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COMANDO DA AERONÁUTICA 

EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS 
(EAOT 2010) 

ESPECIALIDADE: SERVIÇOS JURÍDICOS 
 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
1 – Este caderno contém 01 (um) tema para Redação, 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 

20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte) e 01 (uma) prova de Especialidade 
composta de 40 (quarenta) questões objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta). Confira se 
todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal 
de prova a substituição deste caderno. 

2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões 
conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão de Resposta. 

3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.  
4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o 

preenchimento do Cartão de Resposta. 
5 – Assine o Cartão de Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou 

preta. 
6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas 

depois do início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que 
permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da prova. 

7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de 
Resposta poderá implicar a anulação da sua prova. 

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS) 

DATA EVENTO 
até 27/11/2009 Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios. 

até 02/12/2009 Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ) na página do 
CIAAR, na Internet, (até às 15h do último dia de recurso – horário de Brasília). 

até 23/12/2009 Divulgação dos gabaritos oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ.  
até 30/12/2009 Divulgação individual da correção das Redações. 

até 06/01/2010 Preenchimento do formulário de recurso para a Prova de Redação na página do CIAAR, 
na Internet, (até às 15h do último dia de recurso – horário de Brasília).  

até 26/01/2010 

Divulgação da relação nominal de candidatos com os resultados obtidos nas provas 
escritas dos Exames de Escolaridade e Conhecimentos Especializados com suas 
respectivas médias, contendo a classificação provisória daqueles que obtiveram 
aproveitamento. 

22/02/2010 Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h às 11h. (Horário Local). 
 
 
 
 
 

VERSÃO 

A 
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REDAÇÃO  
 
 

INSTRUÇÕES 
 

-  Leia o tema a seguir e desenvolva uma redação dissertativo/argumentativa. 
-  A prova de Redação deverá conter no mínimo 80 (oitenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema 

fornecido; 
-  À redação fora do tema proposto será atribuído o grau 0 (zero); 
-  À redação com menos de 80 (oitenta) palavras será deduzido da nota atribuída 1 (um) décimo por palavra 

faltante, até o limite de 70 (setenta) palavras. 
-  Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classe gramaticais da Língua Portuguesa. 
 
Será atribuída a nota 0 (zero) ao texto: 
-  Fora do tipo ou tema proposto; 
-  Que não estiver em prosa; 
-  Com número inferior a 70 (setenta) palavras; 
-  Que apresentar marcas que permitam a identificação do autor; 
-  Escrito de forma completamente ilegível ou cuja caligrafia impeça a compreensão do sentido global do 

texto; 
-  Escrito a lápis ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul. 
-  Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitarse a 

uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas. 
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TEMA DA REDAÇÃO 
 

Estudante vai à Justiça após perder vaga de cota para negros em universidade 
Tatiana Oliveira, que cursava pedagogia na UFSM, se declara parda. 
UFSM diz que ela não preenche condições para cota de afrobrasileiro. 

 
 A estudante Tatiana Oliveira, de 22 anos, que ingressou neste ano no curso de pedagogia da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) por meio de programa de vagas destinadas a afrodescendentes, 
teve sua matrícula cancelada na semana passada, um mês após o início das aulas. Uma comissão da 
universidade deu um parecer de que ela não preenche as condições exigidas pelo programa de cotas. “Fiz o que 
o edital pedia: uma declaração de próprio punho de que sou descendente de afrobrasileiro. Eu sou parda. Não 
agi de má-fé”, afirma ela, cuja mãe é branca e o pai, pardo. Marli Dalchum, advogada da estudante, diz que na 
próxima terça-feira (14) vai ingressar com ação na Justiça Federal, com pedido de liminar, para que Tatiana 
retorne imediatamente a assistir aulas na UFSM. 

 De acordo com o pró-reitor de graduação da universidade, Jorge Luiz da Cunha, todas as matrículas 
feitas por meio dos programas de cotas são revisadas com cuidado. No caso das 220 vagas (11% do total 
oferecido no vestibular) para afrobrasileiros, o estudante é submetido a uma entrevista, com a presença de 
representantes de movimentos negros, em que são feitas três perguntas: se ele se considera afrobrasileiro; se já 
foi discriminado por pertencer a esse grupo e em que outras vezes o estudante se reconheceu como preto ou 
pardo.  

 De acordo com Tatiana, o parecer diz que “a candidata se autodeclarou parda sem, entretanto, saber 
explicar o porquê de tal declaração, reconhecendo-se mais clara que alguns de seus colegas e familiares”. 
Segundo o pró-reitor de graduação da UFSM, na entrevista, a estudante afirmou que a primeira vez que ela se 
reconheceu como parda foi no vestibular. Tatiana também relatou nunca ter sofrido preconceito relacionado à 
sua cor. 

