
 

 
COMANDO DA AERONÁUTICA 
DEPARTAMENTO DE ENSINO 

CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO AO EAOT 2003 

 

PROVA DE SERVIÇOS JURÍDICOS 

CÓDIGO 29 - VERSÃO A 

 

ATENÇÃO:  ABRA ESTA PROVA SOMENTE APÓS RECEBER ORDEM. 

 

DATA DE APLICAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2003. 

 

 

PREENCHA OS DADOS ABAIXO. 

 

NOME DO CANDIDATO:___________________________________________ 

 

INSCRIÇÃO Nº:__________________________________________________ 

 
 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO: 
 

1) ESTA PROVA CONTÉM 40 QUESTÕES OBJETIVAS. CONFIRA SE SUA PROVA 
ESTÁ COM TODAS AS QUESTÕES IMPRESSAS E SE SÃO PERFEITAMENTE 
LEGÍVEIS. 

2) CONFIRA SE A VERSÃO DA PROVA CORRESPONDE À VERSÃO MARCADA NO 
CARTÃO-RESPOSTA. 

3) PREENCHA CORRETA E COMPLETAMENTE TODOS OS CAMPOS DO                 
CARTÃO-RESPOSTA (INCLUSIVE O CÓDIGO DA PROVA) COM CANETA DE 
TINTA PRETA OU AZUL. 

4) NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINAR O CARTÃO-RESPOSTA NO LOCAL INDICADO 
PARA ASSINATURA. 

5) A PROVA TERÁ A DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, ACRESCIDAS DE MAIS 10 
(DEZ) MINUTOS PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA. E 

6) SOMENTE SERÁ PERMITIDO RETIRAR-SE DO LOCAL DE PROVA A PARTIR DA 
METADE DO TEMPO PREVISTO. 

 

 
 
 
 
 
 
 

BOA PROVA! 
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01 - A autoridade judiciária brasileira é competente 

 
a) quando a ação se originar de fato praticado no exterior. 
b) ainda que a obrigação tiver de ser cumprida no exterior. 
c) quando o réu estiver domiciliado no exterior. 
d) para proceder a inventário de bens situados no Brasil. 

 
 
02 - O réu será demandado: 

 
a) tendo mais de um domicílio, no lugar do último. 
b) sendo incerto o domicílio, por edital. 
c) no domicílio onde se encontrar, não tendo nem domicílio, 

nem residência no Brasil. 
d) nas ações fundadas em direito pessoal no foro do seu 

domicílio. 
 
 
03 - Ambos os cônjuges serão citados para as ações 

 
a) que versem sobre direitos pessoais. 
b) ainda que os fatos digam respeito a um ou outro cônjuge. 
c) que tenham por objeto a extinção de ônus sobre imóveis. 
d) fundado em dívida contraída por um ou outro cônjuge. 

 
 
04 - Com relação aos atos processuais, assinale a alternativa 

correta. 

 
a) Realizar-se-ão em dias úteis das seis às dezoito horas. 
b) A produção antecipada de provas pode ser praticada 

durante os feriados. 
c) Serão suspensos durante as férias os atos de jurisdição 

voluntária. 
d) O obstáculo criado pela parte não suspende o curso do 

prazo. 
 

 
05 - Quanto à citação, assinale a opção correta. 

 
a) Será sempre feita pessoalmente ao réu. 
b) Não será feita quando se verificar que o réu está 

impossibilitado de recebê-la. 
c) Com a citação válida a prescrição será interrompida a data 

da juntada do mandado aos autos. 
d) Se fará pelo correio, para qualquer comarca do país, no 

caso das ações de estado. 
 
 

06 - Das nulidades, é correto afirmar que 

 
a) quando prescrita legalmente, poderá ser arquivada por 

qualquer das partes. 
b) acarreta a nulidade dos atos o erro de forma, reputando-se 

de nenhum efeito todos os atos subsequentes. 
c) é nulo todo o processo em que o ministério público não for 

intimado. 
d) a invocação de nulidade de ato está sujeita a preclusão. 
 
 

07 - Com relação à sentença e à coisa julgada, pode-se afirmar 
que 

 

a) o juiz poderá proferir sentença ilíquida ainda que o pedido 
seja certo. 

b) quando a sentença decidir relação jurídica condicional, 
será sempre ilíquida. 

c) a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo 
da multa. 

d) após a publicação de sentença, o juiz ainda poderá de 
ofício alterá-la para corrigir ato praticado por dolo. 

