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1) Sobre Mandado de Segurança (MS) é correto afirmar que:

(A) caberá MS contra atos de gestão comercial praticados pe-

los administradores de empresas públicas.

(B) em qualquer circunstância será permitido impetrar MS por

telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de

autenticidade comprovada.

(C) se concederá MS quando se tratar de decisão judicial da

qual caiba recurso com efeito suspensivo.

(D) o pedido de MS poderá ser renovado dentro do prazo deca-

dencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreci-

ado o mérito.

(E) da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe

apelação, não se estendendo à autoridade coatora o

direito de recorrer.

2) Ao Supremo Tribunal Federal compete, dentre suas atribuições

originárias, processar e julgar as infrações penais comuns

envolvendo

(A) os governadores dos Estados.

(B) os membros da Magistratura Federal.

(C) o Governador do Distrito Federal.

(D) os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

(E) os Membros do Ministério Público Federal.

3) Segundo a lição de José dos Santos Carvalho Filho, na obra

"Manual de Direito Administrativo", 2008, a validade do exa-

me psicotécnico está subordinada a dois pressupostos neces-

sários. Assinale a opção que corresponde a tais pressupos-

tos.

(A) A previsão em edital; e a necessidade de realização.

(B) O real objetivo do teste; e o poder de revisão.

(C) A previsão em edital; e a cientificidade do método.

(D) A previsão em edital; e a possibilidade de aferição pelo

candidato.

(E) A previsão em Lei; e o poder de revisão.

4) Quem está isento do serviço do júri?

(A) O vice-prefeito.

(B) O vereador.

(C) Oficial da Reserva.

(D) Diretor de escola pública.

(E) Idoso com 68 anos.
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5) Em relação aos Atos Processuais, é correto afirmar que:

(A) correm em segredo de justiça os processos que dizem res-

peito a casamento, filiação, separação dos cônjuges,

alimentos e inventário.

(B) os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 7

às 20 horas.

(C) a desistência da ação só produzirá efeito depois de ho-

mologada por sentença.

(D) não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será

de 3 dias o prazo para a prática de ato processual a

cargo da parte.

(E) computar-se-á em dobro o prazo para contestar e em

quádruplo para recorrer quando a parte for a Fazenda
Pública ou o Ministério Público.

6) Nos contratos em geral é correto afirmar que

(A) é defeso às partes estipular contratos atípicos.

(B) considera-se também presente a pessoa que contrata por

telefone ou por meio de comunicação semelhante.

(C) não importará em nova proposta, a aceitação fora do pra-

zo, com adições, restrições, ou modificações.

(D) aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá

por perdas e danos, ainda que este o execute.

(E) o adquirente decai do direito de obter a redibição ou

abatimento no preço no prazo de 15 dias se a coisa for
móvel.

7) "Não constituem excludentes de culpabilidade, alegações de
ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas."

Trata-se o presente texto, da Súmula n° 3, do STM. Os crimes

a que esta Súmula se refere são:

(A) deserção e insubmissão.

(B) insubordinação e insubmissão.

(C) motim e revolta.

(D) abandono de posto e dormir em serviço.

(E) amotinamento e rigor excessivo.
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8) Conforme dispõe o Estatuto dos Militares são manifestações

essenciais do valor militar:

(A) amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de

dignidade pessoal.

(B) o amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é

exercida.

(C) ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apre-

ciação do mérito dos subordinados.

(D) a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias.

(E) a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, inte-

gridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o

sacrifício da própria vida.

9) O Comandante de uma Organização Militar (OM) , mediante Por-

taria, abriu um Inquérito Policial Militar (IPM), para apu-

rar uma infração penal ocorrida. A materialidade do crime

estava comprovada, mas a autoria ainda era desconhecida. Co-

mo o prazo para terminar o IPM estava se aproximando, e

havia a necessidade de diligências indispensáveis à elucida-

ção do fato, o Comandante da OM deveria pedir prorrogação de

prazo do IPM:

(A) ao Promotor do Ministério Público Militar.

(B) ao Juiz-Auditor da CJM.

(C) ao Defensor Público da União.

(D) à Autoridade Militar Superior.

