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QUESTÃO ÚNICA

10,000 pontos distribuídos em 50 itens

Marque no cartão de respostas a única alternativa que responde de maneira correta 
ao pedido de cada item.

1. Analise as afirmativas em relação ao direito de nacionalidade e, a seguir, assinale 
a alternativa correta.

I. Considera-se brasileiro nato aquele nascido no estrangeiro, de pai brasileiro 
ou mãe brasileira, desde que um deles esteja a serviço de empresa brasileira.

II. Considera-se  brasileiro  nato  aquele  nascido  no  Brasil,  ainda  que  de  pais 
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.

III. Considera-se brasileiro nato aquele nascido no estrangeiro, de pai brasileiro 
ou mãe brasileira,  desde que venha residir  no Brasil,  podendo optar  pela 
nacionalidade brasileira a qualquer tempo, após atingida a maioridade.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente III está correta.

2. Trata-se de testamento especial, nos termos do Código Civil:

(A) testamento público.
(B) testamento particular.
(C) codicilo.
(D) testamento cerrado.
(E) testamento militar.

3. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do:

(A) Presidente da República, competindo opinar sobre assuntos relacionados à 
soberania nacional, dele fazendo parte, dentre outros, o Ministro da Fazenda.

(B) Vice-Presidente  da  República,  competindo  opinar  sobre  assuntos 
relacionados  à  soberania  nacional,  dele  fazendo  parte,  dentre  outros,  o 
Comandante do Exército.

(C) Ministro  da  Defesa,  competindo  opinar  sobre  assuntos  relacionados  à 
soberania nacional, dele fazendo parte, dentre outros,  os Comandantes do 
Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

(D) Ministro  da  Justiça,  competindo  opinar  sobre  assuntos  relacionados  à 
soberania  nacional,  dele  fazendo  parte,  dentre  outros,  o  Comandante  do 
Exército.

(E) Presidente da República, competindo opinar sobre assuntos relacionados à 
soberania  nacional,  dele  fazendo  parte,  dentre  outros,  o  Ministro  do 
Planejamento.

4. Em  relação  às  características  de  alguns  tribunais  superiores  e  do  Conselho 
Nacional de Justiça, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa 
correta.

I. O Supremo Tribunal Federal, composto por onze Ministros, nomeados pelo 
Presidente da República dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos 
de sessenta e cinco anos de idade, com notável saber jurídico e reputação 
ilibada,  após  aprovação  pela  maioria  absoluta  do  Senado  Federal,  é 
competente para julgar a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou 
ato normativo federal ou estadual.

II. O Conselho Nacional de Justiça, composto por quinze membros com mais de 
trinta  e  cinco  e  menos  de sessenta  e  seis  anos de idade,  é  presidido por 
Ministro do Supremo Tribunal Federal e tem como Ministro-Corregedor um 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

III. O  Superior  Tribunal  Militar  é  composto  por  quinze  Ministros  vitalícios 
nomeados pelo Presidente da República, após indicação dos Comandantes do 
Exército, da Marinha e da Aeronáutica, sendo cinco nomes indicados por 
cada Comandante.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente III está correta.
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5. Em relação  aos  “remédios  constitucionais”,  previstos  na  Constituição  Federal, 
analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. O  mandado  de  injunção  é  um  instrumento  de  combate  às  omissões 
normativas  inconstitucionais  que  inviabilizam  o  exercício  dos  direitos  e 
liberdades  previstas  na  Constituição  Federal  e  prerrogativas  inerentes  à 
nacionalidade, soberania e cidadania.

II. O  habeas  data é  uma  ação  destinada  a  garantir  o  acesso,  retificação  ou 
averbação  de  informações  constantes  de  bancos  de  dados  de  entidades 
governamentais ou de caráter público, independentemente da prévia recusa 
do órgão depositário.

III. O  mandado  de  segurança  coletivo  pode  ser  impetrado  tão  somente  por 
partido político devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral e por 
organização  sindical,  entidade  de  classe  ou  associação  que  esteja  em 
funcionamento há, pelo menos, um ano, em favor da coletividade.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente III está correta.

