagamento de obrigações definidas em lei como 
de pequeno valor.

(D) compete privativamente ao Presidente da República 
nomear, após aprovação pelo Congresso Nacional, 
os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral 
da República, o presidente e os diretores do banco 
central e outros servidores, quando determinado em 
lei.

(E) o Presidente da República poderá vetar projeto de [ei, 
total ou parcialmente, o qual será apreciado em 
sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu 
recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da 
maioria absoluta dos Deputados e Senadores,

QUESTÃO 8

QUESTÃO 9

De acordo com o decreto-lei n° 1.002/69, Código de
Processo Penal Militar, é correto afirmar que:

(A) o arresto de bens do acusado poderá ser pedido 
ainda na fase do inquérito policial militar.

(B) no inquérito policial militar, a busca domiciliar ou 
pessoal por mandado será executada no curso do 
inquérito por praça designada pelo encarregado do 
inquérito.

(C) se a doença mental sobrevier ao crime, o inquérito 
prosseguirá, se já iniciado.

(D) a perícia poderá ser ordenada na fase do inquérito 
policial militar, não podendo ser requerida peio irmão 
do acusado.

(E) poderá ser oposta exceção de suspeição ao 
encarregado do inquérito mediante requerimento do 
indiciado.

De acordo com o decreto-lei n° 1002/69, Código de 
Processo Penal Militar (CPPM), no que tange ao Auto de 
Flagrante Delito, é correto afirmar que:

(A) se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e 
sua autoria, o auto de flagrante delito constituirá' o 
inquérito, dispensando outras diligências, salvo o 
exame de corpo de delito no crime que deixe 
vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação, 
quando o seu vaior influir na aplicação da pena.

(B) a falta de testemunhas não impede o auto de prisão 
em flagrante, que será assinado por uma pessoa, 
pelo menos, que tenha testemunhado a apresentação 
do preso.

(C) quando a prisão em flagrante for efetuada em lugar 
não sujeito à administração militar, o auto poderá ser 
lavrado apenas pela autoridade militar do lugar mais 
próximo daquele em que ocorrer a prisão.

(D) o auto de prisão em flagrante deve ser remetido 
imediatamente ao juiz competente, se não tiver sido 
lavrado por autoridade judiciária; e, no máximo, 
dentro em dez dias, se depender de diligência 
prevista no CPPM.

(E) quando o juiz verificar peio auto de prisão em 
flagrante que o agente praticou o fato na condição de 
erro sobre a pessoa, poderá conceder ao indiciado 
liberdade provisória, mediante termo de 
comparecimento a todos os atos do processo; sob' -  
pena de revogar a concessão.

QUESTÃO 11

Em relação ao acordo de leniência, segundo a lei n° 
12.846/2013, que trata da responsabilização administrativa 
e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública, nacional ou estrangeira, é correto 
afirmar que:

(A) o acordo de leniência exime a pessoa jurídica da 
obrigação de reparar integralmente o dano causado.

(B) a celebração do acordo de leniência isentará a 
pessoa jurídica da sanção de publicação 
extraordinária da decisão condenatória.

(C) caso celebrado, o acordo de leniência importará na 
redução em até metade do valor da multa aplicável à 
pessoa jurídica.

(D) em caso de descumprimento' do acordo dè leniência,' ‘‘ 
a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo 
acordo pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da 
data em que a administração teve ciência do referido 
descumprimento.

(E) importará em reconhecimento da prática do ato ilícito 
investigado a proposta de acordo de leniência 
rejeitada.

QUESTÃO 10

Prova: Amarela CP-T/2018
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Considerando o previsto na lei n° 4.375/1964, Lei do
Serviço Militar, assinale a opção correta.

(A) Será considerado insubmisso o brasileiro que não se 
apresentar para a seleção durante a época de 
seleção do contingente de sua classe ou que, tendo-o 
feito, se ausentar sem a ter completado.

(B) São dispensados de incorporação os brasileiros da 
classe convocada matriculados em Cursos de 
Formação de Oficiais das Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros, até o término ou interrupção do curso.

(C) O Certificado de Dispensa de incorporação será 
fornecido gratuitamente pela autoridade militar 
competente aos brasileiros isentos do Serviço Militar.

(D) A obrigação para com o serviço militar, em tempo de 
paz, começa no 1o dia de janeiro do ano em que o 
cidadão completar 18 (dezoito) anos e subsistirá até 
31 de dezembro do ano em que completar 45 
(quarenta e cinco) anos.

(E) O serviço militar inicial será prestado por classes 
constituídas de brasileiros nascidos entre 1o de 
janeiro e 31 de dezembro, no ano em que 
completarem 18 (dezoito) anos de idade.

QUESTÃO 13

Em relação ao Controle de Constitucionalidade no
ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com as lições
do doutrinador Pedro Lenza, é correto afirmar que:

(A) aplica-se ao controle concentrado o princípio da 
parcelaridade, que consiste na possibilidade de o 
Supremo Tribunal Federal julgar parcialmente 
procedente o pedido de declaração de 
inconstitucionalidade, retirando do texto da norma 
apenas uma palavra, expressão ou frase.

