MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO
TÉCNICO DO CORPO A UXILIAR DA MARINHA
(CP-T/2019)

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA

DIREITO

QUESTÃO 1

QUESTÃO 3

No que concerne ao Título “Dos Crimes Contra a Pessoa",
de acordo com o Código Penal Comum, assinale a opção
correta.

No que tange aos Direitos Políticos, assinale a opção
correta.

(A) No homicídio culposo, a pena é aumentada de 2/3
(dois terços), se o crime resulta de inobservância de
regra técnica de profissão, arte ou ofício.
(B) No homicídio culposo, a pena é aumentada de 2/3
(dois terços) até o dobro, se o agente deixa de prestar
imediato socorro à vítima, não procura diminuir as
consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão
em flagrante.
(C) Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de
2/3 (dois terços) se o crime é praticado contra pessoa
menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta)
anos.
(D) A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço)
até a metade se o crime for praticado na presença
física ou virtual de descendente ou de ascendente da
vítima.
(E) A pena do feminicídio é aumentada de 2/3 (dois
terços) até o dobro se o crime for praticado durante a
gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto.

(A) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros
e, durante o serviço militar obrigatório, os conscritos.
(B) A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto indireto e secreto, com igual
valor para todos, mediante plebiscito, referendo e
iniciativa popular.
(C) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a
justiça eleitoral no prazo de trinta dias contados da
diplomação, instituída a ação com provas do abuso
do poder economico, corrupção ou fraude.
(D) O militar alistável é elegível; se contar com mais de
10 (dez) anos de serviço, será agregado pela
autoridade
superior
e,
se
eleito,
passará
automaticamente, no ato da posse, para inatividade.
(E) O voto é facultativo para maiores de 65 (sessenta e
cinco) anos.

QUESTÃO 4
Em relação ao tema Orçamento Público na Constituição
Federal, assinale a opção correta.

QUESTÃO 2
Em relação à prisão em flagrante, prevista no Código de
Processo Penal Comum, assinale a opção correta.
(A) A falta de testemunhas da infração impedirá o auto de
prisão em flagrante.
(B) A falta ou o impedimento do escrivão impedirá a
lavratura do auto de prisão em flagrante.
(C) Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em
liberdade, depois de lavrado o auto de prisão em
flagrante.
(D) Qualquer do povo deverá prender quem quer que
seja encontrado em flagrante delito.
(E) Não cabe prisão em flagrante nas infrações
permanentes.

(A) Leis de iniciativa do Poder Legislativo estabelecerão o
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os
orçamentos anuais.
(B) Lei ordinária disporá sobre fiscalização financeira da
administração pública direta e indireta.
(C) É permitida a abertura de crédito suplementar ou
especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação de recursos correspondentes.
(D) A competência da União e dos Estados para emissão
de moeda será exercida exclusivamente pelo Banco
Centrai.
(E) É vedada a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro,
sem prévia autorização legislativa.

QUESTÃO 5
Assinale a opção que NÃO corresponde a um crime
considerado hediondo, conforme disposto na Lei n°
8.072/1990.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova: Amarela
Direito

Latrocínio.
Extorsão qualificada pela morte.
Extorsão mediante sequestro.
Apropriação indébita previdenciária.
Homicídio qualificado.
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QUESTÃO 6

QUESTÃO 7

Sob a ótica das lições de Fredie Didíer, na obra Curso de
Direito Processual Civil, quanto à competência, assinale a
opção correta.

De acordo com a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), analise as
afirmativas abaixo.

(A) A distribuição da competência faz-se por meio de
normas constitucionais (inclusive de constituições
estaduais), legais, regimentais (distribuição interna da
competência nos tribunais, feita pelos seus
regimentos internos), exceto negociais (no caso de
foro de eleição).
(B) De acordo com a regra da Kompetenzkompetenz,
todo juízo tem competência para julgar a sua própria
competência. O juiz é sempre o juiz da sua
competência.
(C) A distribuição da competência funcionai pode ser
visualizada em uma perspectiva vertical (na mesma
instância, como ocorre no caso de reconhecimento de
inconstitucionalidade em tribunal) ou em uma
perspectiva horizontal (em instâncias diversas, como
ocorre com a divisão da competência originária e da
competência derivada).
(D) A incompetência funcional é considerada um defeito
que somente pode ser invocado pelo réu, que deve
fazê-lo no primeiro momento possível, sob pena de
preclusão.
(E) A incompetência territorial é considerada absoluta,
portanto pode ser conhecida de ofício pelo órgão
jurisdicional, enquanto o processo estiver pendente.

I-

A permanência da criança e do adolescente em
programa de acolhimento institucional não se
prolongará por mais de 36 (trinta e seis) meses, salvo
comprovada necessidade que atenda ao seu superior
interesse,
devidamente
fundamentada
pela
autoridade judiciária.
II- A gestante ou mãe que manifeste interesse em
entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o
nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância
e da Juventude, bem como terá garantido o direito ao
sigilo sobre o nascimento, respeitado o direito do
adotado de conhecer sua origem biológica.
III- A condenação criminal do pai ou da mãe não
implicará a destituição do poder familiar, exceto na
hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à
pena de reclusão, contra outrem igualmente titular do
mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro
descendente.
IV- A adoção será precedida de estágio de convivência
com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo de
120 (cento e vinte) dias, observadas a idade da
criança ou do adolescente e as peculiaridades do
caso.
Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova: Amarela
Direito

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

CP-T/2019
Página: 3/15

QUESTÃO 8

QUESTÃO 10

De acordo com o Código de Processo Civil Brasileiro, a
respeito da penhora, é correto afirmar que:

À luz da doutrina de Fredie Didier, na obra Curso de
Direito Processual Civil, quanto à resposta do réu no
Direito Processual Civil, analise as afirmativas abaixo.