6. Em relação ao controle de constitucionalidade no Brasil,  assinale  a alternativa 
correta.

(A) No controle difuso exercido incidentalmente pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) a sua decisão produz efeitos inter partes.

(B) O controle difuso de constitucionalidade pode ser exercido por qualquer juiz 
ou  tribunal  diante  da  análise  da  validade  em  tese  de  uma  lei  ou  ato 
normativo.

(C) A ação direta de inconstitucionalidade, modalidade do controle concentrado 
exercido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  pode  incidir  sobre  leis  e  atos 
normativos federais, estaduais e municipais.

(D) O controle de constitucionalidade exercido incidentalmente no âmbito dos 
tribunais  deve,  em regra,  obedecer  a  cláusula  de reserva  de plenário  e  o 
quorum de maioria simples.

(E) A  ação  declaratória  de  constitucionalidade,  destinada  a  confirmar  a 
constitucionalidade de lei  ou ato normativo federal  ou estadual,  pode ser 
proposta  pelos  mesmos  legitimados  a  ingressar  com  ação  direta  de 
inconstitucionalidade perante o STF.

7. Em relação ao controle concentrado de constitucionalidade, analise as afirmativas 
abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. A  argüição  de  descumprimento  de  preceito  fundamental  é  ação  de 
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, o qual pode declarar 
até mesmo a inconstitucionalidade de lei anterior à Constituição Federal de 
1988.

II. A  ação  direta  de  inconstitucionalidade  exige  do  seu  proponente  a 
comprovação da existência de controvérsia judicial relevante como requisito 
essencial à sua admissibilidade.

III. O  Supremo  Tribunal  Federal  admite  a  concessão  de  liminar  em  ação 
declaratória de constitucionalidade, embora não exista tal previsão expressa 
na Constituição Federal.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente I e III estão corretas.
(D) Somente II está correta.
(E) Somente III está correta.

8. Em relação aos direitos políticos e ao alistamento eleitoral, analise as afirmativas 
abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. O voto e o alistamento eleitoral são facultativos para os analfabetos, para os 
maiores de setenta anos e para os maiores de dezesseis e menores de dezoito 
anos.

II. Os  conscritos  não  podem alistar-se  durante  o  período  do  serviço  militar 
obrigatório.

III. O militar alistável é, sob qualquer hipótese, inelegível.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II e III estão corretas.
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(E) Somente III está correta.

9. Sobre  os  “mecanismos  de  freios  e  contrapesos”  existentes  na  Constituição 
Federal, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. O Supremo Tribunal Federal é competente para julgar nas infrações penais 
comuns,  o  Presidente  da  República,  o  Vice-Presidente,  os  membros  do 
Congresso  Nacional,  seus  próprios  Ministros  e  o  Procurador-Geral  da 
República.

II. O Presidente da República pode vetar, no todo ou em parte, projeto de lei, 
fazendo-o  fundamentadamente  apenas  nos  casos  de  inconstitucionalidade, 
comunicando os motivos ao Presidente do Senado Federal em quarenta e oito 
horas.

III. Compete  ao  Congresso  Nacional  sustar  os  atos  normativos  do  Poder 
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação 
legislativa.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente I e III estão corretas.
(D) Somente II está correta.
(E) Somente III está correta.

10. Em  relação  à  proteção  ambiental,  analise  as  afirmativas  abaixo  e,  a  seguir, 
assinale a alternativa correta.

I. Até mesmo as pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas criminalmente 
nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante 
legal ou contratual no interesse da entidade.

II. As condutas lesivas ao meio ambiente obrigarão o agente à reparação dos 
danos causados, o que impedirá as responsabilizações penal e administrativa.

III. Para  fins  de  proteção  ambiental,  as  usinas  nucleares  deverão  ter  a  sua 
localização definida em lei federal, sob pena de não serem instaladas.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e III estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente III está correta.

