MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

Concurso Público para ingresso no Quadro Técnico do
Corpo Auxiliar da Marinha
CP-T/2021
.

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA

DIREITO

QUESTÃO 1

QUESTÃO 4

De acordo com a Lei nº 8.457/92 (Organização da Justiça
Militar da União), compete processar e julgar,
originariamente, ao Superior Tribunal Militar:

Sobre as Pessoas naturais, de acordo com o Código Civil,
assinale a opção correta.

(A) as apelações e os recursos de decisões dos juízes de
primeiro grau.
(B) conceder ou revogar menagem e liberdade provisória,
bem como aplicar medida provisória de segurança
nos feitos de sua competência originária.
(C) os pedidos de desaforamento.
(D) a representação para decretação de indignidade de
oficial ou sua incompatibilidade para com o oficialato.
(E) os feitos originários dos Conselhos de Justificação.

QUESTÃO 2
De acordo com as lições de Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger (2015), assinale a opção
correta no que tange ao critério de configuração do crime
militar adotado pelo Brasil.

(A) A personalidade civil da pessoa começa do
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde o
conhecimento da gravidez, os direitos do nascituro.
(B) São
absolutamente
capazes
de
exercer
pessoalmente os atos da vida civil os menores de 14
(catorze) anos.
(C) São incapazes, relativamente a certos atos ou à
maneira de os exercer, os ébrios eventuais e os
viciados em tóxico.
(D) A capacidade dos indígenas será regulada por lei
complementar.
(E) Cessará, para os menores, a incapacidade pela
concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro,
mediante instrumento público, independentemente de
homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido
o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos.

QUESTÃO 5
(A) Ratione personae.
(B) Ratione temporis.
(C) Ratione /oci.

(D) Ratione legis.

De acordo com o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80),
considerando as alterações ocorridas a partir da edição da
Lei nº 13.954/2019, é correto afirmar que:

(E) Ratione materiae.

QUESTÃO 3
Sobre prescrição, de acordo com as súmulas do STJ,
assinale a opção correta.
(A) Nas ações de indenização decorrente de seguro
DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente
da invalidez, para fins de contagem do prazo
prescricional, depende de laudo médico, exceto nos
casos de invalidez permanente notória ou naqueles
em que o conhecimento anterior resulte comprovado
na fase de instrução.
(B) Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos
valores pagos a título de participação financeira do
consumidor no custeio de construção de rede elétrica,
o prazo prescricional é de dez anos na vigência do
Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de
2002, o prazo é de três anos se houver previsão
contratual de ressarcimento e de um ano na ausência
de cláusula nesse sentido, observada a regra de
transição disciplinada em seu art. 2.028.
(C) O termo inicial do prazo prescricional, na ação de
indenização, é a data em que a seguradora teve
ciência inequívoca da incapacidade laboral.
(D) O pedido de pagamento de indenização à seguradora
suspende o prazo de decadência até que o segurado
tenha ciência da decisão.
(E) Prescreve em doze anos a ação para obter, do
construtor, indenização por defeitos da obra.

Prova: Amarela
Direito

(A) o militar da ativa julgado incapaz definitivamente por
acidente ou doença, moléstia ou enfermidade,· sem
relação de causa e efeito com o serviço, será
reformado com remuneração integral, se oficial ou
praça com estabilidade assegurada.
(B) o militar temporário, julgado incapaz definitivamente
por acidente ou doença, moléstia ou enfermidade,
sem relação de causa e efeito com o serviço, só fará
jus à reforma se for considerado inválido por estar
impossibilitado total e permanente para qualquer
atividade laboral pública.
(C) o militar reformado por incapacidade definitiva para o
serviço ativo das Forças Armadas ou reformado por
invalidez poderá ser convocado, por iniciativa da
Administração Militar, a qualquer momento, para
revisão das condições que ensejaram a reforma.
(D) o militar reformado por incapacidade definitiva para o
serviço ativo das Forças Armadas ou reformado por
invalidez é facultado submeter-se à inspeção de
saúde.
(E) a transferência para reserva remunerada, observado
o limite de idade para a permanência nessa reserva,
ocorrerá se o tempo transcorrido na situação de
reformado ultrapassar 1 (um) ano.
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QUESTÃO 6

QUESTÃO 8

De acordo com Lenza (2020), o poder constituinte que se
instrumentaliza de modo informal e espontâneo, como
verdadeiro poder de fato, e que decorre dos fatores
sociais, políticos e econômicos, tratando-se de processo
informal de mudança da Constituição, alterando-se o seu
sentido interpretativo e não o seu texto é o Poder
Constituinte:

De acordo com a Lei nº 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar),
com as alterações efetivadas pela Lei nº 13.954/2019,
assinale a opção correta.

(A)
(8)
(C)
(D)
(E)

Originário Revolucionário.
Derivado Reformador.
Derivado Revisor.
Difuso.
Supranacional.

QUESTÃO 7
De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o
direito do Mar (CNUDM), Decreto nº 1.530/1995, assinale
a opção correta.
(A) Os navios de qualquer Estado, desde que possuam
litoral, gozarão do direito de passagem inocente pelo
mar territorial.
(8) Na zona contígua,
submarinos e quaisquer outros
veículos submersíveis devem navegar à superfície e
arvorar a sua bandeira.
(C) O Estado costeiro não pode adotar leis e
regulamentos, de conformidade com as disposições
da Convenção das Nações Unidas sobre o direito do
Mar e demais normas de direito internacional,
relativos à passagem inocente pelo mar territorial
referente
à
segurança
da
navegação
e
regulamentação do tráfego marítimo.
(D) Podem ser impostas taxas a navios estrangeiros só
com fundamento na sua passagem pelo mar
territorial.
(E) O Estado costeiro pode, quando for necessário à
segurança da navegação, exigir que os navios
estrangeiros que exerçam o direito de passagem
inocente pelo seu mar territorial utilizem as rotas
marítimas e os sistemas de separação de tráfego que
esse Estado tenha designado ou prescrito para a
regulação da passagem de navios.