(A) a penhora de crédito representado por letra de
câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros
títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja
ou não este em poder do executado.
(B) são impenhoráveis a quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 50 (cinquenta)
salários-mínimos.
(C) a penhora observará, preferencial mente, a seguinte
ordem: dinheiro, em espécie ou em depósito, ou
aplicação em instituição financeira; títulos da dívida
pública da União, dos Estados e do Distrito Federal
com cotação em mercado; pedras e metais preciosos;
ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
bens imóveis; bens móveis em geral; e veículos de
via terrestre.
(D) penhoradas as quotas ou as ações de sócio em
sociedade simples ou empresária, o juiz assinará
prazo razoável, não superior a 6 (seis) meses, para
que a sociedade apresente balanço especial, na
forma da lei.
(E) para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito
ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do
exequente ou de ofício, sem dar ciência prévia do ato
ao executado, determinará às instituições financeiras,
por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne
indisponíveis ativos financeiros existentes em nome
do executado, limitando-se a indisponibilidade ao
valor indicado na execução.

I-

Haverá cumulação própria de defesas quando o réu
apresentar defesa contra vários pedidos, que foram
apresentados também em cumulação própria: cada
defesa faz o contraponto a um pedido e o demandado
deseja que todas elas sejam acolhidas.
II- Haverá cumulação eventual de defesas quando o réu
alegar uma defesa para a hipótese de a outra,
anteriormente formulada, não ser acolhida.
III- As defesas do réu deveríam ser apresentadas em
forma de cumulação própria: primeiro as defesas de
admissibilidade e, em seguida, para o caso de não
acolhimento delas, as defesas de mérito.
IV- A regra da eventualidade autoriza, então, que o réu
deduza defesas logicamente incompatíveis. Mas o
princípio da boa-fé processual impõe que essa
cumulação de defesas incompatíveis tenha limites.
V- Nem toda ilogícidade é superada pela aplicação da
regra da concentração da defesa.
Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 1 1
QUESTÃO 9
Sobre o funcionamento e a organização dos poderes, de
acordo com a Constituição Federal, assinale a opção
correta.
(A) Será considerado eleito Presidente o candidato que,
registrado por partido político, obtiver a maioria
absoluta de votos, computados brancos e nulos.
(B) Os membros do Conselho Nacional de Justiça serão,
todos eles, nomeados pelo Presidente da República e
exercerão seus mandatos por dois anos, não admitida
recondução.
(C) Compete ao Tribunal de Contas da União (TCU)
representar
ao
Poder
competente
sobre
irregularidades ou abusos apurados.
(D) São órgãos da Justiça Militar: o Superior Tribunal
Militar, os Tribunais e Juizes Militares e os Conselhos
de Disciplina e de Justificação.
(E) O Congresso Nacional delega ao Senado Federal a
competência para suspender, no todo ou em parte, a
lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.

Prova: Amarela
Direito

Segundo a Lei 9.519/97, que dispõe sobre a
reestruturação dos Corpos e Quadros de Oficiais e de
Praças da Marinha, o Quadro Auxiliar da Marinha é
composto por:
(A) Quadro Técnico e Quadro Suplementar.
(B) Quadro de Apoio à Saúde, Quadro de Médicos e
Quadro de Cirurgiões-Dentistas.
(C) Quadro de Capelães Navais, Quadro Suplementar e
Quadro Técnico.
(D) Quadro Complementar de Oficiais Intendentes da
Marinha e Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha.
(E) Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais, Quadro de
Capelães Navais, Quadro Auxiliar da Armada e
Quadro Técnico.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 14

À tuz da redação em vigor do Código Civil Brasileiro, é
correto afirmar que NÃO podem ser admitidos como
testemunhas:

Conforme as disposições do Código Penal Comum,
atinente ao Título "Da Extinção da Punibilidade", assinale
a opção correta.

(A) aqueles que, por enfermidade ou retardamento
mental, não tiverem discernimento para a prática dos
atos da vida civil.
(B) os cegos e surdos, quando a ciência do fato que se
quer provar dependa dos sentidos que lhes faltam.
(C) o interessado no litígio, o amigo íntimo,o inimigo
capital das partes, o credor, tutor ou curador.
(D) os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os
colaterais, até o terceiro grau de alguma das partes,
por consanguinidade, ou afinidade.
(E) a pessoa com deficiência física.

(A) A sentença que conceder perdão judicial será
considerada para efeitos de reincidência.
(B) No caso de concurso de crimes, a extinção da
punibilidade não incidirá sobre as penas de cada um,
isoladamente.
(C) As penas mais graves prescrevem com as mais
leves.
(D) São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era na data da sentença, maior
de (60) sessenta anos.
(E) A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 (dois)
anos, quando a multa for a única cominada ou
aplicada.