(B) a chamada cláusula de reserva de plenário 
estabelece que somente pela decisão de órgão 
fracionário de Tribunal poderão os Tribunais declarar 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público.

(C) as emendas à Constituição, por constituírem 
manifestação do poder constituinte derivado 
reformador, não podem ser objeto de controle 
concentrado de constitucionalidade.

(D) as decisões definitivas de mérito em ações diretas de 
inconstitucionalidade e nas ações deciaratórias de 
constitucionalidade geram efeito vincuiante, em 
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, à 
administração pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal, bem como ao Poder 
Legislativo, inclusive quanto a sua função típica de 
legislar.

(E) no direito brasileiro, não se admite o controle 
concentrado de constitucionalidade pela via 
incidental.

QUESTÃO 12
Considerando os ensinamentos do doutrinador Pedro
Lenza, no que se refere à hermenêutica constitucional e
ao Poder Constituinte, marque a opção INCORRETA.

(A) De acordo com o método de interpretação
constitucional, denominado científico-espiritual, a 
análise da norma constitucional não se fixa' ria 
literalidade da norma, mas parte da realidade social e 
dos valores subjacentes do texto da Constituição.

(B) Enquanto a reforma constitucional acarreta uma 
modificação do texto constitucional mediante 
mecanismos definidos pelo poder constituinte 
originário, a mutação constitucional, por outro lado, 
traduz uma alteração no significado e sentido 
interpretative de um texto constitucional, sem que 
para isso realize qualquer mudança no texto,

(C) De acordo com o princípio de interpretação
constitucional conhecido como justeza, o intérprete 
máximo da Constituição, no caso brasileiro o STF, ao 
concretizar a norma constitucional, será responsável 
por estabelecer a força normativa da Constituição, 
não podendo alterar a repartição de funções 
constitucionalmente estabelecidas pelo constituinte 
originário.

(D) De acordo com o entendimento do STF, as normas 
infraconstitucionais, produzidas antes do advento da 
nova Constituição, que se tornem com ela 
incompatíveis, serão consideradas revogadas, por 
ausência de recepção.

(E) De acordo com o princípio da contemporaneidade, na 
resolução dos problemas jurídico-constitucionais, 
deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista 
que favoreçam a integração política e social e o 
reforço da unidade política.

QUESTÃO 15

De acordo com a lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, que
disciplina a Ação Civil Pública, é correto afirmar que:

(A) o servidor público poderá provocar a iniciativa do 
Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre 
fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-' 
lhe os elementos de convicção.

(B) a ação civil não poderá ter por objeto a condenação 
em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer 
ou não fazer.

(C) as ações previstas na lei n° 7.347/85 serão propostas 
no foro do domicílio do réu, cujo juízo terá 
competência funcional para processar e julgar a 
causa.

(D) regem-se pelas disposições da lei n° 7.347/85, sem
prejuízo da ação popular, as ações de
responsabilidade por danos morais e patrimoniais ; 
causados por infração da ordem econômica.

(E) em caso de desistência infundada ou abandono da 
ação civil pública por associação legitimada, o 
processo será extinto.

QUESTÃO 14

Prova: Amarela
Direito
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De acordo com o disposto no decreto-lei n° 1002/69, 
Código de Processo Penal Militar, no que tange à 
menagem, coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas 
afirmativas abaixo, assinalando a seguir a opção correta.

( ) Poderá ser concedida pelo juiz, nos crimes cujo 
máximo da pena privativa da liberdade não exceda a 
quatro anos, tendo-se, porém, em atenção a natureza 
do crime e os antecedentes do acusado.

( ) A menagem a civil será no lugar da sede do juízo, ou 
em lugar sujeito à administração militar, se assim o 
entender necessário a autoridade que a conceder.

( ) A menagem concedida em residência ou cidade será 
levada em conta no cumprimento da pena.

( ) O insubmisso terá o quartel por menagem, 
independentemente de decisão judicial, podendo, 
entretanto, ser cassada pela autoridade militar por 
conveniência de disciplina.

( ) A menagem cessa com a sentença condenatória, 
desde que transitada em julgado.

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

QUESTÃO 17

Considerando o disposto na lei n° 9.784/99, que regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal, assinale a opção correta.

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

(B) Será permitida, em caráter excepcional, e por motivos 
relevantes devidamente justificados, a avocação 
permanente de competência atribuída a órgão 
hierarquicamente inferior.

(C) Concluída a instrução de processo administrativo, a 
Administração tem o prazo de até trinta dias para 
decidir, salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada.

(D) A decisão proferida em recurso administrativo não 
poderá agravar a situação do recorrente.

(E) O recurso será conhecido quando for interposto, após 
exaurida a esfera administrativa.

QUESTÃO 16
De acordo com a lei n° 10.406/2002, Código Civil, em se
tratando do tema Responsabilidade Civil, analise as
afirmativas abaixo.