 “Não é uma questão genealógica. (A vaga) é para afrobrasileiro, para aqueles que se consideram 
discriminados ou têm dificuldade de acesso à escola”, diz Jorge Cunha, acrescentando que, neste ano, 22 
matrículas dos programas de cotas, para estudantes de escola pública, deficientes e afrodescendentes, foram 
canceladas. 

 A advogada de Tatiana rebate: “Ela reside numa das vilas mais pobres de Santa Maria, a mãe dela está 
desempregada. Ela não apresenta condições socioeconômicas. A avó dela é descendente de escravos”. Tatiana 
tem esperanças de reaver a vaga. “Vamos entrar com a liminar na Justiça o quanto antes porque estou perdendo 
aula”, lamentou a estudante.  

http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL1083720-5604,00-
ESTUDANTE+VAI+A+JUSTICA+APOS+PERDER+VAGA+DE+COTA+PARA+NEGROS+EM+UNIVERSIDAD.html 

 
 Com base nas informações do texto acima e em outras de seu conhecimento, redija um texto 

dissertativo, no qual você apresente, com argumentos coerentes, seu ponto de vista a respeito da cota 
para afrodescentes. 
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RASCUNHO – REDAÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Texto 1 
 

Volta do bom selvagem 
A escolha do pobre Vanuatu como o país mais feliz  

reabre a questão: o que é felicidade? 
 

Okky de Sousa 
 

 Desde tempos remotos os pensadores tentam definir o que é felicidade. Para o filósofo grego Aristóteles, 
felicidade seria a manifestação da alma diante de uma vida virtuosa. Na semana passada, a ONG inglesa 
The New Economics Foundation contribuiu para esse debate com a divulgação de uma pesquisa que traz o 
ranking dos países onde as populações são mais felizes. O resultado é surpreendente. Seriam os 
americanos, donos da nação mais rica do planeta, os mais felizes? Nada disso. Os Estados Unidos ocupam 
um modestíssimo 150.º lugar na classificação. Que tal os italianos, sempre alegres, amantes da boa comida 
e da boa música? Não passam do 66.º lugar. Os brasileiros aparecem um pouquinho melhor na lista: 63.º 
posto. Segundo a pesquisa, feliz de verdade é o povo de Vanuatu, um pequeno arquipélago do Pacífico 
Sul, agraciado com o primeiro lugar na lista. Vanuatu é um país com 210.000 habitantes que vivem 
basicamente da agricultura de subsistência – colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água 
potável de qualidade. Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos 
a cada 1.000 nascimentos, o dobro do índice brasileiro.  

 A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na 
pesquisa, que levam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos 
ambientais causados pelo homem em cada país. Como os vanuatuenses se satisfazem com muito pouco, 
não sabem o que é sociedade de consumo nem sacrificam o meio ambiente para produzir riquezas, 
acabaram levando a taça. A definição da ONG inglesa para felicidade, portanto, remete à figura romântica 
do "bom selvagem" criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, que viveu no século XVIII. 
Rousseau enunciou que "o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade". Para a New 
Economics Foundation, o dito continua valendo. Os critérios utilizados na pesquisa produziram outras 
excrescências na lista de nações com população mais feliz. Entre os dez primeiros postos estão a 
Colômbia, país conflagrado por uma guerra civil e pelo narcotráfico, e Cuba, onde a população não tem o 
que comer e vive oprimida pela ditadura geriátrica de Fidel Castro.  

 A pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios 
acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a 
conquista da felicidade. Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard e a da 
Pensilvânia pregam uma inversão nas técnicas tradicionais de terapia. Eles induzem seus pacientes a 
enxergar a si próprios não como um redemoinho de desejos frustrados e violências reprimidas, como 
ensinou Freud, mas como um repositório de forças positivas e virtudes potenciais capazes de abrir as 
portas para a felicidade. "Durante muitos anos só os falsos gurus da auto-ajuda escreveram sobre a 
felicidade. Queremos dar consistência e respeitabilidade a esse tema", diz o psicólogo Tal Ben-Shahar, 
que ministra o curso de psicologia positiva em Harvard.  