QUESTÃO 1 3
Conforme ensinamentos de Leonardo Carneiro da Cunha
na obra A Fazenda Pública em Juízo, assinale a
alternativa correta quanto ao Juizado Especial Cível
Federal:
(A) Será competente o Juizado Especial Federal, nas
causas de valor inferior a 60 salários mínimos, se o
ente federal figurar na causa como terceiro
interveniente.
(B) São absolutas as competências fixadas em razão de
critérios de natureza material, funcional e do valor da
causa. A competência em razão do território é, por
sua vez, relativa.
(C) A incompetência pode ser absoluta ou relativa. É
absoluta, quando o órgão que profere o ato não
dispõe de qualquer atribuição para emiti-lo. Por sua
vez, é relativa, quando o órgão que expede o ato,
embora tenha competência para aquele tipo de
matéria, não é legitimado para emiti-lo.
(D) Havendo juizado previdenciário e juizado "comum”, a
este não devem ser encaminhadas as demandas que
versem sobre aquela matéria, pois elas serão de
competência exclusiva do juizado previdenciário. A
competência do juizado "comum" será residual: o que
for de natureza previdenciária deverá ser-lhe
encaminhado.
(E) O sistema dos Juizados Especiais foi estruturado em
favor dos chamados litigantes habituais, servindo de
meio de maior acesso a quem tem causas de pouca
expressão econômica e pequena complexidade,
razão peia qual a Fazenda Pública não pode ser
autora nos Juizados Especiais Federais.

Prova: Amarela
Direito

QUESTÃO 15
Em relação ao Código de Processo Penal Comum,
referente ao Título “Da Ação Penal”, assinale a opção
correta.
(A) Ao Ministério Público caberá intentar ação penal
privada.
(B) A renúncia ao exercício do direito de queixa, em
relação a um dos autores do crime, não se estenderá
a todos.
(C) A queixa contra qualquer dos autores do crime não
obrigará ao processo de todos.
(D) A representação será retratável, depois de oferecida
a denúncia.
(E) O perdão concedido a um dos querelados aproveitará
a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação
ao que o recusar.
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

Assinale a opção que descreve corretamente o crime de
Concussão, previsto no artigo 316 do Código Penai
Comum.

No tocante às disposições do Código Penal Militar, acerca
“Dos Crimes Contra o Serviço Militar e Dever Militar, a
conduta de “deixar de apresentar-se o convocado à
incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou,
apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de
incorporação", corresponde ao tipo do crime de:

(A) Exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-ia, mas em razão dela, vantagem indevida.
(B) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-ia, mas em razão dela, vantagem indevida, ou
aceitar promessa de tai vantagem.
(C) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei,
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
(D) Deixar
o
funcionário,
por
indulgência,
de
responsabilizar subordinado que cometeu infração no
exercício do cargo ou, quando lhe falte competência,
não levar o fato ao conhecimento da autoridade
competente.
(E) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado
perante a administração pública, valendo-se da
qualidade de funcionário.

QUESTÃO 17
Segundo o Código Penal Militar, “a pena pode ser
atenuada ou substituída por outra menos grave quando o
agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o
dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de
interpretação da lei, se escusáveis", configura a hipótese
de erro:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

Deserção.
Abandono de posto.
Amotinamento.
Insubmissão.
Deserção especial.

QUESTÃO 2 0
Quanto à relação de consumo nos moldes do que é
descrito no Código de Defesa do Consumidor, é
INCORRETO afirmar que são nulas de pleno direito, entre
outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento
de produtos e serviços que:
(A) impossibilitem,
exonerem
ou
atenuem
a
responsabilidade do fornecedor por vícios de
qualquer natureza dos produtos e serviços ou
impliquem renúncia ou disposição de direitos.
(B) infrinjam ou possibilitem a violação de normas
ambientais.
(C) transfiram responsabilidades a terceiros.
(D) possibilitem a renúncia do direito de indenização por
benfeitorias úteis.
(E) determinem a utilização compulsória de arbitragem.

de fato.
culposo.
provocado.
de direito.
sobre a pessoa.

QUESTÃO 18
De acordo com o Código de Processo Penal Militar, a
denúncia deverá ser oferecida, se o acusado estiver
preso, dentro do prazo de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5 (cinco) dias.
10 (dez) dias.
15 (quinze) dias.
20 (vinte) dias.
30 (trinta) dias.

Prova: Amarela
Direito
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

Com base na Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas
afirmativas abaixo, assinalando a seguir a opção correta.

Conforme ensinamentos de Fredie Didier, na obra Curso
de Direito Processual Civil, no que se refere à Jurisdição,
assinale a alternativa correta:

( ) Nas esferas administrativa, controladora e judicial,
não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão.
( ) A decisão que, nas esferas administrativa,
controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá
indicar de
modo
expresso
suas
consequências jurídicas e administrativas.
( ) As sanções aplicadas ao agente não serão levadas
em conta na dosimetria das demais sanções de
mesma natureza e relativas ao mesmo fato.
( ) O agente público não responderá pessoalmente por
suas decisões ou opiniões técnicas, mesmo em caso
de dolo ou erro grosseiro.
( ) As autoridades públicas devem atuar para aumentar a
segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive
por meio de regulamentos, súmulas administrativas e
respostas a consultas. Tais instrumentos poderão ter,
a critério da autoridade administrativa, caráter
vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se
destinam, até ulterior revisão.
( ) Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou
situação contenciosa na aplicação do direito público,
inclusive no caso de expedição de licença, a
autoridade administrativa poderá, após oitiva do
órgão jurídico e, quando for o caso, após realização
de consulta pública, e presentes razões de relevante
interesse geral, celebrar compromisso com os
interessados, observada a legislação aplicável, o qual
só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial.