I- O incapaz não responde pelos prejuízos que causar, 
se as pessoas por ele responsáveis não. tiverem, 
obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios 
suficientes.

II- São responsáveis pela reparação civil os pais, pelos 
filhos menores que estiverem sob sua autoridade, 
independentemente de estarem em sua companhia.

III- Não são responsáveis pela reparação civil os donos 
de estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, 
mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, 
moradores e educandos. ■

IV- Aquele que ressarcir o dano causado por outrem 
pode reaver o que houver pago daquele por quem 
pagou, salvo se o causador do dano for descendente 
seu, absoluta ou relativamente incapaz.

V- Se a vítima tiver concorrido culposamente para o 
evento danoso, a sua indenização será fixada tendo- 
se em conta a gravidade de sua culpa em confronto 
com a do autor do dano.

Marque a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
(B) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas II e V estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
(E) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.

QUESTÃO 19

De acordo com a lei n° 10.406/2002, Código Civil,, é
correto afirmar que:

(A) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao 
credor, se outra coisa não se estipulou.

(B) O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu 
próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que' 
pagar e se sub-roga nos direitos do credor.

(C) Nos contratos onerosos, o alienante responde pèla 
evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição 
se tenha realizado em hasta pública.

(D) Em relação à extinção do contrato, as cláusulas 
resolutivas expressas e tácitas dependem de 
interpelação judicial.

(E) Os tutores, curadores e em geral todos os 
administradores de bens alheios poderão dar em 
comodato, sem autorização especial, os bens 
confiados à sua guarda.

QUESTÃO 18

Prova: Amarela
Direito
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De acordo com a lei n° 13.105/2015, Novo Código de
Processo Civil, em relação aos Recursos, marque a opção
correta,

(A) A desistência do recurso impede a análise de questão 
objeto de julgamento de recursos extraordinários ou , 
especiais repetitivos.

(B) O recurso adesivo poderá ser conhecido, se houver 
desistência do recurso principal ou se for ele 
considerado inadmissível.

(C) Os embargos de declaração não possuem efeito - 
suspensivo e interrompem o prazo para a 
interposição de recurso.

(D) Não são dispensados de preparo os recursos 
interpostos pela União, pelo Distrito Federal, pelos 
Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias.

(E) Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo 
de instrumento para o respectivo órgão colegiado.

QUESTÃO 21  1

De acordo com o decreto-lei n° 1002/69, Código de
Processo Penal Militar, no que tange ao Inquérito Policial
Militar, assinale a opção INCORRETA.

(A) Se entender necessário, o encarregado do inquérito 
solicitará, dentro do mesmo prazo ou sua 
prorrogação, justificando-a, a decretação da prisão 
preventiva ou de menagem do indiciado.

(B) As testemunhas e o indiciado, exceto caso de 
urgência inadiável, que constará da respectiva 
assentada, devem ser ouvidos durante o dia, em 
período que medeie entre as sete e as dezessete 
horas.

(C) O inquérito poderá ser dispensado nos crimes contra 
a honra, quando decorrerem de escrito ou publicação, 
cujo autor esteja identificado.

(D) Os autos de inquérito poderão ser devolvidos a 
autoridade policial militar, por determinação do juiz, 
antes da denúncia, para o preenchimento de 
formalidades previstas no Código de Processo Penal 
Militar ou para complemento de prova que julgue 
necessário.

(E) O arquivamento de inquérito não obsta a instauração 
de outro, se novas provas aparecerem em relação ao 
fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o 
caso julgado e os casos de extinção da punibilidade.

QUESTÃO 20
De acordo com o decreto-lei n° 2.848/40, Código Penal,
analise as afirmativas abaixo e coloque V(verdadeiro)ou 
F (falso), assinalando a seguir a opção correta.

( ) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem configura crime de 
corrupção ativa.

( ) Se o funcionário público exige tributo ou contribuição 
social que sabe ou deveria saber indevido, ou, 
quando devido, emprega na cobrança meio vexatório 

• ou gravoso, que a lei não autoriza, comete crime de 
excesso de exação.

( ) Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público 
~cíe cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a 

aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 
comunicação com outros presos ou com o ambiente 
externo configura crime de prevaricação imprópria.

( ) ^las mesmas penas do crime de falsificação de 
documento público, incorre quem insere ou faz inserir, 
na folha de pagamento ou em documento de 
informações que seja destinado a fazer prova perante 
a previdência social, pessoa que não possua a 

.. qualidade de segurado obrigatório.
( ) ,Exigir, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida 
configura crime de concussão.

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

QUESTÃO 22

Prova: Amarela
Direito
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Assinale a opção correta em relação ao Conselho de
Justificação, Conselho de Disciplina e Regulamento
Disciplinar para a Marinha, de acordo com os respectivos
diplomas legislativos.

(A) . O Conselho de Justificação é destinado a julgar,
através de processo especial, da incapacidade de 
Guarda-Marinha para permanecer na ativa, criando- 
lhe, ao mesmo tempo, condições para se defender.