11. Em relação às infrações administrativas ambientais, analise as afirmativas abaixo 
e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. São  autoridades  competentes  para  lavrar  auto  de  infração  ambiental  e 
instaurar processo administrativo: os servidores de fiscalização dos órgãos 
ambientais  componentes  do  Sistema  Nacional  de  Meio  Ambiente 
(SISNAMA), além dos agentes das Capitanias dos Portos.

II. As  infrações  ambientais  são  apuradas  em  processo  administrativo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, podendo o agente infrator ser 
punido com a pena de detenção.

III. Dentre  as sanções restritivas de direito,  figura a de perda ou restrição de 
incentivos e benefícios fiscais.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente I e III estão corretas.
(D) Somente II está correta.
(E) Somente III está correta.

12. Em relação  aos  recursos  no  processo  civil,  analise  as  afirmativas  abaixo  e,  a 
seguir, assinale a alternativa correta.

I. O  recurso  extraordinário  e  o  recurso  especial  impedem  a  execução  da 
sentença.

II. Não cabe recurso dos despachos.
III. O juiz não receberá a apelação quando a sentença estiver em conformidade 

com  súmula  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  ou  do  Supremo  Tribunal 
Federal.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e III estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente III está correta.
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13. Em relação ao negócio jurídico no direito brasileiro, analise as afirmativas abaixo 
e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. O  negócio  jurídico,  para  ser  válido,  requer:  agente  capaz;  objeto  lícito, 
possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em 
lei, ressalvando que o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias e 
os usos assim autorizarem,  e não for  necessária  a declaração expressa de 
vontade.

II. A intenção, nas declarações de vontade, terá um peso maior do que o sentido 
literal da linguagem.

III. O negócio jurídico é anulável quando praticado por pessoa absolutamente 
incapaz.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente I e III estão corretas.
(D) Somente II está correta.
(E) Somente III está correta.

14. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. A responsabilidade dos sócios na sociedade limitada é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos os sócios respondem pela integralização do capital 
social.

II. A  responsabilidade  dos  sócios  na  sociedade  cooperativa,  diante  de  suas 
peculiaridades, só pode ser ilimitada.

III. O sócio ou acionista na sociedade anônima, dado que o capital divide-se em 
ações, se obriga somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou 
adquirir.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e III estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente III está correta.

15. Em  relação  ao  regime  jurídico  da  prescrição  e  decadência  no  direito  civil 
brasileiro, assinale a alternativa correta.

(A) Uma das hipóteses de interrupção da prescrição ocorre quando o juiz, mesmo 
incompetente, ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo 
e na forma da lei processual.

(B) Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes.
(C) A prescrição ocorre em cinco anos, quando a lei não fixar prazo menor.
(D) As normas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição se aplicam 

também à decadência.
(E) É admitida a renúncia à decadência fixada em lei.

16. A ação,  em regra  declaratória,  em que  o  sujeito  ingressa  em processo  alheio 
pleiteando, total ou parcialmente, a coisa ou o direito sobre o qual litigam autor e 
réu é denominada:

(A) denunciação da lide.
(B) chamamento ao processo.
(C) nomeação à autoria.
(D) assistência.
(E) oposição.

17. Em relação ao mandado de segurança,  analise  as  afirmativas  abaixo e,  a 
seguir, assinale a alternativa correta.

I. Tem a natureza jurídica de recurso constitucional, destinado a impugnar uma 
decisão judicial violadora de direito subjetivo, individual ou coletivo, líquido 
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.

II. Pode ser impetrado por pessoa física (mesmo estrangeiro), pessoa jurídica, e, 
até mesmo, por aqueles entes destituídos de personalidade jurídica, como as 
universalidades de fato.

III. Possui um rito diferenciado, caracterizado por não comportar fase instrutória, 
inadmitindo  incidentes  processuais,  excetuada  a  argüição  incidental  de 
inconstitucionalidade.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente III está correta.
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18. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. Na  contestação  deve  o  réu  se  manifestar,  precisamente,  sobre  os  fatos 
descritos na petição inicial sob pena destes se presumirem como verdadeiros, 
excetuada essa regra para os advogados dativos, curador especial e membro 
do Ministério Público.