(A) Não
se
pode
confundir
neutralidade
com
imparcialidade. O mito da neutralidade funda-se na
possibilidade de o juiz ser desprovido de vontade
consciente; predominar no processo o interesse das
partes e não o interesse geral de administração da
justiça; o juiz nada tem a ver com o resultado da
instrução.
(B) A criação de norma individualizada por um terceiro
imparcial é uma característica exclusiva da jurisdição.
(C) Do ponto de vista material, as decisões das agências
reguladoras poderíam ser consideradas jurisdicionais;
não o são, porém, exatamente pela falta do atributo
exclusivo da jurisdição, que é a aptidão para a coisa
julgada: essas decisões administrativas podem ser
revistas pelo Poder Judiciário.
(D) Ao lado da função legislativa e da função
administrativa, a função jurisdicional compõe o tripé
dos poderes estatais. Assim, a função jurisdicional é
necessariamente exercida por ele.
(E) Toda decisão pressupõe ao menos duas alternativas
que podem ser escolhidas. Mas a decisão não é uma
delas, mas algo distinto delas (é algo novo). Ao
decidir, repita-se, o tribunal gera algo novo; se não
fosse assim, não haveria decisão, mas apenas o
reconhecimento de uma anterior decisão, já pronta.

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

(F) (V) (V) (F) (V) (V)
(V) (F) (V) (F) (F) (V)
(V) (V) (F) (F) (F) (V)
(V) (V) (F) (F) (V) (V)
(F) (V) (V) (F) (F) (V)

Prova: Amarela
Direito

QUESTÃO 2 3
Em relação ao Título “Do Processo Ordinário”, de acordo
com o Código de Processo Penal Militar, é correto afirmar
que:
(A) a instrução criminal será sempre secreta, podendo,
excepcionalmente, a juízo do Conselho de Justiça,
ser pública a sessão, desde que o exija o interesse da
ordem e disciplina militares, ou a segurança nacional.
(B) o prazo para a conclusão da instrução criminal é de
90 (noventa) dias, estando o acusado preso,
contados do recebimento da denúncia.
(C) o oficial processado, ou sujeito a inquérito policial
militar, não poderá ser transferido para a reserva,
salvo se atingir a idade-limite de permanência no
serviço ativo.
(D) o prazo para a conclusão da instrução criminal é de
120 (cento e vinte) dias, estando o acusado solto,
contados do recebimento da denúncia.
(E) o processo ordinário inicia-se com a citação válida.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 2 5

Nos termos do artigo 24 da Lei 8.666/93, é dispensável a
licitação, EXCETO:

De acordo com a Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), quanto aos atos processuais,
assinale a opção correta.

(A) para o fornecimento de bens e serviços, produzidos
ou
prestados
no
Pais,
que
envolvam,
cumulativamente, alta complexidade tecnológica e
defesa nacional, mediante parecer de comissão
especialmente designada pela autoridade máxima do
órgão.
(B) para as compras de materiais de uso pelas Forças
Armadas, inclusive de materiais de uso pessoal e
administrativo, quando houver necessidade de manter
a padronização requerida pela estrutura de apoio
logístico dos meios navais, aéreos e terrestres,
mediante parecer de comissão instituída por portaria.
(C) para aquisição, por pessoa jurídica de direito público
interno, de bens produzidos ou serviços prestados por
órgãos ou entidades que integrem a Administração
Pública e tenham sido criados para esse fim
específico em data anterior à vigência dessa Lei,
desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado.
(D) para a construção, a ampliação, a reforma e o
aprimoramento de estabelecimentos penais, desde
que configurada situação de grave e iminente risco à
segurança pública.
(E) na aquisição de bens e contratação de serviços para
atender a o s , contingentes militares das Forças
Singulares brasileiras empregadas em operações de
paz no exterior, necessariamente justificadas quanto
ao preço e à escoiha do fornecedor ou executante e
ratificadas pelo Comandante da Força.

(A) É lícito o uso da taquigrafia e da estenotipia em
qualquer juízo ou tribunal.
(B) Versando o processo sobre direitos que admitam
autocomposição, é lícito às partes plenamente
capazes estipular mudanças no procedimento para
ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar
sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres
processuais, somente durante o processo.
(C) De comum acordo entre as partes, o juiz pode fixar
calendário para a prática dos atos processuais,
quando for o caso. O calendário vincula somente as
partes, mas não o juiz, e os prazos nele previstos
somente serão modificados em casos excepcionais,
devidamente justificados.
(D) O documento redigido em língua estrangeira somente
poderá ser juntado aos autos quando acompanhado
de versão para a língua portuguesa tramitada
exclusiva mente por via diplomática.
(E) Os atos das partes consistentes em declarações
unilaterais ou bilaterais de vontade produzem
imediatamente constituição, modificação ou extinção
de direitos processuais. Igualmente, a desistência da
ação produzirá efeitos imediatamente após o acordo
entre as partes.

QUESTÃO 2 6
No tocante à “Suspensão Condicional da Pena", de acordo
com o Código Penal Comum, é correto afirmar que:
(A) a execução da pena privativa de liberdade, superior a
4 (quatro) anos, poderá ser suspensa, por 4 (quatro)
a 6 (seis) anos, desde que o condenado seja maior
de 70 (setenta) anos de idade, ou razões de saúde
justifiquem a suspensão.
(B) a suspensão não se estende às penas restritivas de
direito nem à multa.
(C) a suspensão não será revogada se, no curso do
prazo, o beneficiário é condenado, em sentença
irrecorrível, por crime doloso.
(D) a suspensão deverá, obrigatoriamente, ser revogada
se o réu é irrecorriveimente condenado por
contravenção.
(E) quando obrigatória a revogação da suspensão, o juiz
pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de
prova até o máximo.