(B) O oficial da ativa das Forças Armadas, ao ser 
submetido a Conselho, é automaticamente afastado 
do exercício de suas funções na hipótese de ter sido 
acusado oficialmente de ter procedido incorretamente 
no desempenho do cargo.

(C) Prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data 
em que foram praticados, os casos previstos no 
Decreto n°. 71.500, de 5 de dezembro de 1972, que 
dispõe sobre o Conselho de Disciplina.

(D) O Regulamento Disciplinar para a Marinha prevê as 
seguintes penas para os suboficiais: repreensão, 
impedimento, prisão simples e prisão rigorosa.

(E) Constituem circunstâncias dirimentes da 
contravenção disciplinar a provocação e a ordem de 
superior hierárquico.

QUESTÃO 24

No que tange às disposições do decreto-lei n° 1001/1969,
Código Penal Militar, é correto afirmar que:

(A) incorre na inabilitação para o exercício de função 
pública, pelo prazo de dois até trinta anos, o 
condenado a reclusão por mais de quatro anos, em 
virtude de crime praticado com abuso de poder ou 
violação do dever militar ou inerente à função pública.

(B) durante a execução da pena privativa de liberdade ou 
da medida de segurança imposta em substituição, ou 
enquanto perdura a inabilitação para função pública, 
o condenado não pode votar, nem ser votado.

(C) a suspensão do exercício do posto, graduação, cargo 
ou função, impedimento e reforma são penas 
acessórias.

(D) o condenado a pena privativa de liberdade por um 
ano, seja qual for o crime praticado, fica suspenso do 
exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, enquanto 
durar a execução da pena, ou da medida de 
segurança imposta em substituição.

(E) computa-se no prazo das inabilitações temporárias o 
tempo de liberdade resultante da suspensão 
condicional da pena ou de livramento condicional, 
mesmo que essas inabilitações venham a ser 
revogadas.

QUESTÃO 23
Considerando a classificação adotada por José dos 
Santos Carvalho Filho, em relação às modalidades de 
intervenção do Estado na propriedade, assinale a opção 
que apresenta modalidade que corresponde à seguinte 
descrição: "é a modalidade de intervenção estatal através 
da qual o Estado utiliza bens móveis, imóveis e serviços 
particulares em situação de perigo público iminente."

(A) Tombamento.
(B) Servidão administrativa.
(C) Ocupação temporária.
(D) Limitação administrativa.
(E) Requisição.

QUESTÃO 26

Sobre a disciplina constitucional da ordem social, de 
acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil, assinaie a opção correta.

(A) A seguridade social será financiada somente com 
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, 
sendo vedada a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas sem 
fins lucrativos.

(C) Não se insere dentre as competências do sistema 
único de saúde a participação na formulação da 
política e da execução das ações de saneamento 
básico.

(D) É vedada a filiação ao regime geral dè previdência 
social, na qualidade de segurado facultativo, de 
pessoa participante de regime próprio de previdência.

(E) O sistema especial de inclusão previdenciária terá 
alíquotas e carências superiores em reiação aos 
demais segurados do regime geral de previdência 
social.

QUESTÃO 25

Prova: Amarela
Direito
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Em relação ao tema dos direitos e garantias fundamentais,
de acordo com a Constituição da República Federativa do
Brasil, marque a opção correta.

(A) A lei assegurará aos autores de inventos industriais 
privilégio permanente para a sua utilização, tendo em 
vista o interesse privado e o desenvolvimento 
tecnológico do país.

(B) As associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por 
decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o 
trânsito em julgado.

(C) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 
em locais abertos ao público, sendo exigida prévia 
autorização da autoridade competente.

(D) É vedada a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva.

(E) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, sendo 
intransmissíveí aos herdeiros.

QUESTÃO 28

De acordo com o decreto-lei n° 3.689/1941, Código de
Processo Penal, é correto afirmar que:

(A) após o encerramento da instrução criminal, as partes 
não poderão requerer ao juiz novo interrogatório.

(B) a confissão é indivisível e irretratável, sem prejuízo do 
livre convencimento do juiz, fundado no exame das 
provas em conjunto.

(C) consideram-se documentos quaisquer escritos, 
instrumentos.ou papéis, públicos ou particulares.

(D) na falta de perito oficial, o exame de corpo de delito 
será realizado por 1 (uma) pessoa idônea, portadora 
de diploma de curso superior preferencial mente na 
área específica.

(E) em regra, o juiz, de ofício ou a requerimento das 
partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso 
por sistema de videoconferência.

QUESTÃO 27
Considerando a disciplina da lei n°. 9.519/97, que dispõe 
sobre a reestruturação dos Corpos e Quadros de oficiais e 
praças da Marinha, e da lei complementar n°. 97/99, que 
dispõe sobre as normas gerais para a organização, o 
preparo e o emprego das Forças Armadas, assinale a 
opção correta.