 Mas, afinal, o que a psicologia positiva entende por felicidade? Não se trata de uma pergunta fácil. 
"Felicidade é conhecer o melhor de nós mesmos" é uma resposta frequente. "As pessoas felizes em geral 
são casadas, cultivam muitas amizades e têm vida social intensa", tenta identificar o psicólogo americano 
Martin Seligman, autor do livro Felicidade Autêntica, já lançado no Brasil. Nenhuma resposta consegue 
contornar o fato de que felicidade é um conceito abstrato que provavelmente não tem correspondência no 
mundo real. Ser feliz significa viver isento de contratempos, o que só parece possível na visão que os 
religiosos têm do paraíso. "Momentos felizes são efeitos colaterais positivos da vida", define Adam 
Phillips, um dos mais conceituados psicanalistas ingleses da atualidade. "Mas o sujeito que se encaixasse 
no perfil ideal dos manuais de busca da felicidade seria um perfeito idiota", ele completa. Para saber o que 
é felicidade, só mesmo perguntando aos nativos de Vanuatu.  

 http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/volta_bom_selvagem.htm 
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Questão 01 
 Assinale a alternativa que apresenta um tema NÃO mencionado no texto 1. 
(A) Definição do que seja felicidade. 
(B) Técnica de como obter a felicidade. 
(C) Pesquisas diversas sobre felicidade. 
(D) Confronto de opiniões sobre felicidade. 
 
Questão 02 
 Todas as alternativas abaixo apresentam motivos da felicidade dos vanuatuenses, EXCETO 
(A) adoção de psicologia positiva diante de situações adversas. 
(B) simplicidade em relação à maneira de viver. 
(C) ausência de uma organização social que prioriza o consumo. 
(D) preservação do meio ambiente para produzir riquezas. 
 
Questão 03 
 Assinale a alternativa em que ocorre uma opinião do autor do texto 1. 
(A) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica...” 
(B) “...enunciou que ‘o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade.’’’ 
(C) “Os critérios utilizados na pesquisa produziram outras excrescências na lista de nações...” 
(D) "Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos..." 
 
Questão 04 
 “Entre os dez primeiros postos estão a Colômbia, país conflagrado por uma guerra civil e pelo 

narcotráfico, e Cuba, onde a população não tem o que comer e vive oprimida pela ditadura 
geriátrica de Fidel Castro.” 

 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o fragmento acima. Em seguida, 

indique a alternativa com a sequência correta. 
 

(   ) Os sujeitos da forma verbal estão são Colômbia e Cuba.  
(   ) O elemento o é pronome demonstrativo. 
(   ) O verbo viver requer complemento, pois é verbo transitivo.  
(   ) A expressão oprimida tem função de predicativo do sujeito. 

 
(A) F – F – V – F. 
(B) V – F – F – V.  
(C) F – V – V – F. 
(D) V – V – F – V.  
 
Questão 05 
 “Como os vanuatuenses se satisfazem com muito pouco, não sabem o que é sociedade de consumo 

nem sacrificam o meio ambiente para produzir riquezas, acabaram levando a taça.” 
 
 A relação lógico-semântica estabelecida pelo conectivo destacado é a de 
(A) comparação. 
(B) causa. 
(C) consecução. 
(D) conformidade. 
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Questão 06 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO desempenha função de agente da passiva. 
(A) “A classificação [...] no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na 

pesquisa...” 
(B) “...expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 
(C) “Rousseau enunciou que "o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade".” 
(D) “...remete à figura romântica do "bom selvagem" criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau...” 
 
Questão 07 
 Em “’Felicidade é conhecer o melhor de nós mesmos...’", a expressão destacada é uma oração 

subordinada substantiva 
(A) objetiva direta reduzida de infinitivo. 
(B) subjetiva reduzida de infinitivo. 
(C) completiva nominal reduzida de infinitivo. 
(D) predicativa reduzida de infinitivo. 
 
Questão 08 
 “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios 

usados na pesquisa, que levam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e 
extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

 
 Substituindo as formas verbais destacadas pelas do futuro do pretérito do indicativo e do pretérito 

imperfeito do subjuntivo, respectivamente, obteríamos a seguinte reescrita do período: 
 
(A) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicará pelos critérios usados 

na pesquisa, que levariam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(B) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicou pelos critérios usados 
na pesquisa, que levassem em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(C) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicaria pelos critérios usados 
na pesquisa, que levassem em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(D) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicasse pelos critérios 
usados na pesquisa, que levou em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

 
Questão 09 
 Assinale a alternativa em que o elemento a é pronome demonstrativo. 
(A) “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard e a da Pensilvânia...” 
(B) “Eles induzem seus pacientes a enxergar a si próprios não como um redemoinho de desejos...” 
(C) “Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos a cada 1.000...” 
(D) “Queremos dar consistência e respeitabilidade a esse tema", diz o psicólogo Tal Ben-Shahar...” 
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Questão 10 
 Relacione as colunas de acordo com o número de dígrafos encontrados nas palavras. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados 
mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados. 