os

Prova: Amarela
Direito

(A) Poderão voluntariar-se para o serviço temporário na
qualidade de oficial superior temporário os cidadãos
de reconhecida competência técnico-profissional e
notório saber jurídico, conforme estabelecido pelo
Ministério da Defesa, observada a idade máxima para
o ingresso de 63 (sessenta e três) anos.
(8) O recrutamento para o Serviço Militar compreende:
seleção, nomeação e posse nos Órgãos de Formação
de Reserva; e, Voluntários.
(C) Os Comandantes das Forças Armadas poderão, em
qualquer época do ano, autorizar a aceitação para o
serviço militar temporário de voluntários, reservistas
ou não.
(D) Os voluntários serão submetidos a processo seletivo
simplificado para incorporação no serviço ativo como
oficial subalterno ou praça temporário, observada a
idade-máxima para o ingresso será de 45 (quarenta e
cinco) anos.
(E) O serviço militar temporário terá o prazo determinado
de 12 (doze) meses, prorrogável a critério da
Administração Militar, e não poderá ultrapassar 108
(cento e oito meses) meses, contínuos ou não, como
militar, em qualquer Força Armada.
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QUESTÃO 9

QUESTÃO 11

De acordo com o entendimento de Carvalho Filho (2018),
sobre a extinção dos atos administrativos, assinale a
opção correta.

De acordo com a Constituição Federal, o Conselho da
República é órgão superior de consulta do Presidente da
República, e dele participam obrigatoriamente, entre
outros:

(A) A extinção subjetiva é aquela que decorre do
cumprimento normal dos efeitos do ato. Se nenhum
outro efeito vai resultar do ato, este se extingue
naturalmente.
(B) A extinção subjetiva caracteriza-se pela circunstância
de que a relação jurídica, no caso, se qualifica como
intuitu personae, de modo que os efeitos do ato
administrativo, em linha de princípio, não se
transmitem a terceiros. O ato fica, pois,
impossibilitado de prosseguir em sua eficácia.
Entretanto, se houver transferibilidade dos efeitos, o
ato não se extinguirá, continuando a produzir
normalmente os seus efeitos.
(C) Extinção subjetiva consiste na essencialidade do
elemento objeto no plano de existência do ato. Se a
eficácia deste se irradia sobre determinado conteúdo,
que representa o objeto, uma vez desaparecido este,
extingue-se o próprio ato, despido que fica de
elemento essencial para sua existência.
(D) A caducidade significa a validação de efeitos jurídicos
em virtude de norma jurídica superveniente contrária
àquela que respaldava a prática do ato.
(E) A lei proíbe o desfazimento volitivo do ato
administrativo, por outro lado a doutrina admite sob
três formas: a invalidação (ou anulação), a revogação
e a cassação.

QUESTÃO 10
De acordo com o Regulamento Disciplinar da Marinha
(Decreto nº 88.545/83), assinale a opção correta.
(A) De acordo com o entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal, o militar reformado está
sujeito à pena disciplinar.
(B) Por uma única contravenção pode ser aplicada mais
de uma punição.
(C) A pena de exclusão do serviço da Marinha será
imposta, apenas, a bem da disciplina ou por
conveniência do serviço.
(D) A pena de prisão simples consiste no recolhimento da
praça, à prisão fechada.
(E) Normalmente, a pena deverá ser imposta dentro do
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
momento em que a contravenção chegou ao
conhecimento da autoridade que tiver que impô-la.

Prova: Amarela
Direito

(A) o Vice-Presidente da República, o Presidente do
Congresso Nacional e os Comandantes das Forças
Armadas.
(B) o Ministro da Justiça, os Comandantes das Forças
Armadas e o Presidente da Câmara dos Deputados.
(C) o Presidente do Senado Federal, o Ministro da Justiça
e o Vice-Presidente da República.
(D) os Comandantes das Forças Armadas, os líderes da
maioria e da minoria no Senado Federal e o VicePresidente da República.
(E) o Presidente do Congresso Nacional, o VicePresidente da República e os Comandantes das
Forças Armadas.

QUESTÃO 12
Em relação ao processo legislativo,
Constituição Federal, é correto afirmar que:

previsto

na

(A) as leis complementares serão aprovadas sempre por
maioria absoluta.
(B) o projeto de lei aprovado por uma casa poderá ser
revisto pela outra, em um só turno de discussão e
votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
(C) a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa
do Presidente da República, do Supremo Tribunal
Federal e dos demais Tribunais Superiores terão
início no Senado Federal.
(D) a matéria constante de projeto de lei rejeitado não
poderá constituir objeto de novo projeto, salvo por
pedido de um terço dos parlamentares.
(E) as leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente
da República, que deverá solicitar a delegação à
Câmara dos Deputados.

QUESTÃO 13
De acordo com o Sistema Tributário Nacional, previsto na
Constituição Federal, é correto afirmar que compete aos
Estados instituir impostos sobre:
(A) propriedade predial e territorial urbana.
(B) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer
bens ou direitos.
(C) propriedade territorial rural.
(D) produtos industrializados.
(E) transmissão inter vivos, a qualquer titulo, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão
física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua
aquisição.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo,
em relação aos crimes contra o patrimônio previstos no
Código Penal Comum, considerando os informativos e
súmulas dos tribunais superiores.

De nada adiantaria possibilitar-se o controle administrativo
se não houvesse os meios idôneos a serem utilizados
para esse objetivo. Os meios de controle são instrumentos
jurídicos que concretizam, efetivamente, a possibilidade de
ser efetuado o controle administrativo sobre o Controle da
Administração Pública. De acordo com o entendimento de
Carvalho Filho (2018), assinale a opção correta.