(A) Os oficiais do Quadro Técnico e do Quadro d e . 
Capelães Navais são ordenados em escala 
hierárquica constituídas pelos postos de Segundó- 
Tenente a Capitão de Mar e Guerra.

(B) Os Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha do 
Brasil são integrados por oficiais de ambos os sexos, 
sendo vedada a distinção de atividades em que serão 
empregados oficiais dos sexos feminino e masculino.

(C) Os candidatos civis e militares serão matriculados 
como alunos nos Cursos de Formação e Estágio de 
Aplicação de Oficiais com o grau hierárquico de 
Guarda-Marinha.

(D) As Forças Armadas são subordinadas ao Ministro de 
Segurança Pública, dispondo de estruturas próprias.

(E) Cabe à Marinha, como atribuição subsidiária 
particular, prover a segurança da navegação aérea.

QUESTÃO 30

No tocante ao Tribunal do Júri e recursos em geral, de .■ 
acordo com o decreto-lei n° 3.689/1941, Código de - 
Processo Penal, assinale a opção correta^

(A) Não é permitido o uso de algemas no acusado 
durante o período em que este permanecer no 
plenário do júri, admitido apenas na hipótese de 
garantia da integridade física dos presentes.

(B) Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver 
dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança 
pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do 
Ministério Público, ■ poderá determinar o ■ 
desaforamento do julgamento para comarca de outra ' 
região.

(C) O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a 
citação do acusado para responder a acusação, por 
escrito no prazo de 15 (quinze) dias.

(D) Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, 
despacho ou sentença que pronunciar o réu. Esse 
recurso poderá ser interposto no prazo de 5 (cinco) 
dias.

(E) Não se convencendo da materialidade do fato ou da '• 
existência de indícios suficientes de autoria ou de 
participação, o juiz, fundamentadamente, absolverá o 
acusado e, enquanto não ocorrer a extinção da 
punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou 
queixa se houver prova nova.

QUESTÃO 29

Prova: Amarela
Direito
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QUESTÃO 31 QUESTÃO 33
De acordo com a lei n° 13.105/2015, Novo Código de
Processo Civil, é correto afirmar que haverá resolução de
mérito quando:

(A) o juiz indeferir a petição inicial.
(B) o juiz reconhecer a existência de coisa julgada.
(C) o juiz homologar a desistência da ação.
(D) em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal.
(E) o juiz homologar a transação.

QUESTÃO 32

Acerca dos direitos sociais, da nacionalidade e dos direitos
políticos, de acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil, assinale a opção correta.

(A) Tanto o trabalhador urbano como o rural possuem 
direito à assistência gratuita aos filhos e dependentes 
em creches e pré-escolas, desde o nascimento até 6 
(seis) anos de idade.

(B) Os direitos sociais previstos no art. 7o da Constituição 
da República Federativa do Brasil são aplicáveis, em 
sua totalidade, à categoria dos trabalhadores 
domésticos.

(C) A lei poderá exigir autorização do Estado para a 
fundação de sindicato, e para o registro no órgão 
competente, podendo ainda prever a possibilidade de 
o Poder Público intervir na organização sindical.

(D) São privativos de brasileiro nato os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da República, 
Presidente da Câmara dos Deputados e de Ministro 
de Estado da Defesa.

(E) Os prefeitos municipais, para que possam se 
candidatar à reeleição, devem renunciar aos 
respectivos cargos até 6 (seis) meses da data que 
antecede o pleito.

Acerca dos temas “Da Intervenção", "Do Estado de Sítio" e
“Do Estado de Defesa”, de acordo com a Constituição da
República Federativa do Brasil, é correto afirmar que:

(A) a decretação da intervenção federal, quando utilizada 
para a garantia do livre exercício de qualquer dos 
Poderes nas unidades da Federação, dependerá de 
representação do Procurador-Geral da República. .

(B) a decretação do estado de defesa é ato privativo do 
Chefe do Executivo, ouvidos o Conselho da 
República e o Conselho de Defesa Nacional, e visa a 
restabelecer prontamente a ordem em caso de 
comoção grave de repercussão nacional.

(C) é da competência exclusiva do Congresso Nacional 
aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, 
autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer 
uma dessas medidas.

(D) o decreto que instituir o estado de defesa determinará 
o tempo de sua duração, que não será superior a. 
trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, desde que submetido o ato com a respectiva 
justificação ao Senado Federal, que decidirá por 
maioria.

(E) o decreto que instituir o estado de defesa indicará, 
nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a 
vigorarem, podendo ser prevista a medida de, 
restrição ao direito de locomoção.

QUESTÃO 34

Segundo Renato Brasileiro de Lima, no que tange à
competência da Justiça Militar, assinale a opção
INCORRETA.

(A) um sargento da Marinha do Brasil, escalado de 
serviço como motorista, praticou crime de homicídio 
culposo na direção de veículo automotor. Ele deverá 
ser denunciado perante a Justiça Militar da União, 
pouco importando se a vítima é civil ou militar.