 
1 dígrafo 
2 dígrafos 
3 dígrafos 
 
(   ) excrescência 
(   ) encaixasse 
(   ) inhame 
(   ) corrompido 
(   ) extensão 
(   ) pouquinho 
(   ) correspondência 

 
(A) 2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 3. 
(B) 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2. 
(C) 3 – 3 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 
(D) 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 3. 
 
Questão 11 
 Relacione as colunas de acordo com o número de letras e o respectivo número de fonemas 

encontrados nas palavras. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.  

 
1. 4 letras e 5 fonemas 
2. 6 letras e 5 fonemas 
3. 7 letras e 6 fonemas 
4. 7 letras e 6 fonemas 
5. 8 letras e 6 fonemas 
6. 8 letras e 7 fonemas 
7. 9 letras e 7 fonemas 
8. 9 letras e 8 fonemas 
9. mesmo número de letras e de fonemas 
 
(   ) isento 
(   ) fixo 
(   ) pesquisa 
(   ) conquista 
(   ) primeiros 
(   ) ambiente 
(   ) portanto 

 
(A) 2 – 9 – 6 – 9 – 9 – 9 – 5.  
(B) 9 – 9 – 5 – 8 – 8 – 6 – 9. 
(C) 2 – 1 – 6 – 7 – 9 – 5 – 6. 
(D) 9 – 1 – 5 – 9 – 8 – 9 – 5. 
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Questão 12 
 Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a expressão 

destacada é 
(A) adjunto adverbial. 
(B) complemento nominal. 
(C) adjunto adnominal. 
(D) objeto indireto. 
 
Questão 13 
 Relacione as colunas de acordo com a transitividade verbal nos contextos abaixo. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados 
mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados.  

 
1. intransitivo 
2. transitivo direto 
3. transitivo indireto 
4. transitivo direto e indireto 
 
(   ) “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo...”   
(   ) “...ONG inglesa surge na esteira...”    
(   ) “...permitir  às pessoas a conquista da felicidade.”   
(   ) “...remete à figura romântica do "bom selvagem...”   
(   ) “Não se trata de uma pergunta fácil.” 
(   ) "...escreveram sobre a felicidade.” 

 
(A) 2 – 3 – 3 – 3 – 1 – 3. 
(B) 3 – 2 – 3 – 4 – 1 – 2. 
(C) 3 – 1 – 4 – 4 – 3 – 2. 
(D) 2 – 1 – 4 – 3 – 3 – 1. 
 
Questão 14 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação no texto 1. 
(A) “As pessoas felizes em geral são casadas, cultivam muitas amizades e têm vida social intensa..." (a vírgula 

separa os termos fundamentais sujeito e predicado)  
(B) “Para saber o que é felicidade, só mesmo perguntando aos nativos de Vanuatu.” (a vírgula marca a 

anteposição de uma oração subordinada adverbial) 
(C) “A definição da ONG inglesa para felicidade, portanto, remete à figura romântica do ‘bom selvagem...’” 

(as vírgulas marcam a intercalação da conjunção conclusiva) 
(D) “...vivem basicamente da agricultura de subsistência – colhem coco, cacau e inhame – e não têm...” (a 

vírgula isola elementos de mesma função sintática) 
 
Questão 15 
 “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação. Que tal os italianos, 

sempre alegres, amantes da boa comida e da boa música? Não passam do 66.º lugar. Os brasileiros 
aparecem um pouquinho melhor na lista: 63.º posto.” 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta dos numerais destacados no fragmento. 
(A) Centésimo cinquagésimo, sexcentésimo sexto, sexcentésimo terceiro 
(B) Quinquacentésimo, sexagésimo sexto, sexagésimo terceiro 
(C) Centésimo quinquagésimo, sexagésimo sexto, sexagésimo terceiro  
(D) Quinquacentésimo, sexcentésimo sexto, sexcentésimo terceiro 
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Questão 16 
 Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, NÃO ocorre o 

acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas 
(A) está precedida por palavras que estão no masculino plural. 
(B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural. 
(C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo.  
(D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino. 
 
