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ESPECIALIDADE

31) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
n° 101, de 4 de maio de 2000). A seguir, indique a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva
arrecadação de todos os impostos da competência constitucional do ente de federação,excluindo,portanto, as
taxas e contribuições de melhoria.

( ) A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais,onde serão avaliados os passivos contingentes
e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se
concretizem.

( ) É vedado consignar na lei orçamentária, crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada.

a)F-F-V

b)F-V-V

c)V-F-F

d)V-V-F

32) Leia o trecho abaixo e, em seguida,assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

Estabelece o Código Penal Militar que os recursos,em sentido estrito, serão interpostos no prazo de dias.

a) 3

b) 4

c) 5

d) 10

33) Quando o ente público necessita de créditos adicionais destinados às despesas urgentes e imprevistas, em caso de
calamidade pública,deverá utilizar os créditos

a) especiais.

b) excedentes.

c) suplementares.

d) extraordinários.
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34) Sobre os recursos na parte cível da Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1999), marque

a alternativa correta.

a) No recurso,as partes serão, facultativamente, representadas por advogado.

b) O recurso inominado contra a sentença terá efeito devolutivo e suspensivo de regra.

c) Quando interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para recursos.

d) Os embargos de declaração serão interpostos por escrito,no prazo de 3 dias, contados da ciência da decisão.

35) Sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas,marque a alternativa incorreta.

a) Não serão concedidas diárias,cumulativamente, com a ajuda de custo.

b) As diárias serão pagas tomando-se como referência o horário local da sede do militar.

c) Os cursos que dão direito ao adicional de habilitação serão estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa,

ouvidos os Comandantes de cada Força.

d) O militar afastado de sua sede, para acompanhar autoridade superior, não fará jus à diária da respectiva
autoridade, mesmo que conste a obrigatoriedade de sua hospedagem no mesmo local daquela autoridade.

36) Os terrenos da Marinha e seus acrescidos são bens

a) da União.

b) dos Estados.

c) dos Municípios.

d) do Distrito Federal.

37) A Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005, dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá

outras providências, determinando que o consórcio público será constituido por contrato, cuja celebração dependerá

da prévia subscrição de protocolo de intenções. São cláusulas necessárias ao protocolo de intenções, exceto:

a) a indicação da área de atuação do consórcio.

b) a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins
econômicos.

c) os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio a representar os entes da federação
consorciados perante outras esferas de governo.

d) a previsão de determinadas contribuições financeiras ou econômicas de entes da federação ao consórcio público,
sendo vedada a doação de bens móveis ou imóveis.

38) Quando a Constituição Federal trata da competência privativa dos entes federativos, permite que Lei Complementar
autorize os Estados a legislar sobre questões especificas. Marque a alternativa que apresenta uma hipótese de
competência privativa da União.

a) Direito Tributário.

b) Direito Econômico.

c) Direito Urbanístico.

d) Direito Aeronáutico.

39) Determinado Governador de um Estado da Federação resolve ajuizar, no Supremo Tribunal Federal, uma ação
declaratória de constitucionalidade de uma norma estadual. Sobre a situação-problema é correto afirmar que

a) o governador apenas poderá propor ação declaratória de normas pertencentes ao seu próprio Estado.

b) acaso haja relevante controvérsia e a norma, efetivamente, não conflite com a Constituição Federal, o pedido

será julgado procedente.

c) a ação declaratória de constitucionalidade, a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal,não pode ter por objetivo
lei ou ato normativo estadual,mas apenas federal.

d) a ação não deverá ser conhecida,pois carece de legitimidade do governador de Estado para propor ação de
inconstitucionalidade, também incluida a ação declaratória de constitucionalidade.
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40) Estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil que os Deputados e Senadores são invioláveis,civil e
penalmente, por quaisquer de suas opiniões,palavras e votos. Sobre a Imunidade Parlamentar, analise as afirmativas
abaixo.

I. Os Deputados e Senadores,desde a posse, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

II. Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado,por crime ocorrido após a diplomação,o Supremo Tribunal
Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da
maioria de seus membros,poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

Ill. As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sitio, só podendo ser suspensas

mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do
Congresso Nacional,que sejam incompatíveis com a execução da medida.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a) l.

b) II.

c) Ill.

d) Il e Ill.