(B) um militar da Marinha do Brasil que, em serviço, 
pratica jogo do bicho em lugar sujeito à administração 
militar deverá ser processado e julgado perante a 
Justiça Militar da União.

(C) um militar da Marinha do Brasil, resolve perpetrar um 
crime contra outro militar da Marinha, sendo que . 
nenhum deles estava em serviço e o fato não ocorreu 
em lugar sujeito à administração militar. Nesse caso, 
o militar que cometeu o crime deverá ser processado 
perante a Justiça Militar da União.

(D) um militar que, no exercício de atribuições de polícia 
judiciária militar, ao cumprir um mandado de busca 
domiciliar, comete um crime doloso contra a vida de 
civil deverá ser julgado pela Justiça Militar da União.

(E) o civil que pratica crime de homicídio qualificado 
contra um militar da Marinha do Brasil, enquanto este 
estava em serviço de sentinela em vila militar, deve. 
ser julgado pela Justiça Militar da União.

Prova: Amarela CP-T/2018
Direito Página: 10/14



De acordo com a lei n° 12.016/2009, que disciplina o 
Mandado de Segurança, é correto afirmar que;

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

(B) será concedido mandado de segurança quando se 
tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com 
efeito suspensivo, dependendo de caução.

(C) será decretada a perempção ou caducidade da 
medida liminar ex officio quando, concedida a 
medida, o impetrante deixar de promover, em até 48 
(quarenta e oito) horas, os atos e diligências que lhe 
cumprirem.

(D) do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau e 
quando a competência do julgamento do mandado de 
segurança couber originariamente a um dos tribunais, 
em ambos os casos, caberá Agravo de Instrumento.

(E) o mandado de segurança coletivo não induz 
litispendência para as ações individuais, mas os 
efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante 
a título individual se não requerer a desistência de 
seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da ciência comprovada da impetração 
da segurança coletiva.

QUESTÃO 36

Com relação ao previsto na Medida Provisória n.° 2.215- 
10/2001, que dispõe sobre a reestruturação da 
remuneração dos militares das Forças Armadas, e na lei 
n.° 3.765/1960, Lei das Pensões Militares, assinale a 
opção correta.

(A) O militar transferido para a reserva remunerada ex 
officio, por não haver preenchido as condições de 
escolha para acesso ao generalato, tem direito ao 
soldo proporcional.

(B) O militar que foi incorporado a partir de 1o de janeiro 
de 2001 faz jus à percepção de adicional de tempo de 
serviço.

(C) A contribuição para a assistência médico-hospitalar e 
social é de até três e meio por cento ao mês e a 
alíquota de contribuição para a pensão militar é de 
sete é meio por cento.

(D) O oficial da ativa, contribuinte obrigatório da pensão 
militar, que perde posto e patente, não deixará aos 
seus beneficiários a pensão militar correspondente.

(E) A contribuição para a pensão militar não incidirá 
sobre as parcelas que compõem os proventos na 
inatividade.

QUESTÃO 35
De acordo com a lei n° 13.105, de 16 de março de 2015, 
Novo Código de Processo Civil, em relação aos prazos, 
marque a opção correta.

(A) Na contagem de prazos processuais em dias, 
estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão em 
dias corridos, excluindo o dia do começo. ,

(B) O juiz proferirá os despachos no prazo de 2 (dois) 
dias, as decisões interlocutórias no prazo de 5 (cinco) 
dias e as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias.

(C) Em processos em autos eletrônicos, os íitisconsortes 
que tiverem diferentes procuradores, de escritório de 
advocacia distintos, terão prazos contados em dobro 
para todas as suas manifestações.

(D) Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia 
do começo do prazo o dia útil seguinte ao fim da 
dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a 
intimação for por edital.

(E) Se, intimado, o advogado não devolver os autos no 
prazo de 5 (cinco) dias, perderá o direito à vista fora 
de cartório e incorrerá em multa correspondente a um 
salário mínimo.

QUESTÃO 38

No que tange aos crimes hediondos, de acordo com a lei 
n° 8.072/90 e com o Código de Processo Penal, é correto 
afirmar que:

(A) considera-se hediondo o crime de posse ou porte 
ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentados ou 
consumados.

(B) a prisão temporária, nos crimes previstos na lei n° 
8.072/90, terá o prazo de 10 (dez) dias, prorrogável 
por igual período em caso de extrema e comprovada- 
necessidade.

(C) a progressão de regime, no caso dos condenados a 
crimes hediondos, dar-se-á após o cumprimento de 
3/4 da pena, se o apenado for primário, e, de metade 
da pena, se reincidente.

(D) são considerados hediondos os crimes de tortura, 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e 
terrorismo, consumados ou tentados,

(E) os processos que apurem a prática de crimes 
hediondos terão prioridade de tramitação em todas as 
instâncias apenas quando se tratar de feminicfdio.