( ) Em relação ao momento consumativo do furto, o STJ
e o STF adotam a teoria da ablatio, segundo a qual a
consumação ocorre quando o agente, depois de
apoderar-se da coisa, consegue deslocá-la de um
lugar para o outro.
( ) O crime de extorsão consuma-se independentemente
da obtenção da vantagem indevida.
( ) Há crime de latrocínio quando o homicídio se
consuma, ainda que não realize o agente a subtração
de bens da vítima.
( ) No crime de latrocinio, a competência para o
processo e julgamento é do Tribunal do Júri.
( ) No crime de furto, equipara-se à coisa móvel a
energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor
econômico.
Assinale a opção correta.
(A) (V) (F) (F) (V) (F)
(B) (F) (V) (F) (F) (V)
(C) (F) (V) (V) (F) M
(D) (V) M M (V) (F)
(E) (F) (F) (F) (V) (V)

(A) O controle presidencial é o exercido pelos Ministérios
sobre os órgãos de sua estrutura administrativa e
também sobre as pessoas da Administração Indireta
federal. Naquele caso o controle é interno e por
subordinação e neste é· externo e por vinculação.
(B) A subordinação orgânica corresponde ao sistema
organizacional da Administração que encerra a
existência de escalonamento composto de vários
patamares, formando o que se denomina
normalmente de via administrativa.
(C) O direito de evicção, de longínqua tradição inglesa,
consiste na faculdade que têm os indivíduos de
formular aos órgãos públicos qualquer tipo de
postulação, tudo como decorrência da própria
cidadania.
(D) A revisão recursai significa a possibilidade de
eventuais interessados se insurgirem formalmente
contra certos atos da Administração, lesivos ou não a
direito próprio, mas sempre alvitrando a reforma de
determinada conduta.
(E) O controle político é uma forma de controle exógeno
do Poder Público, nascido das diversas demandas
dos grupos sociais. Cuida-se, sem dúvida, de
poderoso instrumento democrático, permitindo a
efetiva participação dos cidadãos em geral no
processo de exercício do poder.

QUESTÃO 16
Ao tratar dos crimes contra a Administração Pública, o
Código Penal Comum prevê que aquele que exige, para si
ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, comete o crime de:

(A) peculato.
peculato mediante erro de outrem.
corrupção passiva.
concussão.
condescendência criminosa.

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

Prova: Amarela
Direito
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 19

Em relação ao disposto na Lei nº 11.340/2006,
popularmente conhecida como "Lei Maria da Penha" e,
com base na jurisprudência dos tribunais superiores, é
correto afirmar que:

Em relação às sentenças em Processo Penal e o que
dispõe o Código de Processo Penal Comum, marque a
opção correta.

(A) é possível a aplicação do Princípio da Insignificância
nos crimes ou contravenções penais praticados
contra a mulher no âmbito das relações domésticas.
(B) o Ministério Público intervirá, quando não for parte,
apenas nas causas criminais decorrentes da violência
doméstica e familiar contra a mulher.
(C) a prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(D) a prática dos crimes de calúnia, difamação ou injúria
não constitui formas de violência doméstica e familiar
contra a mulher.
(E) a ação penal relativa ao crime de lesão corporal
resultante de violência doméstica contra a mulher é
pública condicionada à representação da ofendida.

(A) A intimação da sentença será feita exclusivamente ao
defensor constituído caso o réu esteja preso.
(B) Nos crimes de ação pública, o juiz não proferirá
sentença condenatória caso o Ministério Público
tenha opinado pela absolvição do réu.
(C) O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará os
valores mínimo e máximo para a reparação dos
danos causados pela infração, desde que solicitado
pelo Ministério Público.
(D) Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois)
dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre
que nela houver obscuridade,
ambiguidade,
contradição ou omissão.
(E) Na sentença, o juiz não poderá atribuir definição
jurídica diversa em relação aos fatos contidos na
denúncia ou na queixa.

QUESTÃO 20
QUESTÃO 18
De acordo com Código de Processo Penal Militar
(Decreto-Lei nº 1.002/1969), assinale a opção correta.
(A) Consumado ci crime de insubmissão, o comandante,
ou autoridade correspondente, da unidade para que
fora designado o insubmisso, fará lavrar o termo de
insubmissão, circunstanciadamente, com indicação
de nome, filiação, naturalidade e classe a que
pertencer o insubmisso e a data em que este deveria
apresentar-se sendo o termo assinado pelo referido
comandante, ou autoridade correspondente, e por
três testemunhas idôneas, podendo ser impresso ou
datilografado.
(B) Recebido o termo de insubmissão e os documentos
que o acompanham, o juiz auditor determinará sua
autuação e dará vista do processo, por 1O (dez) dias,
ao procurador, que requererá o que for de direito,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária
do insubmisso, se nenhuma formalidade tiver sido
omitida ou após o cumprimento das diligências
requeridas.
(C) O insubmisso que se apresentar ou for capturado não
terá direito ao quartel por menagem e será submetido
à inspeção de saúde. Se incapaz, ficará isento do
processo e da inclusão.
(D) O insubmisso que não for julgado no prazo de 50
(cinquenta) dias, a contar do dia de sua apresentação
voluntária ou captura, sem que para isso tenha dado
causa, será posto em liberdade.
(E) Aplica-se ao processo de insubmissão, para sua
instrução e julgamento, o disposto para o processo de
deserção.

Prova: Amarela
Direito

De acordo com o Manual de Direito Penal Militar (2015),
de Cícero Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, são
crimes que não admitem a tentativa, por serem delitos
unissubsistentes, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ar!.
ar!.
ar!.
ar!.
ar!.

195 - Abandono de Posto.
243 - Extorsão Simples.
204 - Exercício de comércio por oficial.
203 - Dormir em Serviço.
187 - Deserção.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 23

Sobre os princípios contratuais na visão de Tartuce
(2020), assinale a opção correta.