41) De acordo com o Código Civil, a pretensão dos tabeliães,auxiliares de justiça, serventuários judiciais, árbitros e
peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários,prescreve em

a) 1 ano.

b) 2 anos.

c) 3 anos.

d) 6 meses.

42) No Direito Administrativo, o ato praticado por um agente público,no exercicio da atividade administrativa, é imputado
ao órgão ou entidade e não ao próprio agente. Tal conclusão fundamenta-se no Princípio da

a) Isonomia.

b) Legalidade.

c) Especialidade.

d) Impessoalidade.

43) Sobre o tratamento que a legislação brasileira dá ao tema "administração indireta" e "entidades paraestatais", marque a
alternativa incorreta.

a) As autarquias são criadas por lei.

b) Os bens pertencentes às autarquias são bens públicos.

c) As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público.

d) A criação de sociedade de economia mista está condicionada à autorização legislativa.

44) Com lei autorizativa, o Ente Público X resolve, por motivo de interesse público, retomar um serviço público,durante
o prazo da concessão. Para tanto, procede a prévio pagamento de indenização,na forma da lei. Tal instituto recebe
o nome de

a) reversão.

b) retomada.

c) caducidade.

d) encampação.

45) Em relação ao tratamento que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dá ao Servidor Público,

marque a alternativa incorreta.

a) É possível que estrangeiros tenham acesso a cargos,empregos ou funções públicas.

b) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.

c) A proibição de acumulação remunerada de cargos públicos abrange autarquias, fundações,empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder

público.

d) O servidor público da administração direta, investido no mandato de Prefeito, havendo compatibilidade de
horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuizo da remuneração do cargo
eletivo e, não havendo compatibilidade, poderá optar pela sua remuneração.
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46) Sobre o Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
nominada anteriormente de Lei de Introdução ao Código Civil, analise as afirmativas abaixo.

I. O penhor regula-se pela lei do domicilio que tiver a pessoa,em cuja posse se encontre a coisa empenhada.

II. Aplicar-se-á a lei do pais em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se
destinarem ao transporte para outros lugares.

Ill. A lei do local de nascimento da pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a
capacidade e os direitos de familia,tudo independentemente do seu local de domicilio.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a) l.

b) II.

c) Ill.

d)lell.

47) Sobre o tratamento que o Código Civil dá à averbação e ao registro de determinados atos, marque a alternativa
correta.

a) O divórcio será registrado em registro público.

b) Os casamentos serão averbados em registro público.

c) A emancipação por outorga dos pais será averbada em registro público.

d) Far-se-á a averbação em registro público dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a
filiação.

48) O negócio jurídico que tiver por objetivo fraudar lei imperativa será

a) nulo.

b) ineficaz.

c) anulável.

d) inexistente.

49) O Código Civil estabelece que são bens imóveis o solo e tudo quanto lhe é incorporado natural ou artificialmente,

mas também indica outras hipóteses em que os bens podem ser considerados imóveis por opção legal. Sobre os
bens, marque a alternativa incorreta.

a) O direito à sucessão aberta considera-se imóvel para os efeitos legais.

b) Os móveis destinados a alguma construção,enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de
móveis.

c) Os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem, não perdem o caráter de
imóveis.

d) As edificações,separadas do solo, mas conservando a sua unidade,que forem removidas para outro local, são
consideradas móveis.

50) O Código Civil regulamenta uma hipótese de desconsideração da personalidade juridica em seu Art. 50. Sobre o
tratamento que o referido código dá ao instituto, marque a alternativa correta.

a) A desconsideração importará na extinção da personalidade jurídica da sociedade.

b) O abuso da personalidade jurídica pode estar caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

c) O juiz pode deferir a desconsideração da personalidade jurídica a requerimento da parte, mas não do Ministério
Público.

d) A consequência da desconsideração será que os efeitos de certas e determinadas obrigações serão estendidas aos
bens da pessoa jurídica que estejam em paraísos fiscais.