II. A desistência da ação impede o prosseguimento da reconvenção.
III. O recebimento da exceção (de incompetência, impedimento ou suspeição) 

não suspende o processo, pois fica apensada aos autos da ação principal.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente III está correta.

19. Em relação ao regime jurídico dos agentes públicos, analise as afirmativas abaixo 
e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. Os  cargos  em  comissão  podem  ser  ocupados  por  sujeitos  estranhos  aos 
quadros funcionais da Administração Pública, dispensado o concurso público 
para seu provimento.

II. As funções públicas de confiança, tais como os encargos de chefia, direção e 
assessoramento somente poderão ser exercidas por servidor titular de cargo 
efetivo, afastada a possibilidade de seu exercício por sujeitos estranhos aos 
quadros da Administração Pública.

III. A investidura em cargo público depende, em regra, de aprovação prévia em 
concurso público, o que não se exige nos casos de investidura em emprego 
público, regido este pela legislação trabalhista.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente III está correta.

20. Em relação  aos  princípios  constitucionais  aplicáveis  à  Administração  Pública, 
analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. O  princípio  da  impessoalidade  possui  duas  facetas:  aquela  relacionada  à 
necessária  destinação  da  atividade  administrativa  a  todos,  sem  quaisquer 
favoritismos ou discriminações; e aquela que diz respeito à prática de atos 
administrativos  não  ser  imputável  a  certo  agente  público,  mas  ao  órgão 
administrativo em nome do qual o ato foi praticado.

II. O  princípio  da  eficiência,  previsto  pela  EC  19/1998,  estabelece  que  a 
atividade  administrativa  deve  ser  exercida  com  rapidez,  perfeição  e 
rendimento, buscando o alcance rápido do melhor resultado com máximo de 
racionalidade e o mínimo de desperdício de recursos públicos.

III. O  princípio  da  publicidade  obriga  a  divulgação  de  atos  e  contratos  da 
Administração Pública para fins de amplo conhecimento, eficácia e controle, 
ressalvadas  as  hipóteses  de  sigilo  relacionadas  à  segurança  nacional  e  a 
certos processos administrativos inquisitivos e de retificação de dados.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente I e III estão corretas.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Todas estão corretas.

21. A modalidade  de  licitação  indicada  para  contratos  de  vulto  médio,  admitindo 
interessados  cadastrados  antes  do  início  do  procedimento,  seja  pelo  registro 
cadastral, seja pela apresentação de toda documentação e cumprimento de todas as 
condições previstas em edital até o terceiro dia anterior ao do recebimento dos 
envelopes de documentação e proposta é denominada?

(A) tomada de preços.
(B) convite.
(C) pregão.
(D) concorrência.
(E) leilão.
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22. Assinale a alternativa que apresenta característica inafastável do poder de polícia.

(A) Auto-executoriedade.
(B) Decorrente de um vínculo especial, previsto em estatuto ou contrato.
(C) Exercido  pela  Administração  Pública  (polícia  administrativa),  é 

eminentemente repressivo.
(D) É passível de controle somente pelo Poder Judiciário.
(E) Expressa-se apenas por atos de competência discricionária.

23. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. Bens de uso comum são aqueles destinados, indiferenciadamente, a todos, 
enquanto  os  bens  dominicais  são  aqueles  afetados  a  uma  destinação 
específica.

II. A  servidão  administrativa  constitui-se  em  ônus  real  a  ser  suportado  por 
imóvel particular ou público, com o intuito de oferecimento de utilidades e 
comodidades aos administrados, inexistente o dever de indenizar.

III. Ocorre a requisição administrativa quando a Administração Pública, diante 
de uma situação de urgência ou perigo público, se utiliza de bens e serviços 
de  particulares,  assegurada  indenização  posterior  pelos  prejuízos 
efetivamente experimentados.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente III está correta.