Prova: Amarela
Direito
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

No que tange às disposições do Código de Processo
Penal Comum, referentes ao Título “Dos Recursos em
Geral”, caberá recurso de apelação da decisão:

Segundo as lições de Leonardo José Carneiro da Cunha
na obra A Fazenda Pública em Juízo, é correto afirmar,
quanto à Fazenda Pública em Juízo, que:

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

(A) a citação recebida por funcionário que não ostente a
condição de representante legal da Fazenda Pública
é nula, não sendo, em princípio, aplicável a teoria da
aparência.
(B) a citação da Fazenda Pública, como já se viu, é feita
por oficial de Justiça, devendo, então, aplicar-se com
mais vigor a regra da impessoalidade da citação.
(C) mesmo que não haja norma expressa, é possível
haver delegação da competência do representante
legal da Fazenda Pública para receber citação.
(D) a competência administrativa, sendo por um requisito
de ordem pública, é transferível e prorrogável pela
vontade dos interessados.
(E) O comparecimento espontâneo do réu não supri a
falta ou nulidade da citação.

que não receber a denúncia ou a queixa.
que concluir pela incompetência do juízo.
que pronunciar o réu.
que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor.
do Tribunal do Júri, quando ocorrer nulidade posterior
à denúncia.

QUESTÃO 2 8
Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, entende-se
por ato administrativo:
(A) simples - aquele que emana a vontade de mais de um
órgão ou agente administrativo.
(B) inexequível - aquele inteiramente operante, ou seja, já
existe disponibilidade para colocá-lo em execução.
(C) perfeito - aquele que já encerrou seu cicio de
formação.
(D) inválido - aquele praticado com adequação às normas
que o regem.
(E) imperfeito - aquele que contém vícios.

QUESTÃO 3 1
No que tange ao Regulamento Disciplinar da Marinha
(Decreto 88.545/83), analise as afirmativas abaixo.
I-

QUESTÃO 2 9
Acerca da contratação de parceria público-privada,
prevista na Lei 11.079/2004, assinale a opção correta.
(A) A parceria público-privada possui uma única
modalidade de contrato administrativo de concessão:
a concessão patrocinada.
(B) O prazo de vigência dos contratos de parceria
público-privada será de 10 (dez) a 40 (quarenta)
anos, compatíveis com a amortização do investimento
realizado, incluída eventual prorrogação.
(C) A Lei 11.079/2004 não se aplica aos fundos
especiais, às autarquias, às fundações públicas, às
empresas públicas, às sociedades de economia mista
e às demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
(D) É vedada a celebração de contratos de parceria
público-privada cujo valor do contrato seja inferior a
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
(E) Após a celebração do contrato de parceria públicoprivada deverá ser constituída sociedade de propósito
específico incumbida de implantar e gerir o objeto da
parceria.

Prova: Amarela
Direito

É contravenção disciplinar contrair dívidas ou assumir
compromissos superiores à suas possibilidades,
comprometendo o bom nome da classe.
II- É contravenção disciplinar faltar à verdade ou omitir
informações que possam conduzir à sua apuração.
III- É contravenção disciplinar tratar subordinados com
atenção e justiça.
IV- É contravenção disciplinar disseminar boatos ou
notícias tendenciosas.
V- É contravenção disciplinar portar arma com
autorização legal ou ordem escrita de autoridade
competente.
Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

as afirmativas
as afirmativas
as afirmativas
as afirmativas
as afirmativas

I e II estão corretas.
1, II e IV estão corretas.
III e V estão corretas.
II e III estão corretas.
I, IV e V estão corretas.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

No tocante ao Título “Da Competência", de acordo com o
Código de Processo Penal Comum, é correto afirmar que
a competência será determinada pela continência:

Anaíise a situação descrita abaixo e assinale a opção
correta, de acordo com o Estatuto do Idoso.

(A) quando a prova de uma infração ou qualquer de suas
circunstâncias elementares influir na prova de outra
infração.
(B) se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido
praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas em
concurso, embora diverso o tempo e o lugar.
(C) quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela
mesma infração.
(D) se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido
praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas
reunidas.
(E) se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido
praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas
umas contra as outras.

QUESTÃO 3 3
Sobre a Lei 9.784/99, que disciplina o processo
administrativo, no âmbito da Administração Pública
Federal, assinale a opção correta.
(A) O processo administrativo inicia-se, exclusivamente, a
pedido do interessado.
(B) O recurso administrativo tramitará, no máximo, por 2
(duas) instâncias administrativas.
(C) Quando a matéria do processo envolver assunto de
interesse geral, o órgão competente poderá, mediante
despacho motivado, abrir período de consulta pública
para manifestação de terceiros, antes da decisão do
pedido, se não houver prejuízo para a parte
interessada.
(D) Os prazos começam a correr da data da cientificação
oficial, incluindo-se o dia do começo e excluindo-se o
do vencimento.
(E) Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou
autoridade responsável pelo processo e dos
administrados que dele participem devem ser
praticados no prazo de 10 (dez) dias.

Prova: Amarela
Direito

Um homem de 60 anos deu entrada no serviço de saúde
privado no Município de São Francisco de Itabapoana.
Durante a avaliação médica, foi constatada a suspeita de
violência praticada contra esse homem.
(A) Os serviços privados de saúde deverão comunicar à
autoridade sanitária ou à autoridade policial os casos
de confirmação de violência praticada contra o idoso.
(B) Os serviços privados de saúde deverão notificar
compulsoriamente à autoridade sanitária os casos de
confirmação de violência praticada contra o idoso.
(C) A notificação compulsória pelos serviços de saúde
deverá ser feita ao Conselho Municipal do Idoso.
(D) A notificação compulsória pelos serviços de saúde
deverá ser feita ao Conselho Municipal do Idoso e ao
Ministério Público.
(E) Os serviços de saúde deverão obrigatoriamente
comunicar os casos de suspeita ou confirmação de
violência contra o idoso aos seguintes órgãos:
autoridade policial, Ministério Público e Conselho
Municipal do Idoso.