QUESTÃO 37

Prova: Amarela . CP-T/2018
Direito Página: 11/14



De acordo com a lei n°. 13.105/2015, Novo Código de
Processo Civil, em relação ao incidente de resolução de
demandas repetitivas, é correto afirmar que:

(A) a desistência ou abandono do processo impede o 
exame de mérito do incidente.

(B) o incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá 
preferência sobre os demais feitos, ressalvados os 
que envolvam réu preso e os pedidos de habeas 
corpus.

(C) serão exigidas custas processuais no incidente de 
resolução de demandas repetitivas.

(D) no incidente o recurso tem efeito devolutivo, 
presumindo-se a repercussão geral de questão 
constitucional eventualmente discutida.

(E) não observada a tese adotada no incidente, caberá 
multa.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

De acordo com o previsto na lei n° 6.880/80, é correto 
afirmar que constituem manifestações essenciais do “valor 
militar":

(A) o respeito à dignidade da pessoa humana.
(B) o civismo e o culto das tradições históricas.
(C) o culto aos Símbolos Nacionais.
(D) a disciplina e o respeito à hierarquia.
(E) a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias.

QUESTÃO 41

De acordo com a lei n° 13.105/2015, Novo Código de 
Processo Civil, são cabíveis os seguintes recursos, 
EXCETO:

(A) agravo interno.
(B) embargos infringentes.
(C) agravo em recurso especial.
(D) embargos de divergência.
(E) recurso ordinário.

No tocante à lei n° 4.898/65, é considerado crime de
abuso de autoridade:

(A) deixar de comunicar, imediatamente, ao Ministério 
Público a prisão ou detenção de qualquer pessoa.

(B) deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou 
detenção ilegal que lhe seja comunicada.

(C) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a 
constrangimento, ainda que autorizado em lei.

(D) levar à prisão e nela deter quem não se propõe a 
prestar fiança, permitida em lei.

(E) cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial 
carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra 
despesa, ainda que amparada em lei, quer quanto à 
espécie quer quanto ao seu valor.

QUESTÃO 43

De acordo com as disposições do decreto-lei n°
3.689/1941, Código de Processo Penal, assinale a opção
correta.

(A) O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na 
denúncia ou queixa, não poderá atribuir-lhe definição 
jurídica diversa, quando, em consequência, tenha de 
aplicar pena mais grave.

(B) Encerrada a instrução probatória, se entender cabível 
nova definição jurídica do fato, em consequência de 
prova existente nos autos de elemento ou 
circunstância da infração não contida na acusação, o 
Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, 
no prazo de 10 (dez) dias, se em virtude desta houver 
sido instaurado o processo em crime de ação pública.

(C) São inadmissíveis as provas ilícitas, assim entendidas 
as obtidas em violação a normas constitucionais 
legais, não sendo necessário desentranhar do 
processo.

(D) Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir 
sentença condenatória, ainda que o Ministério Público 
tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer 
agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

(E) São também inadmissíveis as provas derivadas das 
ilícitas, mesmo quando não evidenciado o nexo de 
causalidade entre umas e outrasi ou quando as 
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte 
independente das primeiras.

QUESTÃO 42

Prova: Amarela
Direito
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De acordo com a lei n° 13.105/2015, Novo Código de
Processo Civil, em relação à tutela provisória, é correto
afirmar que:

(A) cessa a eficácia da tutela concedida em caráter 
antecedente, se não for efetivada dentro de 30 (trinta) 
dias.

(B) a tutela provisória requerida em caráter incidental não 
exime do pagamento de custas.

(C) se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela 
cautelar, pode a parte renovar o pedido, 
independentemente de novo fundamento.

(D) o indeferimento da tutela cautelar por motivo de 
decadência não obsta a que a parte formule o pedido 
principal, nem influi no julgamento desse pedido.

(E) a tutela da evidência será concedida, dependendo da 
demonstração de perigo de dano ou de risco ao 
resultado útil do processo, quando ficar caracterizado 
o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 
protelatório da parte.

QUESTÃO 45

Com relação às parcerias público-privadas, de acordo com
a lei n° 11.079/2004, é correto afirmar que:

(A) concessão administrativa é o contrato de prestação 
de serviços públicos que envolve, adicionalmente à 
tarifa cobrada dos usuários, contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

(B) é vedada a celebração de contratos de parceria 
público-privada cujo valor do contrato seja inferior a 
R$ 20.000,00 (vinte milhões de reais).

(C) constitui uma das cláusulas do contrato de parceria 
público-privada a previsão de repartição de risco 
entre as partes, excluídos os referentes a caso 
fortuito, força maior, fato do príncipe e álea 
econômica extraordinária.

(D) é vedada a celebração de contrato de parceria 
público-privada que tenha como objeto único o 
fornecimento de mão de obra.

(E) após a celebração do contrato, deverá ser constituída 
sociedade de propósito específico, incumbida de 
implantar e gerir o objeto da parceria.