 
 
 
 
 
 
 

08 - O abuso de poder pode se caracterizar, dentre outras 
condutas, EXCETO como 

 
a) omissão da administração. 
b) desvio de finalidade. 
c) excesso de poder. 
d) dever do administrador. 
 
 

09 - O ato administrativo, forma pela qual a administração realiza 
sua função, carateriza-se 

 
a) pela manifestação volitiva da administração. 
b) por ser um fato administrativo. 
c) por ser indiferente ao objetivo do interesse público a 

atingir. 
d) por não ser revestido da competência da autoridade que o 

pratica. 
 
 

10 - Assinale a alternativa que completa a lacuna abaixo. 
 

A supressão de um ato administrativo legítimo e eficaz, 
realizada pela administração – e somente por ela -  por não 
mais lhe convir a existência, denomina-se ___________. 

 
a) anulação 
b) revogação 
c) convalidação 
d) correção 
 
 

11 - Nos contratos administrativos, a relação estabelecida 
inicialmente pelas partes entre os encargos do contratado e a 
retribuição da administração para a justa remuneração do 
objeto do ajuste é o/a 

 
a) equilíbrio financeiro. 
b) repactuação. 
c) alteração unilateral. 
d) exceção de contrato não cumprido. 
 
 

12 - As leis administrativas facultam à administração a exigência 
de garantia a fim de assegurar a execução do contrato. São 
modalidades de garantia contratual, EXCETO a/o 

 
a) caução. 
b) fiança bancária. 
c) seguro garantia. 
d) fato do príncipe 
 
 

13 - A lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes são: 
 

a) inerentes, exclusivamente, ao direito administrativo. 
b) fontes de direito administrativo. 
c) codificações do direito administrativo. 
d) ramos do direito. 
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14 - Complete a lacuna e, a seguir, assinale a alternativa correta. 
 

Os__________________ classificam-se em quatro espécies: 
agentes políticos; servidores públicos em sentido estrito ou 
estatutários; empregados públicos e os contratados por tempo 
determinado. 

 
a) militares. 
b) terceirizados. 
c) servidores públicos 
d) autônomos 
 
 

15 - O benefício da restituição 
 

a) é concedido ao menor para anular quaisquer atos, embora 
válidos, em que tenham sido lesados durante a 
menoridade. 

b) é instituto de direito processual. 
c) é quando o ato estiver revestido das formalidades legais e 

não pode ser invocado pelo incapaz para desfazê-lo. 
d) não se encontra disciplinado pelo código civil. 
 
 

16 - Perece o objeto do direito quando 
 

a) o sujeito não tem legítimo interesse econômico. 
b) o objeto do direito pereceu por fato alheio à vontade do 

dono. 
c) fica em lugar de onde não pode ser retirado. 
d) no caso de direito transmissível, o sujeito desapareceu. 
 
 

17 - Quanto à “incapacidade de uma das partes...”, nos atos 
bilaterais, assinale a alternativa correta. 

 
a) O pedido de decreto de nulidade do ato só pode ser 

invocado pela parte capaz. 
b) A parte capaz não pode eleger, utilmente, a incapacidade 

de outra, em seu próprio benefício. 
c) Pode ser invocado pela parte capaz, sendo divisível o 

objeto do direito. 
d) Pode ser invocado alternativamente pela parte capaz e 

pela parte incapaz se for divisível o objeto de obrigação 
comum. 

 
 

18 - A prescrição, perda da ação atribuída a um direito de toda  a 
sua capacidade defensiva em conseqüência do não uso dela 
durante um determinado espaço de tempo, pode ser 
renunciada  

 
a) antes de se consumar. 
b) e valerá mesmo sendo feita com prejuízo de terceiro. 
c) de forma expressa antes de se consumar. 
d) de forma tácita. 
 
 

19 - A prescrição pode ser 
 

a) suspensa. 
b) interrompida pela citação feita ao credor. 
c) interrompida pelo protesto. 
d) interrompida com a citação nula. 
 
 

20 - A obrigação de dar coisa certa 
 

a) se a coisa se perder, sem culpa do devedor, após a 
tradição, fica resolvida a obrigação entre ambos. 

b) se a coisa se perder, sem culpa do devedor, pendente 
condição resolutiva, fica resolvida a obrigação entre 
ambos. 

c) se a coisa se perder com culpa do devedor, responde este 
pelo equivalente, mais perdas e danos. 

d) se a coisa se perder, sem culpa do devedor, após a 
tradição, responde este por perdas e danos. 