QUESTÃO 3 5
Sobre as Forças Armadas, é correto afirmar que:
(A) para aquisição da estabilidade, é válida a contagem
em dobro de férias e licenças não gozadas, aos
militares temporários.
(B) não viola a Constituição o estabelecimento de
remuneração inferior ao salário mínimo para Praças
prestadoras de serviço militar inicial.
(C) aos militares são permitidas a sindicalização e a
greve.
(D) caberá habeas corpus em relação a punições
disciplinares militares.
(E) o Oficiai só perderá o posto e a patente se for julgado
indigno do oficiaiato ou com ele incompatível, por
decisão de tribunal especial em tempo de paz ou de
tribunal militar em caráter permanente, em tempo de
guerra.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

Sobre a Lei 4.375/1964, que disciplina o Serviço Militar
obrigatório, assinale a opção correta.

A Medida Provisória 2.215-10/01 estabeleceu a
reestruturação da remuneração dos militares das Forças
Armadas. Sobre esse tema, assinale a opção correta.

(A) 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 de idade e
subsistirá até 31 de dezembro do ano em que
completar 45 (quarenta e cinco) anos.
(B) Em qualquer época, poderão somente os brasileiros
que tenham prestado Serviço Militar obrigatório ser
objeto de convocação de emergência, em condições
determinadas pelo Presidente da República, para
evitar a perturbação da ordem ou para sua
manutenção ou, ainda, em caso de calamidade
pública.
(C) Será permitida a prestação do Serviço Militar como
voluntário, a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade,
para os homens.
(D) As mulheres ficam isentas do Serviço Militar em
tempo de guerra e, de acordo com suas aptidões,
sujeitas aos encargos do interesse da mobilização.
(E) A contagem de tempo de Serviço Militar terá início no
dia da convocação.

(A) O militar, enquanto não for desligado, continuará a
perceber remuneração na ativa até a publicação de
seu desligamento, que não poderá ultrapassar
quarenta e cinco dias da data da primeira publicação
oficial do respectivo ato.
(B) O direito do militar à remuneração tem início no dia
seguinte da data do ato da promoção, da
apresentação que atende convocação ou designação
para o serviço ativo para as praças.
(C) O adicional militar é parcela remuneratória mensal
devida ao militar, inerente aos cursos realizados com
aproveitamento.
(D) A remuneração e os proventos do militar estão, em
qualquer caso, sujeitos a penhora, sequestro ou
arresto.
(E) Suspende-se temporariamente o direito do militar à
remuneração quando em licença para tratamento de
pessoa da família.

QUESTÃO 3 9
QUESTÃO 37
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n°
9.503/1997), referente ao Capítulo “Dos Crimes de
Trânsito", analise as afirmativas abaixo.
I-

A suspensão ou a proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor
somente pode ser imposta isoladamente.
II- A penalidade de suspensão ou de proibição de obter
a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo
automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por
efeito da condenação penal, estiver recolhido a
estabelecimento prisional.
III- A penalidade de suspensão ou de proibição de obter
a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo
automotor, tem a duração de 2 (dois) meses a 5
(cinco) anos.
Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

A respeito dos pressupostos processuais, segundo Fredie
Didier, na obra Curso de Direito Processual Civil, assinale
a opção INCORRETA.
(A) É possível que, embora exista processo, a um
determinado ato processual falte um pressuposto de
existência jurídica.
(B) O ato jurídico inicial pode ser válido e, ainda assim,
ser decretada a inadmissibilidade do procedimento.
(C) O terceiro pressuposto processual é a existência de
demanda, que nesse caso deve ser compreendida
como continente (o ato de pedir) e não como
conteúdo (aquilo que se pede).
(D) A existência do réu é fundamental para a existência
dessa mesma relação jurídica, não para a eficácia do
processo em face dele.
(E) Considerar-se-á inexistente o processo se a demanda
for ajuizada perante não juiz, e decisão prolatada por
não juiz é uma não decisão, é apenas um simulacro a
que não se pode emprestar qualquer eficácia jurídica.

as afirmativas I e II são verdadeiras.
a afirmativa I é verdadeira.
a afirmativa II é verdadeira.
a afirmativa 111 é verdadeira.
as afirmativas II e 111 são verdadeiras.

Prova: Amarela
Direito
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 4 1

Acerca da Lei 9.868/99, que dispõe sobre o processo e
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da
ação declaratória de constitucionalidade perante o
Supremo Tribunal Federal (STF), analise as afirmativas
abaixo.

Considerando os entendimentos sumulados pelo Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, assinale a
opção correta.

I-

Não se admitirá a intervenção de terceiros no
processo de ação direta de inconstitucionalidade, mas
o relator, considerando a relevância da matéria e a
representatividade dos postulantes, poderá por
despacho recorrível, admitir a manifestação de outros
órgãos ou entidades.
II- A petição inicial da ação direta de constitucionalidade
indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo
questionado e os fundamentos jurídicos do pedido, o
pedido, com suas especificações e a existência de
controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da
disposição objeto da ação declaratória.
III- A decisão sobre a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo somente
será tomada se presentes na sessão pelo menos 6
(seis) ministros.
IV- Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, e tendo em vista razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o
Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 (dois
terços) de seus membros, restringir os efeitos
daquela declaração ou decidir que ela só tenha
eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de
outro momento que venha a ser fixado.
Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

as afirmativas II e IV estão corretas.
as afirmativas I e IV estão corretas.
as afirmativas II e III estão corretas.
as afirmativas I, II e IV estão corretas.
a afirmativa 111 está correta.