De acordo com a nova Lei de Licitações, Lei nº
14.133/2021, assinale a opção correta.

(A) Conceitua-se o princípio da autonomia privada como
um regramento básico, de ordem pública - mas
influenciado por nonmas de ordem privada - pelo qual,
na formação do contrato, além da vontade das partes,
entram em cena outros . fatores: psicológicos,
políticos, econômicos e sociais. Trata-se do direito
indeclinável do Estado de autorregulamentar os seus
interesses, decorrente da dignidade humana, mas
que encontra limitações em normas de ordem
privada, particularmente nos princípios públicos
contratuais.
(B) O princípio da força obrigatória do contrato representa
um princípio de ordem pública, pelo qual o contrato
deve ser, necessariamente, interpretado e visualizado
de acordo com o contexto da sociedade.
(C) O princípio da função social dos contratos (pacta sunt
servanda) é decorrente da ideia clássica de
autonomia da vontade. A força obrigatória dos
contratos preconiza que tem força de lei o estipulado
pelas partes na avença, constrangendo os
contratantes ao cumprimento do conteúdo completo
do negócio jurídico.
(D) O princípio da força obrigatória do contrato importa
em autêntica restrição da liberdade, que se tornou
limitada para aqueles que contrataram a partir do
momento em que vieram a fonmar o contrato
consensualmente e dotados de vontade autônoma.
(E) O princípio da relatividade dos efeitos contratuais,
consubstanciado na antiga máxima pacta sunt
servanda, admite exceções na codificação privada,
sendo inviável afirmar que o contrato também gera
efeitos perante terceiros.

(A) Empreitada por preço global é a contratação da
execução da obra ou do serviço por preço certo de
unidades determinadas.
(B) Empreitada por preço unitário é a contratação da
execução da obra ou do serviço por preço certo e
total.
(C) Empreitada por tarefa é a contratação de
empreendimento em sua integralidade, compreendida
a totalidade das etapas de obras, serviços e
instalações necessárias, sob inteira responsabilidade
do contratado até sua entrega ao contratante em
condições
de entrada em operação,
com
características adequadas ás finalidades para as
quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos
e legais para sua utilização com segurança estrutural
e operacional.
(D) Contratação integral é o regime de contratação de
mão de obra para pequenos trabalhos por preço
certo, com ou sem fornecimento de materiais.
(E) Contratação semi-integrada é o regime de
contratação de obras e serviços de engenharia em
que o contratado é responsável por elaborar e
desenvolver o projeto executivo, executar obras e
serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar
serviços especiais e realizar montagem, teste, préoperação e as demais operações necessárias e
suficientes para a entrega final do objeto.

QUESTÃO 22
De acordo com a doutrina de Rogério Sanches Cunha
(2020), o princípio que exige que do fato praticado ocorra
lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado é o
Princípio da:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 24
Segundo o Estatuto dos Militares, consideram-se motivos
de exclusão do serviço ativo das Forças Armadas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

extravio e desincorporação.
deserção e ausência.
ausência e perda de posto e patente.
falecimento e agregação.
transferência para a reserva remunerada
agregação.

e

Ofensividade.
Exclusiva Proteção dos Bens Jurídicos.
Culpabilidade.
Materialização do Fato.
Intervenção Mínima.

Prova: Amarela
Direito
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

De acordo com o Código Penal Militar (Decreto-Lei nº
1.001/69), analise as afirmativas a seguir.

Sobre a Advocacia Pública e Defensoria Pública, de
acordo com o Código de Processo Civil, Lei nº
13.105/2015, assinale a opção correta.

1-

O mínimo da pena de reclusão é de 1 (um) ano e o
máximo de 30 (trinta) anos; o mínimo da pena de
detenção é de 30 (trinta) dias e o máximo de 15
(quinze) anos.
li- As penas principais são: morte; reclusão; detenção;
prisão; impedimento; suspensão do exercício do
posto, graduação, cargo ou função; e reforma.
Ili- Quando ocorre mais de uma agravante ou mais de
uma atenuante, o juiz deverá limitar-se a uma só
agravação ou a uma só atenuação.
IV- Para efeito da reincidência, não se consideram os
crimes anistiados.
V- Quando a lei determina a agravação ou atenuação da
pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo
entre 1/5 (um quinto) e 1/3 (um terço), guardando-se
os limites da pena cominada ao crime.
Assinale a opção correta.
(A)
(8)
(C)
(D)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
(E) Apenas

as afirmativas
as afirmativas
as afirmativas
as afirmativas
as afirmativas

li e IV são verdadeiras.
li e V são verdadeiras.
1, li e V são verdadeiras.
IV e V são verdadeiras.
li, IV e V são verdadeiras.

QUESTÃO 26
Considerando o disposto na lei dos juizados especIaIs
criminais (Lei nº 9.099/1995) e o entendimento dos
tribunais superiores, assinale a opção correta.
(A) As disposições da Lei nº 9.099/95 se aplicam no
âmbito da Justiça Militar, quando se tratar de infração
de menor potencial ofensivo.
(8) Do ato de intimação do autor do fato e do mandado
de citação do acusado, constará a necessidade de
seu comparecimento acompanhado de advogado,
com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á
designado defensor público.
(C) A homologação da transação penal faz coisa julgada
material.
(D) Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da
sentença caberá apelação no prazo de 08 (oito) dias.
(E) Contra as decisões proferidas por órgão de segundo
grau dos juizados especiais caberá Recurso Especial
dirigido ao STJ.