 
 

21 - “O enriquecimento ilícito prova que...” 
 

a) todo aquele que recebeu dívida condicional, antes de 
cumprida, fica obrigado a restituir. 

b) o pagamento indevido desde que sujeito a uma obrigação 
que o justifique, tem de ser restituído. 

c) ao que pagou o indevido feito voluntariamente, tem de 
provar que o fez por coação. 

d) mesmo diante de dívida prescrita, existe o direito à 
repetição. 

 
 

22 - Só NÃO compete à União, aos estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre a(s) seguinte(s) 
questão(ões): 

 
a) Direito tributário. 
b) Produção e consumo. 
c) Regime dos portos e navegação aérea. 
d) Custas dos serviços forenses. 
 
 

23 - O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do 
presidente da república. Dele participam, como membros 
natos, dez autoridades, das quais destaca-se o 

 
a) Ministro de Estado da Defesa. 
b) Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
c) Ministro da Fazenda. 
d) Ministro do Trabalho. 
 
 

24 - Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas abaixo: 

 
As forças armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e 
regulares, organizadas com base na ___________ e na 
___________, sob a autoridade suprema do ___________ e 
destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 
ordem. 

 
a) educação / obediência / Presidente da República 
b) hierarquia / disciplina / Presidente da República 
c) hierarquia / disciplina / Ministro da Defesa 
d) educação / obediência / Ministro da Defesa 
 
 

25 - São brasileiros natos, EXCETO os 

 
a) nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de 

pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço 
de seu país. 

b) nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da 
República Federativa do Brasil. 

c) nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela 
nacionalidade brasileira. 

d) que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, 
exigidas dos originários de países de língua portuguesa 
apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade 
moral. 
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26 - Complete a frase e, a seguir, assinale a opção correta. 
 

O presidente da república pode, ouvidos o conselho da 
república e o _______________, decretar estado de defesa 
para preservar ou prontamente restabelecer, em locais 
restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social 
ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou 
atingidas por calamidades de grandes proporções na 
natureza. 

 
a) Conselho de Defesa Nacional. 
b) Presidente da Câmara. 
c) Presidente do Senado. 
d) Poder Judiciário. 
 
 

27 - Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno com as seguintes 
finalidades, EXCETO: 

 
a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da união. 

b) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à 
eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado. 

c) Exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União, dos 
estados e municípios. 

d) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

 
 

28 - Consideram-se crimes militares em tempo de guerra: 

 
a) os crimes militares previstos para o tempo de paz. 
b) os crimes especialmente previstos no código penal militar, 

para o tempo de guerra. 
c) os praticados, qualquer que seja o agente, em território 

nacional ou estrangeiro militarmente ocupado. 
d) os praticados somente por militares, em território nacional 

ou estrangeiro militarmente ocupado. 
 
 

29 - A respeito do Direito Penal Militar, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
a) São crimes propriamente militares a deserção e o 

abandono de posto. 
b) Os crimes militares quando dolosos contra a vida e 

cometidos contra civil, serão da competência da justiça 
comum. 

c) Equiparam-se aos maiores de 18 (dezoito) anos, ainda que 
não tenham atingindo essa idade os alunos de colégios ou 
outros estabelecimento de ensino, sob a direção e 
disciplina militares, que já tenham completado 16 
(dezesseis) anos. 

d) Não há crime quando o comandante de navio, aeronave 
ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave 
calamidade, compele os subalternos, por meios violentos a 
executar serviços e manobras urgentes, para salvar a 
unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a 
desordem, a rendição, a revolta ou o saque. 

 
 

30 - No concurso de agentes, são considerados os cabeças, 
EXCETO: 

 
a) os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação.  
b) quando cometidos por inferiores e um ou mais oficiais, são 

estes considerados  cabeças. 
c) os inferiores que exercem função de oficial. 
d) quando cometidos por inferiores e um ou mais oficiais, 

será considerado cabeça aquele que exercia função de 
direção na execução do crime. 

 
 

31 - São qualificadoras do crime de furto, EXCETO: 
 

a) quando a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional. 
b) se o furto for praticado durante a noite. 
c) se o agente é primário e a coisa furtada for de pequeno 

valor. 
d) se o furto for praticado com emprego de chave falsa. 
 
 

32 - É considerado crime contra a segurança externa do país: 
 

a) violação de território estrangeiro. 
b) motim. 
c) conservação ilegal de comando. 
d) crime de favorecimento a convocado. 
 