(A) O direito ao auxílio-alimentação se estende aos
servidores inativos.
(B) O limite de idade para inscrição em concurso público
é inconstitucional.
(C) É constitucional toda modalidade de provimento que
propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação
em concurso público destinado ao seu provimento,
em cargo que não integra a carreira na qual
anteriormente investido.
(D) A câmara de vereadores tem personalidade jurídica e
judiciária, podendo, portanto, demandar em juízo para
defender seus direitos.
(E) A administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornem ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial.

QUESTÃO 42
Analise as afirmativas abaixo, em relação ao Título “Da
Aplicação da Lei Penal1', do Código Penal Comum.
I-

Considera-se praticado o crime no momento em que
ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte,
bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o
resultado.
II- Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de
convenções, tratados e regras de direito internacional,
ao crime cometido no território nacional.
III- Considera-se praticado o crime no lugar da ação ou
omissão, ainda que outro seja o momento do
resultado.
IV- A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena
imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando
diversas, ou nela é computada, quando idênticas.
Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prova: Amarela
Direito

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

a afirmativa IV está correta.
as afirmativas I, II e III estão corretas.
as afirmativas I, III e IV estão corretas.
as afirmativas I e III estão corretas.
as afirmativas II e IV estão corretas.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 45

De acordo com a Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002
(Código Civil Brasileiro), quanto ao regime de bens entre
os cônjuges, é correto afirmar que:

Segundo a Constituição Federal de 1988, a decretação da
intervenção da União em um dos Estados da Federação
dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou Poder
Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do
Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra
o Poder Judiciário, na hipótese de:

(A) é lícito aos nubentes, antes ou após celebrado o
casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que
lhes aprouver.
(B) o regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar
desde a data do pacto pré-nupcial.
(C) é admissível alteração do regime de bens, mediante
autorização judicial em pedido motivado de ambos os
cônjuges, apurada a procedência das razões
invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.
(D) é admissível alteração do regime de bens, mediante
autorização judicial em pedido motivado de um dos
cônjuges, apurada a procedência das razões
invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.
(E) é admissível alteração do regime de bens por meio de
escritura pública.

QUESTÃO 4 4
Segundo as lições de Leonardo Carneiro da Cunha na
obra A Fazenda Pública em Juízo, é correto afirmar
quanto ao Mandado de Segurança:
(A) sendo certo e incontroverso o direito, ainda que o fato
seja altamente controvertido, tal direito não exclui o
cabimento do mandado de segurança.
(B) sabe-se que a admissão difere da confissão.
Enquanto nesta se reconhece expressamente como
verdadeiro um fato que lhe é contrário, na admissão
há uma omissão, deixando-se de impugnar o fato
alegado pela parte contrária, que passa a ser
incontroverso nos autos.
(C) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado
em
defesa
de
pretensão
que
interesse
exciusivamente a toda categoria ou ciasse de
pessoas.
(D) tratando-se genérica e abstratamente de quem
poderia impetrar o writ coletivo, o texto constitucional
versa sobre capacidade processual, bem como sobre
legitimidade ativa para a causa. Esta última há de ser
aferida a partir da situação litigiosa afirmada no
mandado de segurança coletivo.
(E) há litispendência entre mandado de segurança
individual e mandado de segurança coletivo.

Prova: Amarela
Direito

(A) não pagamento, por três anos consecutivos, da dívida
fundada.
(B) grave comprometimento da ordem pública.
(C) recusa à execução de lei federal.
(D) desobediência à ordem ou decisão judicial.
(E) garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas
unidades da Federação.

QUESTÃO 4 6
De acordo com a Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), quanto aos procedimentos
especiais de jurisdição contenciosa e voluntária dos atos
processuais, assinale a opção correta.
(A) Na ação de consignação em pagamento, alegada a
insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo,
em 15 (dias) dias, salvo se corresponder à prestação
cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.
(B) Nas ações possessórias, se o réu provar, em
qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido
ou reintegrado na posse carece de idoneidade
financeira para, no caso de sucumbência, responder
por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de
10 (dez) dias para requerer caução, real ou
fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa
litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte
economicamente hipossuficiente.
(C) Na ação de Divisão, a petição inicial será instruída
com os títulos de domínio do promovente e conterá a
indicação da origem da comunhão e a denominação,
a situação, os limites e as características do imóvel;
o nome, o estado civil, a profissão e a residência de
todos
os
condôminos,
especificando-se
os
estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas;
as benfeitorias comuns.
(D) Na ação de dissolução parcial de sociedade, a ação
pode ser proposta pelo espólio do sócio falecido,
quando a totalidade dos sucessores não ingressar na
sociedade e pelos sucessores, antes de concluída a
partilha do sócio falecido.
(E) O processo de inventário e de partilha deve ser
instaurado dentro de 3 (três) meses, a contar da
abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze)
meses subsequentes e podendo o juiz prorrogar
esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte.
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

Sobre a hierarquia e a disciplina previstas no Estatuto dos
Militares, assinale a opção correta.

Em relação aos casos hipotéticos sobre Pensões militares,
de acordo com a Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960 (Lei
de Pensões Militares), e de acordo com a Medida
Provisória n° 2215-10/2001, assinale opção correta.

(A) Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência
entre os militares de categoria e postos diferentes e
têm a finalidade de desenvolver o espírito de
camaradagem, em ambiente de estima e confiança,
sem prejuízo do respeito mútuo.
(B) A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em
níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças
Armadas. A ordenação se faz por postos ou
graduações; dentro de um mesmo posto ou
graduação se faz pela antiguidade no posto ou na
graduação.
(C) A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser
mantidos apenas no âmbito das organizações
militares entre militares da ativa, da reserva
remunerada e reformados.
(D) Os Aspirantes a Oficial, os alunos de órgãos
específicos de formação de militares e os GuardasMarinhas são denominados Subofíciais.
(E) Posto é o grau hierárquico da praça, conferido pela
autoridade militar competente e confirmado em Carta
Patente.