Prova: Amarela
Direito

(A) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público gozarão de prazo em quádruplo para todas as
suas manifestações processuais, cuja contagem terá
início a partir da intimação pessoal.
(8) O membro da Advocacia Pública será civil e
regressivamente responsável quando agir com culpa
no exercício de suas funções.
(C) A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a
promoção dos direitos humanos e a defesa dos
direitos individuais e coletivos dos necessitados,
apenas no primeiro grau, de forma integral e gratuita.
(D) A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para
todas as suas manifestações processuais.
(E) Aplica-se o benefício da contagem em dobro para a
Defensoria Pública ainda que a lei estabeleça, de
forma expressa, prazo próprio para a Defensoria
Pública.

QUESTÃO 28
No que diz respeito às disposições do Código de Processo
Penal Comum relativas à prisão, medidas cautelares e
liberdade provisória, assinale a opção correta.
(A) Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão
emissor da decisão revisar a necessidade de sua
manutenção a cada 60 (sessenta) dias, mediante
decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar
a prisão ilegal.
(8) Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for maior de 70 (setenta)
anos.
(C) As medidas cautelares serão aplicadas de forma
isolada, não sendo possível cumulá-las.
(D) O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
revogar a medida cautelar ou substituí-la quando
verificar a falta de motivo para que subsista, bem
como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que
a justifiquem.
(E) A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o
respectivo mandado que deverá ser lavrado por dois
escrivães.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 31

De acordo com o Código de Processo Penal Comum, no
que diz respeito ao Juiz das Garantias, é correto afirmar
que:

Sobre o Conselho de Justificação (Lei nº 5.836/72),
analise as afirmativas a seguir.

(A) é vedada a iniciativa do Juiz na fase de investigação
e a substituição da atuação probatória do órgão de
acusação.
(B) a competência do Juiz das Garantias abrange todas
as infrações penais, inclusive as de menor potencial
ofensivo.
(C) não compete ao Juiz de Garantias o julgamento de
habeas corpus impetrado antes do oferecimento da
denúncia.
(D) se o investigado estiver preso, o Juiz de Garantias
poderá, de ofício ou mediante representação da
autoridade policial e ouvido o Ministério Público,
prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por
até 15 (quinze) dias.
(E) o Juiz das Garantias não poderá determinar o
trancamento do inquérito policial.

( ) O Conselho de Justificação é destinado a julgar da
incapacidade do Guarda-Marinha, do Aspirante a
Oficial e demais praças das Forças Armadas com
estabilidade assegurada, para permanecerem na
ativa, criando-lhes, áo mesmo tempo, condições de
se defenderem.
( ) Não podem fazer parte do Conselho de Justificação
os oficiais subalternos.
( ) O Conselho de Justificação dispõe de um prazo de 40
(quarenta) dias, a contar da data de sua nomeação,
para a conclusão de seus trabalhos, inclusive
remessa do relatório.
( ) A deliberação do Conselho de Justificação é tomada
por maioria de votos de seus membros.
( ) Prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data
em que foram praticados, os casos previstos na Lei
que dispõe sobre o Conselho de Justificação.
Assinale a opção correta.

QUESTÃO 30
Segundo a Lei Complementar nº 97/1999, Normas Gerais
para a Organização, o Preparo e o Emprego das Forças
Armadas, cabe à Marinha, como atribuições subsidiárias
particulares:
(A) orientar e controlar a Marinha de Guerra e suas
atividades correlatas, no que interessa à defesa
nacional.
(B) prover a segurança da navegação aquaviária.
(C) contribuir para a formulação e condução de políticas
nacionais que digam respeito ao mar e à terra.
(D) implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e
regulamentos, no mar e nas águas internacionais, em
coordenação com outros órgãos federais.
(E) cooperar com os órgãos estaduais, quando se fizer
necessário, na repressão aos delitos de repercussão
interestadual ou intermunicipal, quanto ao uso do
mar.

Prova: Amarela
Direito

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

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

as
as
as
as
as

afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas
afirmativas

1, Ili e IV são verdadeiras.
I e li são verdadeiras.
li e IV são verdadeiras.
li, IV e V são verdadeiras.
111 e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 32
No âmbito do Direito Processual Penal Militar, no que
tange aos recursos, é correto afirmar que:
(A) das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor
poderão as partes interpor apenas recurso em sentido
estrito.
(B) o Ministério Público poderá desistir do recurso que
haja interposto.
(C) caberá recurso em sentido estrito da decisão ou
sentença que não receber a denúncia no todo ou em
parte, ou seu aditamento.
(D) o prazo para interposição do recurso em sentido
estrito é de 05 (cinco) dias.
(E) será admitido recurso da parte que não tiver interesse
na reforma ou modificação da decisão.

CP-T/2021
Página: 9/15

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

Em relação ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003),
assinale a opção correta.

De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o
direito do Mar (CNUDM), Decreto nº 1.530/1995, assinale
a opção correta.

(A) Decorridos 30 (trinta) dias do trânsito em julgado da
sentença condenatória favorável ao idoso sem que o
autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o
Ministério Público, facultada, igual iniciativa aos
demais legitimados, como assistentes ou assumindo
o polo ativo, em caso de inércia desse órgão.
(8) Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial
aos maiores de setenta anos, atendendo-se suas
necessidades sempre preferencialmente em relação
aos demais idosos.
(C) O Poder Público poderá criar varas especializadas e
exclusivas do idoso.
(D) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos
e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e
especiais, quando prestados paralelamente aos
serviços regulares.
(E) É instituído o Estatuto do Idoso para regular os
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 55 (cinquenta e cinco) anos.