QUESTÃO 44
De acordo com a lei n° 13.105/2015, Novo Código de
Processo Civil, em relação ao tema atos processuais, é
correto afirmar que:

(A) os atos processuais serão realizados em dias úteis, 
das 6 (seis) às 18 (dezoito) horas.

(B) as citações, intimações e penhoras não poderão 
realizar-se no período de férias forenses.

(C) não se processam durante as férias forenses os 
processos de nomeação ou remoção de tutor ou 
curador.

(D) a parte poderá renunciar ao prazo estabelecido 
exclusivamente em seu favor, desde que o faça de 
maneira expressa.

(E) durante a suspensão do curso do prazo processual, 
serão realizadas audiências e sessões de julgamento.

QUESTÃO 47

No tocante à lei n° 11.340/2006 e Súmulas do Superior
Tribunal de Justiça, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) As medidas protetivas de urgência poderão ser 
concedidas pelo juiz, por representação do Delegado 
de Polícia.

(B) Aos crimes praticados com violência doméstica e 
familiar contra mulher, independentemente da pena 
prevista, não se aplica a lei n° 9099/95.

(C) Para a configuração da violência doméstica e familiar 
prevista no art. 5o, da lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha), não se exige a coabitação entre autor e 
vítima.

(D) A prática de crime ou contravenção penal contra a 
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente 
doméstico impossibilita a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

(E) É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes 
ou contravenções penais praticados contra a mulher 
no âmbito das relações domésticas.

QUESTÃO 46

\

Prova: Amarela
Direito
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De acordo com a lei n° 8.078/90, Código do Consumidor, é
correto afirmar que:

(A) as sanções administrativas previstas podem ser 
aplicadas cumulativamente, inclusive por medida 
cautelar, antecedente ou incidente de procedimento 
administrativo.

(B) não é considerado consumidor a coletividade de 
pessoas indetermináveis, que haja intervindo nas 
relações de consumo.

(C) o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de 
fácil constatação caduca em sessenta dias, tratando- 
se de fornecimento de serviço e de produto duráveis.

(D) o comerciante não será responsabilizado quando o 
produto for fornecido sem identificação clara do seu 
fabricante, produtor, construtor ou importador.

(E) a execução coletiva far-se-á com base em certidão 
das sentenças de liquidação, da qual deverá constar 
obrigatoriamente a ocorrência do trânsito em julgado.

QUESTÃO 49

De acordo com o decreto-lei n° 1.002/69, Código de
Processo Penal Militar, no que tange ao Inquérito Policial
Militar, é correto afirmar que:

(A) em se tratando da apuração de fato delituoso de 
excepcional importância ou de difícil elucidação, o 
encarregado do inquérito poderá solicitar ao juiz a 
indicação de procurador que lhe dê assistência.

(B) o inquérito deverá terminar dentro em vinte dias, se o 
indiciado estiver preso; ou no prazo de quarenta dias, 
quando o indiciado estiver solto, contados ambos os 
prazos a partir da data em que se instaurar o 
inquérito.

(C) o inquérito pode ser iniciado mediante portaria, a 
requerimento da parte ofendida ou de quem 
legalmente a represente, ou em virtude de 
representação devidamente autorizada de quem 
tenha conhecimento de infração penal, cuja repressão 
caiba à Justiça Militar.

(D) os autos do inquérito serão remetidos ao auditor da 
Circunscrição Judiciária Militar onde ocorreu a 
infração penal, mantendo-se na posse do 
encarregado os instrumentos desta e os objetos que 
interessem à sua prova.

(E) a autoridade militar poderá mandar arquivar autos de 
inquérito conclusivo da inexistência de crime ou de 
inimputabilidade do indiciado.

QUESTÃO 48
Em relação aos Juizados Especiais, analise as afirmativas
abaixo.

I- De acordo com a lei n° 9.099/95, que trata dos 
Juizados Cíveis e Criminais, nas causas de valor até 
20 (vinte) salários mínimos, as partes comparecerão 
pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; 
nas de valor superior, a assistência é obrigatória.

il- Não podem ser partes no Juizado Especial Federal 
Cível, de acordo com a lei n° 10.259/01, como rés, a 
União, as autarquias, as fundações e as empresas 
públicas federais.

ill- Serão admitidas a propor ação perante o Juizado 
Especial Federal Cível, de acordo com a lei n° 
9.099/95, as pessoas físicas capazes, excluídos os 
cessionários de direito de pessoas jurídicas.

IV- Não se incluem na competência do Juizado Especial 
Federal Cível, de acordo com a lei n° 10.259/01, as 
causas que tenham como objeto a impugnação da 
pena de demissão imposta a servidores públicos civis 
ou de sanções disciplinares aplicadas a militares.

Marque a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas l e IV estão corretas.
(E) Apenas as afirmativas II e 111 estão corretas.

QUESTÃO 50

Prova: Amarela
Direito
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RASCUNHO PARA REDAÇÃO
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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 seletivo/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 local 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:
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* N âo rasur« esta folha.
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* N ío  use canetas que  borrem  o  papel.
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. 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
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