 

33 - Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) O crime é considerado impossível quando, por ineficiênica 

absoluta do meio empregado ou por absoluta  
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se. 

b) A revelação de notícia, informação ou documento, cujo 
sigilo seja de interesse da segurança externa do Brasil é 
considerado crime militar em tempo e paz. 

c) É considerada deserção especial prevista no código penal 
militar, quando o militar deixar de apresentar-se no 
momento da partida do navio ou aeronave, de que é 
tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em 
que serve. 

d) O oficial da ativa pode comerciar ou tomar parte na 
administração ou gerência de sociedade comercial, ou 
dela ser sócio ou participar como acionista ou cotista em 
sociedade anônima, ou por cotas de responsabilidade 
limitada. 

 
 

34 - A respeito do Inquérito Policial Militar, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) É sigiloso, mas é permitido seu conhecimento pelo 
advogado do indiciado. 

b) O indiciado no Inquérito Policial Militar que estiver 
legalmente preso poderá ser mantido incomunicável pelo 
encarregado  do inquérito pelo prazo máximo de 5 dias. 

c) O prazo para o término do inquérito será de 15 dias se o 
indiciado estiver preso, ou de 30 dias se o indiciado estiver 
solto. 

d) A autoridade militar pode mandar arquivar autos de 
inquérito quando este for conclusivo da inexistência  de 
crime ou da inimputabilidade do indiciado. 

 
 

35 - São requisitos da denúncia, EXCETO a/o 

 
a) exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias. 
b) qualificação do ofendido e a designação  da pessoa 

jurídica ou instituição prejudicada ou atinginda, sempre 
que possível.  

c) rol de testemunhas, que em nenhuma hipótese poderá ser 
dispensado. 

d) nome, idade, profissão e residência do acusado, ou 
esclarecimento pelos quais  possa ser qualificado. 

 
 

36 - Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo. 
 

O prazo para conclusão da instrução criminal será de _____ 
dias, estando o acusado preso e de _____ dias, quando o 
acusado estiver solto, contados do recebimento da denúncia. 
 
a) 30 / 50 
b) 20 / 30 
c) 30 / 60 
d) 50 / 90 
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37 - A competência do foro militar só ÑAO será determinada de 

modo geral pelo(a) 
 

a) lugar da infração. 
b) prevenção. 
c) sede do lugar de serviço. 
d) residência ou domicílio do acusado. 
 
 

38 - Quanto à instalação do Conselho de Justiça, assinale a 
alternativa INCORRETA no que se refere às providências do 

auditor ao receber a denúncia. 
 

a) Providenciará o sorteio do conselho especial ou do 
conselho permanente de justiça. 

b) Designará dia, lugar e hora para a instalação do Conselho 
de Justiça. 

c) Determinará a citação do acusado, para assistir a todos os 
termos do processo até decisão final, nos dias, lugar e 
horas que forem designados, sob pena de revelia, e 
também determinará a intimação do representante do 
ministério público. 

d) Determinará a intimação das testemunhas arroladas na 
denúncia.  

 
 

39 - Quanto à deserção, só NÃO se pode afirmar que 

 
a) consumado o crime de deserção, o comandante da 

unidade, ou autoridade correspondente, ou autoridade 
superior fará lavrar o respectivo termo, imediatamente, 
assinando-o, juntamente com duas testemunhas e com o 
militar incumbido da lavratura. 

b) a contagem dos dias de ausência, para efeito da lavratura 
do termo de deserção, iniciar-se-á à zero hora do dia em 
que for verificada a falta injustificada do militar. 

c) o desertor que não for julgado dentro de 60 dias, a contar 
de sua apresentação voluntária ou sua captura, será posto 
em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento 
do processo. 

d) o oficial desertor será agregado devendo permanecer 
nessa situação ao apresentar-se ou ser capturado, até 
decisão transitada em julgado.  

 
 

40 - Quanto ao interrogatório do acusado, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
a) O interrogatório será feito pelo juiz, podendo as partes 

levantarem questões de ordem a qualquer tempo. 
b) Nos casos em que houver mais de um acusado, cada um 

será interrogado separadamente. 
c) As perguntas que não forem respondidas pelo acusado, 

bem como as razões que invocar para não fazê-lo, serão 
consignadas em ata. 

d) O juiz designará um defensor ao acusado que declarar não 
possuir um, e caso seja menor de 21 anos, nomear-lhe-á 
um curador, que poderá  ser o próprio defensor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