Prova: Amarela
Direito

(A) Navio de guerra significa qualquer navio pertencente
às forças armadas de um Estado, que ostente sinais
exteriores próprios de navios de guerra da sua
nacionalidade, sob o comando de um oficial de
náutica devidamente designado pelo Estado, cujo
nome figure na correspondente lista de oficiais ou seu
equivalente, e cuja tripulação esteja submetida às
regras de direito internacional.
(8) Caberá ao Estado do local de construção do navio a
responsabilidade internacional por qualquer perda ou
dano causado ao Estado costeiro resultante do nãocumprimento, por navio de guerra ou outro navio de
Estado utilizado para fins não comerciais, das leis e
regulamentos do Estado costeiro relativos à
passagem pelo mar territorial ou das disposições da
CNDUM ou demais normas de direito internacional.
(C) Se um navio de guerra não cumprir as leis e
regulamentos do Estado costeiro relativos à
passagem pelo mar territorial e não acatar o pedido
que lhe for feito para o seu cumprimento, o Estado
costeiro pode exigir-lhe que saia imediatamente do
mar territorial.
(D) A Convenção das Nações Unidas sobre o direito do
Mar não traz nenhuma disposição aplicável aos
navios de guerra. Por outro lado, traz diversas
disposições sobre pesca, turismo e exploração de
petróleo em águas profundas.
(E) Os navios de guerra em zona contígua gozam de
completa imunidade de jurisdição relativamente a
qualquer outro Estado que não seja o da sua
bandeira.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

De acordo com a nova Lei de Licitações, Lei nº
14.133/2021, assinale a opção INCORRETA.

Conforme os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger, assinale a opção
INCORRETA no que tange ao crime de motim (ar!. 149 do
Código Penal Militar).

(A) A concorrência é a modalidade de licitação para
contratação de bens e serviços especiais e de obras
e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo
critério de julgamento poderá ser: menor preço;
melhor técnica ou conteúdo artlstico; técnica e preço;
maior retorno econômico ou maior desconto.
(B) Concurso é a modalidade de licitação para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de
julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo
artístico, e para concessão de prêmio ou
remuneração ao vencedor.
(C) Leilão é a modalidade de licitação para alienação de
bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou
legalmente apreendidos a quem oferecer o maior
lance.
(D) Pregão é a modalidade de licitação obrigatória para
aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de
julgamento poderá ser o de menor preço ou o de
maior desconto.
(E) Diálogo competitivo é a modalidade de licitação para
contratação de obras, serviços e compras em que a
Administração Pública realiza diálogos com licitantes
previamente
selecionados
mediante
critérios
objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais
alternativas
capazes
de atender ás
suas
necessidades, devendo os licitantes apresentar
proposta final antes do encerramento dos diálogos.

QUESTÃO 36
Sobre suspensão do processo, de acordo com o Ar!. 313
do Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, assinale
a opção correta.
(A) Suspende-se o processo pela morte de qualquer das
partes, ou de seu procurador; no caso de morte do
procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada
a audiência de instrução e julgamento, o juiz
determinará que a parte constitua novo mandatário,
no prazo de 30 (trinta) dias.
(B) Suspende-se o processo pela convenção das partes,
todavia esse prazo de suspensão nunca poderá
exceder 1 (um) ano.
(C) Suspende-se o processo pela inadmissão de
incidente de resolução de demandas repetitivas.
(D) Suspende-se o processo quando a sentença de
mérito depender do julgamento de outra causa ou da
declaração de existência ou de inexistência de
relação jurídica que constitua o objeto principal de
outro processo pendente, esse prazo de suspensão
do processo nunca poderá exceder 6 (seis) meses.
(E) Suspende-se o processo quando se discutir em juízo
questão decorrente de acidentes e fatos da
navegação de competência do Tribunal Marítimo.

Prova: Amarela
Direito

(A) Se um militar da ativa e um militar inativo se
recusarem, ambos, a cumprir ordem de superior
hierárquico, não haverá a ocorrência do delito em
apreço.
(B) Se um militar da ativa e um militar inativo, estando
este último empregado na Administração Militar, se
recusarem, conjuntamente, a cumprir ordem de
superior hierárquico, poderá haver o delito.
(C) Se dois militares em serviço ativo juntamente com um
militar inativo, ocuparem um quartel, contrariando
ordem superior, estarão na prática de motim.
(D) Se um militar da ativa e um militar inativo, estando
este último empregado na Administração Militar, se
recusarem a cumprir ordem de superior hierárquico,
não configurará o delito em questão.
(E) Se dois militares em serviço ativo juntamente com um
militar inativo,
ainda
que não empregado
regularmente na Administração Militar, ocuparem um
quartel, contrariando ordem superior, estarão na
prática de motim.

QUESTÃO 38
De acordo com a Constituição Federal, a República
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamento,
entre outros:
(A)
(B)
(C)
(D)

a prevalência dos direitos humanos.
a defesa da paz.
construir uma sociedade livre, justa e solidária.
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais.
(E) o pluralismo polltico.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 41

Em relação ao Código Penal Militar, assinale a opção
INCORRETA.

Sobre a revelia, de acordo com o Código de Processo
Civil, Lei nº 13.105/2015, assinale a opção correta.

(A) Equipara-se ao comandante, para o efeito da
aplicação da lei penal militar, toda autoridade com
função de direção.
(B) O militar, que em virtude da função, exerce
autoridade sobre outro de igual posto ou graduação,
considera-se superior, para efeito de aplicação da lei
penal militar.
(C) Diz-se crime praticado em presença do inimigo,
somente quando o fato ocorre em zona de efetivas
operações militares em situação de hostilidade.
(D) Para os efeitos da lei penal militar, são considerados
estrangeiros os apátridas e os brasileiros que
perderam a nacionalidade.
(E) Os crimes contra a segurança externa do país ou
contra as instituições militares, definidos no Código
Penal Militar, excluem os da mesma natureza
definidos em outra lei.

(A) Se o réu não contestar a ação, será considerado revel
e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de direito
formuladas pelo autor.
(B) A revelia produz efeito se havendo pluralidade de
réus, algum deles contestar a ação.
(C) A revelia não produzirá seus efeitos, se a petição
inicial não estiver acompanhada de instrumento que a
lei considere indispensável á prova do ato.
(D) Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos
autos fluirão da data da audiência de conciliação.
(E) A revelia não produzirá os seus efeitos se o litígio
versar sobre direitos disponíveis.