24. Qual dos delitos abaixo é plurissubjetivo?

(A) Furto simples
(B) Extorsão
(C) Insubmissão
(D) Motim
(E) Estelionato

25. Em relação ao ato de improbidade administrativa, assinale a alternativa correta.

(A) Trata-se de ilícito civil, passível de punições, tais como perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral e perda 
da função pública, dentre outros.

(B) Trata-se de crime contra a Administração Pública, passível de punições, tais 
como ressarcimento  integral,  suspensão  dos  direitos  políticos  e  detenção, 
dentre outros.

(C) Trata-se de ilícito civil, passível de punições, tais como perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, proibição de ausentar-se do 
país e perda da função pública, dentre outros.

(D) Trata-se de crime contra a Administração Pública, passível de punições, tais 
como  perda  dos  bens  ou  valores  acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio, 
pagamento de multa e detenção.

(E) Trata-se de ilícito administrativo, passível de punições, tais como proibição 
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais e creditícios, 
suspensão dos direitos políticos, prisão administrativa, dentre outros.

26. Os atos preparatórios que antecedem a tentativa propriamente dita são puníveis 
nos delitos contra o (a):

(A) patrimônio.
(B) vida.
(C) fé pública.
(D) liberdade sexual.
(E) estado de filiação.

27. Nos  crimes  de  ação  penal  pública  incondicionada  a  extinção  da  punibilidade 
efetiva-se pelo (a):

(A) decadência.
(B) perdão.
(C) renúncia.
(D) perempção.
(E) prescrição.
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28. No processo  penal  comum,  os  crimes  contra  a  honra  tendo como ofendido  o 
particular, a ação penal inicia-se por:

(A) queixa crime.
(B) queixa subsidiária.
(C) representação do MP.
(D) denúncia do MP.
(E) queixa crime ou denúncia.

29. No crime de falso testemunho prestado através de carta precatória o procedimento 
criminal contra a testemunha será:

(A) no juízo deprecado.
(B) no juízo que primeiro tomou conhecimento do fato.
(C) no juízo deprecante.
(D) tanto poderá ser processado no juízo deprecante ou deprecado.
(E) no juízo onde reside a testemunha que mentiu no seu depoimento.

30. Quantas testemunhas de acusação, no máximo, serão inquiridas no processo penal 
comum?

(A) 3
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9

31. A sentença subjetivamente complexa é aquela proferida:

(A) pelo órgão monocrático.
(B) por órgão colegiado.
(C) pelo presidente do Tribunal do Júri.
(D) por órgão de 2ª instância.
(E) por juiz de 1ª instância.

32. Pressuposto indeclinável para a propositura da revisão criminal é a existência de 
um:

(A) processo crime com sentença condenatória passada em julgado.
(B) processo crime em grau de recurso.
(C) processo crime com sentença absolutória.
(D) processo crime em andamento.
(E) inquérito.

33. A relação processual para se constituir plenamente é necessário:

(A) as partes.
(B) órgão investido de jurisdição.
(C) ógão investido de jurisdição, o pedido, as partes.
(D) o pedido e as partes.
(E) órgão investido de jurisdição e as partes.

34. A punibilidade no crime de deserção praticada por Oficial, embora decorrido o 
prazo de prescrição só é extinta quando o desertor atinge a idade de:

(A) 45 anos.
(B) 50 anos.
(C) 55 anos.
(D) 60 anos.
(E) 70 anos.

35. Em  se  tratando  de  indiciado  preso,  o  inquérito  policial  militar  deverá  ser 
concluído em que prazo?

(A) 5 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 20 dias.
(E) 30 dias.

36. Quantas testemunhas, no máximo, o Ministério Público Militar pode arrolar na 
denúncia contra um réu por delito de furto previsto no Código Penal Militar?

(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 15

37. O Conselho Permanente de Justiça Militar da União é competente para julgar:

(A) praças.
(B) oficiais e civis.
(C) praças e civis.
(D) praças e oficiais.
(E) civis.
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38. O prazo para conclusão da instrução criminal com réu preso no processo penal 
militar é de:

(A) 20 dias.
(B) 30 dias.
(C) 40 dias.
(D) 50 dias.
(E) 60 dias.