51) O Poder de Polícia tem como fundamento o princípio da predominância do interesse público sobre o particular, o
que dá à administração uma posição de hegemonia sobre os administrados, caracterizando-se como exercicio da
supremacia geral. Constitui uma hipótese de utilização do Poder de Policia a atuação do Poder Público

a) em face de servidores públicos.

b) na fiscalização de pesos e medidas.

c) em relação a internados em manicômios.

d) em face de estudantes de escola pública.
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52) É sabido que o instituto da Desapropriação é um tema complexo,sendo fonte de disputas judiciais. Diante do
exposto,marque a alternativa incorreta.

a) É possível a desapropriação de bens públicos.

b) Trata-se da forma de aquisição originária da propriedade.

c) A competência para legislar sobre desapropriação é concorrente da União, Estados e Municípios.

d) As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo,

excluídas de indenização.

53) Indique a alternativa cujo principio é utilizado para fundamentar a inexistência de hierarquia entre normas constitucio-

nais e, consequentemente, impedir que normas constitucionais originárias sejam declaradas inconstitucionais.

a) Efeito integrador.

b) Unidade da Constituição.

c) Justeza ou conformidade.

d) Concordância prática ou harmonização.

54) Peter Häberle propõe um modelo de uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. No direito brasileiro,são
exemplos dessa possibilidade de interpretação pluralista e democrática a(s)

a) sentenças aditivas e substitutivas.

b) teoria dos poderes implícitos e a derrotabilidade.

c) figura do amicus curiae e das audiências públicas.

d) transcendência dos motivos determinantes da sentença no controle difuso e a intervenção de terceiros.

55) Um brasileiro residente em Estado estrangeiro adquire a nacionalidade do referido Estado,como condição prevista
em lei para a permanência em seu território. Como consequência, a Constituição da República Federativa do Brasil

prevê que

a) manterá as duas nacionalidades.

b) perderá a nacionalidade derivada.

c) perderá a nacionalidade originária.

d) terá a suspensão dos direitos politicos.

56) Sobre o Código Penal Militar,analise as afirmativas abaixo.

I. Nos crimes omissivos,o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida.

II. Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções,tratados e regras de direito internacional, ao crime
cometido,no todo ou em parte, no território nacional ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo
processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira.

Ill. Não é aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, mesmo que
em lugares sujeitos à administração militar e o crime atente contra as instituições militares.

Estão corretas as afirmativas

a) I, Il e Ill.

b) I e ll, apenas.

c) I e lil, apenas.

d) Il e Ill, apenas.

57) Determinado agente comete um crime militar e é submetido à Medida de Segurança. Ocorre que, ao tempo da
execução,outra lei está vigente. Em tal caso, a Medida de Segurança será regida pela lei

a) mais benéfica.

b) vigente ao tempo do fato.

c) vigente ao tempo da sentença.

d) vigente ao tempo da execução.
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58) Sobre o Código Penal Militar,analise as afirmativas abaixo.

I. Diz-se crime praticado na presença do inimigo,quando praticado em território estrangeiro.

II. Consideram-se crimes militares, em tempo de guerra, dentre outros, os crimes militares previstos para o tempo
de paz.

Ill. Aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial,aplicam-se as penas cominadas para o
tempo de paz, com o aumento de metade.

IV. O tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da lei penal militar, começa com a declaração ou o
reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização,se nele estiver compreendido aquele

reconhecimento, e termina quando ordenada a cessação das hostilidades.

Estão corretas apenas as afirmativas

a)lelll.

b)lelV.

c) Il e Ill.

d) Il e IV.

59) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre o Inquérito Policial Militar. A seguir, indique a
alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime
ou de inimputabilidade do indiciado.

( ) O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro,se novas provas aparecerem em relação ao fato,

ao indiciado ou à terceira pessoa,ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade.

( ) Os autos de inquérito poderão ser devolvidos à autoridade policial em hipóteses expressamente previstas na lei,

sendo que, em qualquer dos casos, o juiz marcará prazo, não excedente de 20 dias, para a restituição dos autos.

a)F-F-V

b)F-V-F

c)V-F-F

d)V-V-V

60) Marque a alternativa que apresenta uma hipótese de medida preventiva e assecuratória não prevista no Código de
Processo Penal Militar.

a) Menagem.

b) Prisão preventiva.

c) Prisão temporária.

d) Prisão em flagrante.
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