QUESTÃO 40

(A) A portaria de instauração do processo administrativo
disciplinar depende da exposição detalhada dos fatos
a serem apurados.
(B) Os prazos prescricionais previstos no ar!. 142 da Lei
nº 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade
competente para a abertura do procedimento
administrativo
toma
conhecimento
do
fato,
interrompem-se com o primeiro ato de instauração
válido - sindicância de caráter punitivo ou processo
disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após
decorridos 365 dias desde a interrupção.
(C) Ainda que devidamente motivada e com amparo em
investigação ou sindicância, é proibida a instauração
de processo administrativo disciplinar com base em
denúncia anônima, em face do poder-dever de
autotutela imposto à Administração.
(D) O excesso de prazo para a conclusão do processo
administrativo
disciplinar
causa
nulidade
independente da demonstração de prejuízo à defesa.
(E) É permitida a prova emprestada no processo
administrativo disciplinar, desde que devidamente
autorizada pelo juízo competente e respeitados o
contraditório e a ampla defesa.

Considerando as súmulas sobre Direito Penal do Superior
Tribunal de Justiça, assinale a opção correta.
(A) O Princípio da Insignificância aplica-se aos crimes
contra a Administração Pública, desde que o valor
desviado seja de pequena monta e seja
imediatamente restituído pelo agente.
(B) A folha de antecedentes criminais não é documento
suficiente para comprovar os maus antecedentes e a
reincidência.
(C) Sistema de vigilância realizado por monitoramento
eletrônico ou por existência de segurança no interior
de estabelecimento comercial, por si só, não torna
impossível a configuração do crime de furto.
(D) Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou
grave ameaça, desde que haja a posse mansa e
pacífica do mesmo.
(E) A conduta de atribuir-se falsa identidade perante
autoridade policial é atípica, quando configurada
situação de alegada autodefesa.

Prova: Amarela
Direito

QUESTÃO 42
Sobre Servidores Públicos, de acordo com as súmulas do
STJ, assinale a opção correta.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 45

De acordo com Código de Processo Penal Militar
1.002/1969), assinale a opção
(Decreto-Lei nº
INCORRETA.

De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o
direito do Mar (CNUDM), Decreto nº 1.530/1995, coloque
V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo,
assinalando, a seguir, a opção que apresenta a sequência
correta.

(A) A menagem poderá ser concedida pelo juiz, nos
crimes cujo máximo da pena privativa da liberdade
não exceda a 4 (quatro) anos, tendo-se, porém, em
atenção a natureza do crime e os antecedentes do
acusado.
(B) Será cassada a menagem àquele que se retirar do
lugar para o qual foi ela concedida, ou faltar, sem
causa justificada, a qualquer ato judicial para que
tenha sido intimado ou a que deva comparecer
independentemente de intimação especial.
(C) A menagem cessa com a sentença condenatória,
após o trânsito em julgado.
(D) A menagem· concedida em residência ou cidade não
será levada em conta no cumprimento da pena.
(E) Ao reincidente não se concederá menagem.

QUESTÃO 44
Sobre o dano moral, na visão de Tartuce (2020), assinale
a opção correta.
(A) Dano moral, em sentido impróprio, constitui aquilo
que a pessoa·sente (dano moral in natura), causando
na pessoa dor, tristeza, vexame, humilhação,
amargura, sofrimento, angústia e depressão.
(B) Dano moral objetivo ou presumido (in re ipsa) - é
aquele que necessita ser comprovado pelo autor da
demanda, ônus que lhe cabe.
(C) Dano moral em sentido próprio ou em sentido amplo constitui
qualquer
lesão
aos
direitos
da
personalidade, como, por exemplo, à opção sexual.
(D) Dano moral provado ou dano moral subjetivo - não
necessita de prova, como nos casos de morte de
pessoa da família, lesão estética, lesão a direito
fundamental protegido pela Constituição Federal ou
uso indevido de imagem para fins lucrativos.
(E) Dano moral indireto ou dano moral em ricochete - é
aquele que atinge a pessoa de forma reflexa, como
nos casos de morte de uma pessoa da família.

( ) Todo Estado deve estabelecer os requisitos
necessários para a atribuição da sua nacionalidade a
navios, para o registro de navios no seu território e
para o direito de arvorar a sua bandeira. Os navios
possuem a nacionalidade do Estado cuja bandeira
estejam autorizados a arvorar. Deve existir um
vínculo substancial entre o Estado e o navio.
( ) Todo Estado deverá exigir do capitão de um navio
que arvore a sua bandeira, desde que o possa fazer
sem acarretar perigo grave para o navio, para a
tripulação ou para os passageiros, que preste
assistência a qualquer pessoa encontrada no mar em
perigo de desaparecer.
( ) Todo Estado deverá exigir do capitão de um navio
que arvore a sua bandeira, desde que o possa fazer
sem acarretar perigo grave para o navio, para a
tripulação ou para os passageiros, que se dirija, tão
depressa quanto possível, em socorro de pessoas em
perigo, desde que esteja informado de que
necessitam de assistência e sempre que tenha uma
possibilidade razoável de fazê-lo.
( ) Todo Estado deverá exigir do capitão de um navio
que arvore a sua bandeira, desde que o possa fazer
sem acarretar perigo grave para o navio, para a
tripulação ou para os passageiros, que preste, em
caso de abalroamento, assistência ao outro navio, à
sua tripulação, e aos passageiros e, quando possível,
comunique ao outro navio o nome do seu próprio
navio, o porto de registro e o porto mais próximo em
que fará escala.
( ) Todo Estado deve tomar medidas eficazes para
impedir e punir o transporte de escravos em navios
autorizados. Todo escravo que se refugie num navio,
qualquer que seja a sua bandeira, ficará, ipso facto,
livre.
( ) Todos os Estados devem cooperar, na medida do
possível, na repressão da pirataria no alto-mar ou em
qualquer outro lugar que não se encontre sob a
jurisdição de algum Estado.
(A) (V) (V) (V) (V) (V) (V)
(F) (V) (F) (V) (V) (V)
(V) (V) (V) (F) (V) (F)
(V) (F) (V) (V) (V) (V)

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

Prova: Amarela
Direito

(F) (V) (V) (V) (F) (V)
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 48

Sobre vicias ou defeitos do negócio jurídico na visão de
Tartuce (2020), assinale a opção correta.