Questão 17 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO foi substituída corretamente pela forma 

pronominal destacada entre parênteses. 
(A) “Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos...” (o possui) 
(B) “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação....” (ocupam-no) 
(C) “...cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a conquista da felicidade.” (permiti-las) 
(D) “Nenhuma resposta consegue contornar o fato de que felicidade é um conceito abstrato.” (contorná-lo) 
 
Questão 18 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o elemento se destacado. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) Em “A classificação de Vanuatu [...] se explica...”, é pronome apassivador. 
(   ) Em “Não se trata de uma pergunta fácil.”, é parte integrante do verbo. 
(   ) Em "Mas o sujeito que se encaixasse no perfil...”, é pronome apassivador. 
(   ) Em “Como os vanuatuenses se satisfazem...”, é conjunção integrante. 

 
(A) F – V – F – F. 
(B) F – F – V – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – F – V – V. 
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Questão 19 
 Relacione as colunas de acordo com as classes de palavras a que pertencem as expressões destacadas 

no contexto. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números 
poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.  

 
1. substantivo 
2. adjetivo 
3. artigo 
4. pronome 
5. numeral 
6. advérbio 
7. conjunção 
8. preposição 
9. interjeição 
 
(   ) “Desde tempos remotos...”   
(   ) “entende por felicidade   
(   ) “...satisfazem com muito pouco...”  
(   ) “...consumo nem sacrificam...”   
(   ) “Segundo a pesquisa...”   
(   ) “...países mais felizes...”   
(   ) “...os religiosos têm do paraíso...”  
(   ) “...para esse debate...”   

 
(A) 1 – 2 – 6 – 8 – 8 – 6 – 1 – 6. 
(B) 1 – 2 – 7 – 7 – 5 – 4 – 2 – 6. 
(C) 2 – 1 – 7 – 8 – 5 – 4 – 2 – 4.   
(D) 2 – 1 – 8 – 7 – 7 – 6 – 1 – 4. 
 
Questão 20 
 “A pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios 

acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às 
pessoas a conquista da felicidade.” 

 
 No fragmento acima, o elemento cujo é 
(A) pronome relativo e marca uma relação de modo com o seu antecedente. 
(B) pronome relativo e marca uma relação de posse com o seu antecedente.  
(C) conjunção integrante e introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. 
(D) conjunção integrante e introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa.  
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS  
 
Questão 21 
 Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para os itens abaixo e a seguir, indique a opção com a 

sequência correta. 
 

(   ) Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 
(   ) A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro. 
(   ) São incapazes, absolutamente a certos atos, ou à maneira de os exercer os excepcionais, sem 

desenvolvimento mental completo. 
(   ) São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer os que, por enfermidade 

ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. 
 
(A) F – F – V – V. 
(B) F – V – V – F. 
(C) V – F – V – F. 
(D) V – V – F – F. 
 
Questão 22 
 Assinale a alternativa INCORRETA. São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os 

exercer 
(A) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 
(B) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento 

reduzido. 
(C) os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
(D) os pródigos. 
 
Questão 23 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. São absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil 
 

I. os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 
 
II. os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a 

prática desses atos. 
 
III. os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
 
IV. os pródigos. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas I e IV estão corretas. 
(D) Apenas I, III e IV estão corretas. 
 
Questão 24 
 A respeito da sucessão provisória, assinale a alternativa que preenche as lacunas corretamente. 
  
 Decorrido ________________ da arrecadação dos bens do ausente, ou, se ele deixou representante 

ou procurador, em se passando ___________, poderão os interessados requerer que se declare a 
ausência e se abra provisoriamente a sucessão. 

(A) um ano / três anos 
(B) dois anos / três anos 
(C) um ano / dois anos 
(D) dois anos / dois anos 
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Questão 25 
 À respeito dos prazos prescricionais, relacione as colunas e,  depois  assinale  a  sequência  correta  

nas opções abaixo. 
 

1. um ano.           
2. dois anos.    
3. três anos.   
4. cinco anos. 
 
(   ) a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 
(   ) a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela 

percepção de emolumentos, custas e honorários. 
(   ) a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores 

pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos 
contratos ou mandato. 

(   ) a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. 
 
(A) 3 – 1 – 4 – 2. 
(B) 1 – 3 – 2 – 4. 
(C) 1 – 3 – 4 – 2. 
(D) 3 – 1 – 2 – 4. 
 
Questão 26 
 Assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o contrário 

resultar do título ou das circunstâncias do caso. 
(B) Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, 

abatido de seu preço o valor que perdeu. 
(C) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor, se outra coisa não se estipulou. 
(D) Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se 

do ato, que se obrigou a não praticar. 
 
Questão 27 
 Á respeitos dos títulos de crédito, assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido 

por aval. 
(B) É válido o aval parcial. 
(C) O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. 
(D) Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista. 
 