Prova: Amarela
Direito

(A) Marinheiro Souza, falecido em 1991, deixou cinco
beneficiárias em potencial à pensão militar: a ex-esposa
Fátima (que percebia somente pensão alimentícia até o
falecimento do instituidor) e 4 filhas maiores e capazes:
Maria (aposentada pelo INSS), Lucia (servidora do
TJRJ), Joana (solteira) e Mônica (estudante e única filha
em comum do militar com Fátima). Considerando que
todas elas fizeram requerimento pleiteando a pensão
militar, é correto afirmar que será dividida da seguinte
forma: Fátima na cota-parte de 5/8, Maria, Lucia e
Joana, cada uma na cota-parte de 1/8, e indeferida para
Mônica.
(B) Conforme redação da lei vigente na data do óbito do
contribuinte, o militar, contribuinte da parcela obrigatória
da pensão militar, tendo falecido no mês de julho do ano
de 1998, poderá deixar a pensão militar para filho,
nascido no mês de maio do ano de 1998, do sexo
masculino, até completar os 21 anos de idade, mesmo
sendo inválido.
(C) O Terceiro-Sargento Silva faleceu em 1990 e deixou a
pensão militar, na cota-parte integral, para a sua filha
Maria. Ocorre que Maria é casada com o Suboficial
Oliveira, e este veio a falecer em 1995. Assim, Maria fez
requerimento solicitando esta pensão na condição de
viúva. Nesse contexto, sabendo-se que a legislação
aplicável à pensão militar é aquela vigente na data do
óbito do instituidor, a pensão na condição de viúva não
é acumulável com outra pensão militar que já recebe do
mesmo órgão e, assim, o pedido de Maria foi indeferido.
(D) Com o óbito do Segundo-Tenente Xavier, falecido em
2003 e contribuinte da parcela específica de 1,5% para
a pensão militar, sua filha Yasmim foi devidamente
habilitada na pensão militar, naquela condição, na cotaparte integral. Anos mais tarde, o cônjuge de Yasmim, o
Primeiro-Sargento Zulu, faleceu em 2009, mas este
renunciou à parcela específica de 1,5 % para a pensão
militar. Nesse contexto, sabendo-se que a legislação
aplicável à pensão militar é aquela vigente na data do
óbito do instituidor, Yasmim, ao requerer a pensão
militar na condição de viúva, teve seu pleito deferido
pela Administração Naval, uma vez que um dos
militares assegurou a acumulação das duas pensões.
(E) Com a morte da viúva Madalena, ocorrida em 2018,
beneficiária que estava no gozo da pensão militar
deixada pelo Cabo Albuquerque, falecido em 1985, e
com isso, a cessação do seu direito a essa pensão,
importará na reversão da pensão aos demais
beneficiários da mesma ordem, sem que isso implique
em transferência; não os havendo, a pensão será
transferida para os beneficiários da ordem seguinte.
Assim sendo, a única filha do casal, Silvia, por causa do
falecimento da viúva, terá direito à pensão militar, por
meio da transferência da cota-parte, sendo seu pedido
deferido administrativamente.
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QUESTÃO 49
De acordo com a Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), no que tange aos Processos
nos Tribunais e aos meios de impugnação das decisões
judiciais, assinale a opção correta.
(A) Os juizes e os tribunais observarão a modificação de
enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou
de tese adotada em julgamento de casos repetitivos;
observarão a necessidade de fundamentação
adequada e específica, considerando os princípios da
segurança jurídica, da proteção da confiança, da
isonomia e do interesse social.
(B) Para os fins desse Código, considera-se julgamento
de casos repetitivos a decisão proferida em acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento
de recursos extraordinário e especial repetitivos.
(C) Na sessão de julgamento, depois da exposição da
causa pelo relator, o presidente dará a palavra,
sucessivamente, ao recorrido, ao recorrente e, nos
casos de sua intervenção, ao membro do Ministério
Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze)
minutos.
(D) A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-seá pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante
requerimento dos legitimados, dentre eles, pelo
Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por
petição.
(E) Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a
todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito e que
tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal,
excluindo aqueles que tramitem nos juizados
especiais do respectivo Estado ou região.

QUESTÃO 5 0
De acordo com a Lei de Execução Penal (Lei n°
7.210/1984), é correto afirmar que:
(A) A Penitenciária destina-se ao condenado à pena
reclusão em regime semiaberto.
(B) A Colônia Agrícola, Industrial ou similar destina-se
cumprimento da pena em regime fechado.
(C) A Casa de Albergado destina-se ao cumprimento
pena privativa de liberdade em regime semiaberto.
(D) A Colônia Agrícola, Industriai ou similar destina-se
cumprimento da pena em regime semiaberto.
(E) A Casa de Albergado destina-se ao cumprimento
pena privativa de liberdade em regime fechado.

Prova: Amarela
Direito
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

12345-

678910 -

11 -

12 -

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 seu nome, coloque seu número de inscrição e o digito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
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;
Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas, escritas em língua portuguesa. Deverá ter, no mínimo, 20 linhas contínuas,
considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar 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 â realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até
onde foi solucionada;
Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
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);
Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 2 (duas) horas.
Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e 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.
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 seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva 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 circulo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas,
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; 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 inicio da prova.
Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever 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. É proibida a utilização de qualquer outro
tipo de papel para anotação do gabarito.
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