39. Concede-se a suspensão condicional da pena nos crimes militares ao condenado 
por crime:

(A) cometido em tempo de guerra.
(B) de insubordinação.
(C) de violência contra superior.
(D) de deserção.
(E) de lesão corporal leve.

40. É competente para ouvir testemunhas por carta precatória na Justiça Militar da 
União:

(A) o Conselho Permanente de Justiça.
(B) o Juiz-Auditor.
(C) o Conselho Especial de Justiça.
(D) o Conselho de Justificação.
(E) o Juiz Federal Comum.

41. Em relação à pena acessória, o Conselho Especial de Justiça:

(A) ao condenar um oficial à pena superior a dois anos, poderá lhe aplicar a pena 
acessória de perda de posto e patente.

(B) ao condenar um oficial à pena superior a dois anos, poderá lhe aplicar a pena 
acessória de indignidade para o oficialato.

(C) ao condenar um oficial à pena superior a dois anos, poderá lhe aplicar a pena 
acessória de exclusão das Forças Armadas.

(D) é incompetente para aplicar qualquer pena acessória ao oficial.
(E) ao condenar um oficial à pena superior a dois anos, poderá lhe aplicar a pena 

acessória de incompatibilidade para o oficialato.

42. No Inquérito Policial Militar (IPM), a decretação da prisão preventiva poderá ser 
aplicada pelo:

(A) Conselho Permanente de Justiça.
(B) Ministério Público Militar.
(C) Conselho Especial de Justiça.
(D) Encarregado do Inquérito.
(E) Juiz-Auditor.

43. A condenação da praça na Justiça Militar da União a pena superior a dois anos 
importa na:

(A) sua agregação.
(B) perda de sua função militar.
(C) exclusão das Forças Armadas.
(D) suspensão temporária de sua atividade militar na Organização Militar (OM).
(E) inabilitação para atividade militar.

44. Em  relação  à  jornada  de  trabalho,  analise  as  afirmativas  abaixo  e,  a  seguir, 
assinale a alternativa correta.

I. A duração do trabalho normal não pode ser superior a oito horas diárias, 
embora seja permitida a compensação de horário e a redução de jornada por 
acordo ou convenção coletiva de trabalho.

II. O empregado que trabalha em turnos ininterruptos de revezamento terá uma 
jornada diária de no máximo seis horas, sendo afastado esse limite se houver 
interrupção para alimentação ou repouso dentro do turno.

III. No  caso  de  prorrogação  da  jornada  de  trabalho  noturno,  as  horas 
extraordinárias serão pagas com o acréscimo do adicional noturno, mesmo 
que trabalhadas em horário diurno.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e III estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente III está correta.
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45. Em relação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), analise as afirmativas 
abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. O benefício previdenciário não poderá ter valor mensal inferior a um salário-
mínimo.

II. É garantido aos segurados do RGPS o pagamento de gratificação natalina, que 
terá por base os proventos percebidos em dezembro de cada ano.

III. É permitida  a  filiação  retroativa  ao RGPS para  a  regularização  daqueles  que 
querem recolher no período anterior à inscrição no regime previdenciário.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente III está correta.

46. Em  relação  ao  sistema  recursal  no  direito  processual  do  trabalho,  analise  as 
afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. É exigido o requisito de prequestionamento para a admissibilidade do recurso de 
revista.

II. Nas causas trabalhistas em que figurarem a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios,  haverá  reexame  necessário  das  decisões  que  lhes  sejam total  ou 
parcialmente  desfavoráveis,  salvo  quando  a  condenação  ultrapassar  o  valor 
correspondente a sessenta salários mínimos.

III. O agravo de petição é o recurso adequado para impugnar decisões prolatadas em 
processo de execução.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente I e III estão corretas.
(D) Somente II está correta.
(E) Somente III está correta.

47. Em  relação  ao  Sistema  Nacional  do  Meio  Ambiente  (SISNAMA),  analise  as 
afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. O SISNAMA é formado por órgãos e entidades da União, dos Estados, do 
Distrito  Federal,  dos  Territórios  e  Municípios,  bem  como  por  entidades 
ambientais da sociedade civil organizada.