Questão 28 
 Assinale a alternativa INCORRETA. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as 

ações 
(A) que versem sobre direitos reais imobiliários. 
(B) resultantes de fatos que digam respeito a um dos cônjuges ou de atos praticados por este. 
(C) fundadas em dívidas contraídas pelo marido a bem da família, mas cuja execução tenha de recair sobre o 

produto do trabalho da mulher ou os seus bens reservados. 
(D) que tenham por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de 

ambos os cônjuges.  
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Questão 29 
 À respeito da representação em juízo, ativa e passivamente, relacione as colunas, e  depois  assinale  

a  sequência  correta  nas opções abaixo. 
 

1. procuradores. 
2. síndico. 
3. curador. 
4. inventariante. 
 
(   ) condomínio e a massa falida. 
(   ) a herança jacente ou vacante. 
(   ) o espólio. 
(   ) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios. 

 
(A) 1 – 4 – 2 – 3. 
(B) 1 – 3 – 4 – 2.  
(C) 2 – 4 – 3 – 1. 
(D) 2 – 3 – 4 – 1. 
 
Questão 30 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Verificando a incapacidade processual ou a 

irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável 
para ser sanado o defeito. Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber 

 
I. ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo. 
 
II. ao réu, reputar-se-á revel. 
 
III. ao terceiro, será excluído do processo. 
 
IV. ao autor, reputar-se-á inerte. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas II, III e IV estão corretas. 
 
Questão 31 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, 

em nome da parte, intentar ação, a fim de evitar ________________, bem como intervir, no 
processo, para praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, 
independentemente de caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de _________ , 
prorrogável até outros ________, por despacho do juiz. 

(A) prescrição / 10 (dez) dias / 10 (dez) 
(B) decadência ou prescrição / 15 (quinze) dias / 15 (quinze) 
(C) decadência ou prescrição / 30 (trinta) dias / 30 (trinta) 
(D) decadência / 10 (dez) dias / 10 (dez) 
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Questão 32 
 À respeito da suspensão, extinção do processo, relacione as colunas, e  depois  assinale  a  sequência  

correta  nas opções abaixo. 
 

1. suspende-se o processo. 
2. extingue-se o processo, com resolução de mérito. 
3. extingue-se o processo, sem resolução de mérito. 
 
(   ) quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição. 
(   ) quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada. 
(   ) quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal. 
(   ) pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante 

legal ou de seu procurador. 
 
(A) 1 – 2 – 2 – 3. 
(B) 1 – 3 – 3 – 2.  
(C) 2 – 3 – 3 – 1. 
(D) 2 – 3 – 2 – 1. 
 
Questão 33 
 À respeitos dos recursos no processo civil, assinale a alternativa correta. 
(A) No Recurso Extraordinário, o recorrente deverá demonstrar, em preliminar, para apreciação exclusiva do 

Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral. 
(B) A interposição do agravo de instrumento obsta o andamento do processo. 
(C) Quando o dispositivo do acórdão contiver julgamento por maioria de votos e julgamento unânime, e forem 

interpostos embargos infringentes, o prazo para recurso extraordinário ou recurso especial, relativamente 
ao julgamento unânime, não ficará sobrestado até a intimação da decisão nos embargos. 

(D) O recurso extraordinário e o recurso especial impedem a execução da sentença. 
 
Questão 34 
 Assinale a alternativa INCORRETA. São absolutamente impenhoráveis. 
 

I. os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução. 
 
II. o seguro de vida. 
 
III. até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em conta corrente. 
 
IV. os recursos públicos do fundo partidário recebidos, nos termos da lei, por partido político. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I, II e IV. 
(C) Apenas I, II e III. 
(D) Apenas II, III e IV. 
 
Questão 35 
 Preencha as lacunas abaixo, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 É __________ a execução fundada em título extrajudicial; é _____________enquanto pendente 

apelação da sentença de improcedência dos embargos do executado, quando recebidos com efeito 
___________. 

(A) definitiva / definitiva / devolutivo 
(B) definitiva / provisória / suspensivo 
(C) provisória / definitiva / devolutivo 
(D) provisória / provisória / suspensivo 
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Questão 36 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa com a 

sequência correta. Extingue-se a execução quando 
 

(   ) o devedor satisfaz a obrigação. 
(   ) o devedor obtém, por transação ou por qualquer outro meio, a remissão total da dívida. 
(   ) o credor renunciar ao crédito. 
(   ) A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

 
(A) F – F – F – F. 
(B) F – V – F – F.  
(C) V – F – V – F. 
(D) V – V – V – V.  
 
Questão 37 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa com a 

sequência correta.  
 