De acordo com o entendimento de Carvalho Filho (2018),
sobre a Intervenção do Estado na propriedade, assinale a
opção correta.

(A) O erro pode ser conceituado como o artifício ardiloso,
empregado para enganar alguém, com intuito de
benefício próprio. O erro é a arma do estelionatário,
como diziam os antigos civilistas.
(B) A coação pode ser conceituada como uma pressão
física ou moral exercida sobre o negociante, visando
a obrigá-lo a assumir uma obrigação que não lhe
interessa. Aquele que exerce a coação é denominado
coato, e o que a sofre paciente.
(C) Haverá estado de necessidade toda vez que o próprio
negociante, pessoa de sua familia ou pessoa próxima
estiver em necessidade, conhecido da outra parte,
sendo este a única causa para a celebração do
negócio.
(D) O dolo é um engano fálico, uma falsa noção, em
relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um
direito, que acomete a vontade de uma das partes
que celebrou o negócio jurídico.
(E) Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente
necessidade, ou por inexperiência, se obriga á
prestação manifestamente desproporcional ao valor
da prestação oposta.

QUESTÃO 47
Sobre requisitos da petição inicial, de acordo com o
Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, assinale a
opção correta.
(A) A petição inicial não necessita indicar o juízo a que é
dirigida.
(B) A petição inicial indicará, entre outros, os nomes, o
estado civil, a profissão, o domicílio e a residência do
autor e do réu.
(C) a petição inicial indicará os fatos, mas permite que os
fundamentos
jurídicos
do
pedido
sejam
encaminhados em trinta dias.
(D) A petição inicial não necessita de valor da causa.
(E) A petição inicial indicará a opção do autor pela
realização ou não de arbitragem.

Prova: Amarela
Direito

(A) Ocupação temporária é o direito real público que
autoriza o Poder Público a usar a propriedade imóvel
para permitir a execução de obras e serviços de
interesse coletivo.
(B) Servidão administrativa é a modalidade de
intervenção estatal através da qual o Estado utiliza
bens móveis, imóveis e serviços particulares em
situação de perigo público iminente.
(C) Tombamento é a forma de intervenção pela qual o
Poder Público usa transitoriamente imóveis privados
como meio de apoio á execução de obras e serviços
públicos.
(D) Limitações administrativas são determinações de
caráter geral, através das quais o Poder Público
impõe a proprietários indeterminados obrigações
positivas, negativas ou permissivas, para o fim de
condicionar as propriedades ao atendimento da
função social.
(E) Requisição é a forma de intervenção na propriedade
pela qual o Poder Público procura proteger o
patrimônio cultural brasileiro. Alguns estudiosos
indicam como objetivos do instituto a preservação,
sob , regime especial, dos bens de valor cultural,
histórico, arqueológico, artistice, turistice ou
paisagístico.

QUESTÃO 49
De acordo com a Lei nº 12.850/2013, que dispõe sobre
Organizações Criminosas, é correto afirmar que:
(A) a infiltração de agentes será autorizada pelo prazo
máximo de 6 (seis) meses, não cabendo prorrogação.
(B) o agente infiltrado que não guardar, em sua atuação,
a devida proporcionalidade com a finalidade da
investigação, responderá pelos excessos praticados.
(C) considera-se Organização Criminosa a associação de
4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente
ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefas,
ainda que informalmente, com o objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer
natureza, mediante a prática de infrações penais
cujas penas máximas sejam iguais ou superiores a 4
(quatro) anos e sejam de caráter transnacional.
(D) no âmbito da colaboração premiada, o colaborador
não terá direito a cumprir pena ou prisão cautelar em
estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou
condenados.
(E) o termo de colaboração premiada poderá ser feito
oralmente ou por escrito.
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QUESTÃO 50
Em relação às disposições constitucionais relativas ao
Superior Tribunal Militar, assinale a opção correta.
(A) O Superior Tribunal Militar compor-se-é de 15
(quinze) ministros vitalícios,
nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a
indicação pelo Senado Federal.
(B) Os ministros militares serão Oficiais-Generais, da
ativa ou da reserva.
(C) Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente
da República e deverão ser maiores de 30 (trinta)
anos de idade.
(D) Poderão concorrer às vagas de Ministro do Superior
Tribunal Militar, os Oficiais Superiores das Forças
Armadas desde que estejam na ativa.
(E) Não se exige tempo mínimo de efetiva atividade
profissional aos advogados indicados pelo Presidente
da República.

Prova: Amarela
Direito
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RASCUNHO PARA REDAÇAO
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO
1-

Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o digito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
2 - O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário á redação e á marcação das respostas na folha de respostas, e
não será prorrogado;
3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
4 - A redação deverá ser uma dissertação com ideias coerentes, claras e objetivas, escritas em língua portuguesa. Deverá ter, no mínimo, 20 linhas continuas,
considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
5 - 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 salda da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até
onde foi solucionada;
6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas
opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para rascunho, use os espaços disponlveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
9 - O tempo mlnimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 2 (duas) horas.
10- 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
comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos
portões.
11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um digito em cada retângulo. Escreva o digito
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 oinício da prova.
12 - 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 á 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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