II. O órgão superior do SISNAMA é o Conselho de Governo, cuja função é 
assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e 
nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais.

III. O IBAMA é o órgão executor da política ambiental, encarregado de cumprir 
e fazer cumprir as diretrizes governamentais na área do meio ambiente.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II e III estão corretas.
(E) Somente III está correta.

48. Em  relação  às  limitações  constitucionais  ao  poder  de  tributar,  analise  as 
afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.

I. O princípio da anterioridade, que proíbe a cobrança de tributos no mesmo 
exercício financeiro em que haja  sido publicada a  lei  que os instituiu ou 
aumentou, tem, a partir da edição da EC  42/2003, o reforço da anterioridade 
nonagesimal.

II. O princípio  da imunidade  recíproca,  que  veda  a  União,  Estados,  Distrito 
Federal  e Municípios a instituição de imposto sobre patrimônio, renda ou 
serviços, uns dos outros, é extensivo às empresas públicas e sociedades de 
economia mista que exploram atividade econômica.

III. A imunidade, prevista na Constituição Federal, incidente sobre os templos de 
qualquer culto se estende aos demais imóveis relacionados ao exercício da 
religião.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente I e III estão corretas.
(D) Somente II está correta.
(E) Somente III está correta.
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49. Em relação ao regime jurídico do contrato administrativo, assinale a alternativa 
correta.

(A) É possível contrato administrativo com prazo de vigência indeterminado.
(B) A  Administração  pode  modificar  unilateralmente  os  termos  do  contrato 

administrativo,  visando  atender  as  finalidades  de  interesse  público, 
respeitando, para tanto, os direitos do contratado.

(C) É obrigatória  a  previsão de cláusula  que declare  competente  para  dirimir 
quaisquer  controvérsias  o  foro  da  sede  da  Administração,  à  exceção  dos 
contratos  celebrados  com  pessoa  jurídica  estrangeira,  quando  o  foro 
competente será Brasília-DF.

(D) As  hipóteses  de  licitação  inexigível  dispensam  a  celebração  de  contrato 
administrativo, tendo em vista a inviabilidade de competição.

(E) O instrumento de contrato não pode ser substituído por outros instrumentos, 
tendo em vista o formalismo que rege os contratos administrativos.

50. Em relação ao crédito tributário, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale 
a alternativa correta.

I. O  lançamento,  entendido  como  procedimento  administrativo,  constitui  o 
crédito  tributário  e,  simultaneamente,  declara  a  existência  da  obrigação 
tributária, nos termos do Código Tributário Nacional.

II. A exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, dentre outras hipóteses 
definidas em lei, pela moratória e pelo parcelamento.

III. São hipóteses de exclusão do crédito tributário, dentre outras definidas em 
lei, o pagamento, a compensação, a prescrição e a decadência.

(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente I e III estão corretas.
(D) Somente II está correta.
(E) Somente III está correta.

FINAL DA PROVA
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01 A B C D E
02 A B C D E
03 A B C D E
04 A B C D E
05 A B C D E
06 A B C D E
07 A B C D E
08 A B C D E
09 A B C D E
10 A B C D E
11 A B C D E
12 A B C D E
13 A B C D E
14 A B C D E
15 A B C D E
16 A B C D E
17 A B C D E
18 A B C D E
19 A B C D E
20 A B C D E
21 A B C D E
22 A B C D E
23 A B C D E
24 A B C D E
25 A B C D E

26 A B C D E
27 A B C D E
28 A B C D E
29 A B C D E
30 A B C D E
31 ANULADA
32 A B C D E
33 A B C D E
34 A B C D E
35 A B C D E
36 A B C D E
37 ANULADA
38 A B C D E
39 A B C D E
40 A B C D E
41 A B C D E
42 A B C D E
43 A B C D E
44 A B C D E
45 A B C D E
46 A B C D E
47 A B C D E
48 A B C D E
49 A B C D E
50 A B C D E

GABARITO
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