(   ) O procedimento cautelar não pode ser instaurado antes do processo principal, pois é sempre 
dependente. 

(   ) Só em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas 
cautelares sem a audiência das partes. 

(   ) Além dos procedimentos cautelares específicos, poderá o juiz determinar as medidas 
provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do 
julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. 

(   ) Não poderá o juiz, mesmo que para evitar o dano, autorizar ou vedar a prática de 
determinados atos, ordenar a guarda judicial de pessoas e depósito de bens e impor a 
prestação de caução. 

 
(A) F – F – F – F. 
(B) F – V – V – F.  
(C) V – F – F – F. 
(D) V – V – V – V.  
 
Questão 38 
 Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 Cabe à parte propor a ação, no prazo de __________, contados da data da efetivação da medida 

cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório. 
(A) 30 (trinta) dias 
(B) 20 (vinte) dias 
(C) 10 (dez) dias 
(D) 05 (cinco) dias 
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Questão 39 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Não se incluem na competência do Juizado 

Especial Cível Federal as causas 
 

I. as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, 
execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses 
difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 

 
II. sobre bens móveis da União, autarquias e fundações públicas federais. 
 
III. para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza 

previdenciária e o de lançamento fiscal. 
 
IV. que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares. 
 

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas I, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas II, III e IV estão corretas. 
 
Questão 40 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para os itens abaixo e a seguir, indique a opção com a 

sequência correta. A Lei do Juizado Especial Federal disciplina que 
 

(   ) caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência 
entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na 
interpretação da lei. 

(   ) o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião 
conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador. 

(   ) o pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou da 
proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por 
Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do 
Coordenador da Justiça Federal. 

(   ) quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito material, 
contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça -STJ, a parte 
interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência. 

 
(A) F – F – F – F. 
(B) F – V – V – F.  
(C) V – F – F – F. 
(D) V – V – V – V.  
 
Questão 41 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 

outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população 
diretamente interessada, através de ______________, e do Congresso Nacional, por 
_______________________. 

(A) Plebiscito / Lei complementar 
(B) Referendo / Lei complementar 
(C) Plebiscito / Lei ordinária 
(D) Referendo / Lei ordinária 
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Questão 42 
 Preencha a lacuna abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 A faixa de até ___________________, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de 

fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização 
serão reguladas em lei. 

(A) duzentos quilômetros de largura 
(B) cento e cinquenta quilômetros de largura 
(C) cem quilômetros de largura 
(D) cinquenta quilômetros de largura 
 
Questão 43 
 Compete privativamente à União legislar sobre 
(A) proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 
(B) responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico. 
(C) serviço postal. 
(D) educação, cultura, ensino e desporto. 
 
Questão 44 
 Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 
(A) comércio exterior e interestadual. 
(B) direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 
(C) diretrizes da política nacional de transportes. 
(D) regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 
 
Questão 45 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 O Presidente da República pode, ouvido _______________________, decretar _______________ 

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) a Câmara dos Deputados / estado de sítio 
(B) o Congresso Nacional / estado de defesa 
(C) o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional / estado de sítio 
(D) o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional / estado de defesa. 
 
Questão 46 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 
 As Forças Armadas, constituídas _______________________, são instituições nacionais permanentes 

e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, 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) pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica / Presidente da República 
(B) pelo Exército e pela Aeronáutica / Ministro da Defesa 
(C) pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica / Ministro da Defesa 
(D) pelo Exército e pela Aeronáutica / Presidente da República 
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Questão 47 
 A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios 
(A) para atender a despesas ordinárias, decorrentes de calamidade pública. 
(B) para atender a despesas ordinárias, decorrentes de guerra externa ou sua iminência. 
(C) no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o princípio 

da anterioridade. 
(D) no caso de investimento privado de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o 

princípio da anterioridade. 
 
Questão 48 
 Assinale a alternativa correta. Pertencem aos Municípios 
 

I. o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e 
pelas fundações que instituírem e mantiverem. 

 
II. setenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade 

territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados. 
 
III. cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de 

veículos automotores licenciados em seus territórios. 
 
IV. cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas I e III estão corretas. 
(D) Apenas II, III e IV estão corretas. 
 
Questão 49 
 A descentralização administrativa ocorre quando o Estado desempenha alguma de suas funções por 

meio de outras pessoas jurídicas. A doutrina aponta as seguintes formas para que o Estado efetive a 
chamada descentralização. 

 
I. Revogação. 
 
II. Desconcentração. 
 
III. Outorga. 
 
IV. Delegação. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas II, III e IV estão corretas. 
 
Questão 50 
 São requisitos do ato administrativo 
(A) competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 
(B) presunção de legitimidade e imperatividade.  
(C) imperatividade, finalidade, forma, motivo e objeto. 
(D) presunção de legitimidade e forma. 
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Questão 51 
 À respeito da classificação dos agentes públicos, relacione as colunas, e  depois  assinale  a  

sequência  correta  nas opções abaixo. 
 

1. Agentes políticos. 
2. Agentes honoríficos. 
3. Agentes delegados. 
 
(   ) Tradutores públicos. 
(   ) Leiloeiros. 
(   ) Presidente da República 
(   ) Mesários eleitorais. 

 
(A) 1 – 3 – 2 – 3. 
(B) 3 – 3 – 1 – 2.  
(C) 3 – 3 – 1 – 1. 
(D) 2 – 2 – 3 – 1. 
 
Questão 52 
 À respeito das espécies dos atos administrativos, relacione as colunas, e depois  assinale  a  sequência  

correta  nas opções abaixo. 
 

1. Atos ordinatórios. 
2. Atos enunciativos. 
3. Atos punitivos. 
 
(   ) Certidões e pareceres. 
(   ) São atos administrativos internos, que veiculam determinações atinentes ao adequado 

desempenho de suas funções. 
(   ) São atos que declaram, a pedido do interessado, uma situação jurídica pré-existente  relativa a 

um particular. 
(   ) São os atos através dos quais a Administração pode impor diretamente sanções aos servidores 

ou administrados. 
 
(A) 2 – 1 – 2 – 3. 
(B) 2 – 2 – 1 – 3.  
(C) 3 – 3 – 1 – 1. 
(D) 2 – 2 – 3 – 1. 
 
Questão 53 
 As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Esse regula a responsabilidade 
objetiva da Administração na modalidade 

(A) risco integral. 
(B) culpa administrativa. 
(C) risco administrativo. 
(D) irresponsabilidade. 
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Questão 54 
 As obras e serviços na forma prevista na Lei de Licitações poderão ser executados, através de 

execução indireta, nos seguintes regimes:  
 

I. empreitada por preço global. 
 
II. empreitada por preço unitário. 
 
III. tarefa. 
 
IV. empreitada integral. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas III e IV estão corretas. 
(D) I, II, III e IV estão corretas. 
 
Questão 55 
 É dispensável a licitação 
(A) para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 

empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes. 

(B) para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

(C) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.  
(D) para serviços de publicidade e divulgação. 
 
Questão 56 
 A respeito do Código Penal Militar assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para os itens abaixo e a 

seguir, indique a opção com a sequência correta. 
 

(   ) Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas forças armadas, ficam sujeitos à 
lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais.  

(   ) Diz-se crime praticado em presença do inimigo, quando o fato ocorre em zona de efetivas 
operações militares, ou na iminência ou em situação de hostilidade.  

(   ) Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em 
virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.  

(   ) O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. 
Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 

 
(A) F – F – F – F. 
(B) F – V – V – F.  
(C) V – F – F – F. 
(D) V – V – V – V.  
 
Questão 57 
 Praticar o militar ato de hostilidade contra país estrangeiro, expondo o Brasil a perigo de guerra, 

constitui 
(A) hostilidade contra país estrangeiro. 
(B) provocação a país estrangeiro. 
(C) ato de jurisdição indevida. 
(D) violação de território estrangeiro. 
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Questão 58 
 Caracteriza o crime de motim, reunirem-se militares ou assemelhados. 
 

I. Agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la.  
 
II. Recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência.  
 
III. Assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, 

contra superior.  
 
IV. Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de 

qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de 
qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em 
desobediência a ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar.  

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas III e IV estão corretas. 
(D) I, II, III e IV estão corretas. 
 
Questão 59 
 Assinale a alternativa INCORRETA. O inquérito policial militar é iniciado mediante portaria 
(A) de ofício, pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, 

atendida a hierarquia do infrator.  
(B) por determinação ou delegação da autoridade militar superior, que, em caso de urgência, poderá ser feita 

por via telegráfica ou radiotelefônica e confirmada, posteriormente, por ofício.  
(C) por decisão do Superior Tribunal de Justiça.  
(D) em virtude de requisição do Ministério Público.  
 
Questão 60 
 De acordo com o Código de Processo Penal Militar, poderão ser opostas as exceções de  
 

I. suspeição ou impedimento.  
 
II. incompetência de juízo.  
 
III. litispendência.  
 
IV. coisa julgada.  

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas III e IV estão corretas. 
(D) I, II, III e IV estão corretas. 
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