(E) ao Secretário de Segurança Pública.

10) Em relação ao Juizado Especial Cível Federal é correto afir-

mar que:

(A) podem ser autores no juizado especial federal cível, as

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno

porte.

(B) compete ao juizado especial federal cívil processar,

conciliar e julgar causas de competência da justiça fe-

deral até o valor de 40 salários mínimos.

(C) compete ao juizado especial federal cívil processar,

conciliar e julgar causas sobre bens imóveis da União,

autarquias e fundações públicas federais.

(D) no juizado especial federal, quando o juiz deferir medi-

das cautelares no curso do processo, para evitar dano de

difícil reparação, caberá apelação.

(E) compete ao juizado especial federal cível processar,

conciliar e julgar causas para a anulação ou cancelamen-

to de ato administrativo federal, salvo o de natureza

previdenciária e o de lançamento fiscal.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/ 2010

Profissão : DIREITO

3/ 20



11) O Sargento X, estudante de direito, estando consciente de

seu papel na sociedade e pensando em exercer os seus direi-

tos políticos, filiou-se a partido político com representa-

ção no Congresso Nacional, a fim de deixar sua contribuição

no cenário político nacional. Considerando que o referido

militar encontra-se no Serviço Ativo da Marinha, assinale a

opção correta.

(A) A atitude do sargento pode ser considerada juridicamente

protegida, visto que os direitos políticos são constitu-

cionalmente garantidos a todos os brasileiros.

(B) A atitude do sargento é perfeitamente legal, visto que

aos militares é vedada apenas a sindicalização e a
greve.

(C) A atitude do sargento encontra-se constitucionalmente

vedada, uma vez que o militar, enquanto no serviço ati-

vo, não pode estar filiado à partidos políticos.

(D) Pelo Princípio da Isonomia é estendido aos militares to-

dos os direitos concedidos aos servidores públicos, sen-

do permitida a filiação partidária, estando, portanto,

juridicamente protegida a atitude do sargento.

(E) A atitude do sargento não encontra restrição legal, sen-

do vedada apenas a filiação a partido político ou asso-

ciação, suspensos ou dissolvidos por força de disposição

legal ou decisão judicial.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2010

Profissão : DIREITO

4/20



12) Analise as afirmativas abaixo em relação ao direito de
família.

I - Não pode casar o divorciado, enquanto não houver sido

homologado ou decidida a partilha dos bens do casal.

II - A habilitação para o casamento será feita perante o

oficial do Registro Civil e, após a audiência do Minis-

tério Público, será homologada pelo Juiz.

III- Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à

guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a

guarda compartilhada.
IV - Presumem-se concebidos na constância do casamento os

filhos havidos por ionseminação artificial heteróloga,

independente de prévia autorização do marido.
V - Aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3

filhos, poderão escusar-se da tutela.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

(B) Apenas a afirmativa V é verdadeira.

(C) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.

(E) Apenas as afirmativas III e V são verdadeiras.

13) Assinale a opção que corresponde, segundo o entendimento de

Moreira Neto (2008), aos quatro paradigmas do Direito Admi-

nistrativo Pós-Moderno.

(A) Legalidade; impessoalidade; moralidade; e publicidade.

(B) Competência; finalidade; motivo; e objeto.

(C) Legalidade; eficiência; razoabilidade; e impessoalidade.

(D) Legitimidade; finalidade; eficiência; e resultados.

(E) Legalidade; impessoalidade; moralidade; e eficiência.

14) No que concerne à distribuição de competências, é correto

afirmar que compete privativamente à União legislar sobre:

(A) política de crédito, câmbio, seguros, e transferência de

valores.

(B) procedimentos em matéria processual .

(C) previdência social, proteção, e defesa da saúde.

(D) proteção à infância e à juventude .

(E) direito tributário, financeiro, penitenciário, econômi-

co, e urbanístico
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15) Assinale a opção correta em relação ao direito sucessário.

(A) O co-herdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão,

poderá depositado o preço, haver para si a quota cedida

a estranho, se a requerer até cento e vinte dias após a

transmissão.

(B) O testamento particular se escrito de próprio punho,

será lido e assinado por quem o escreveu, na presença de

pelo menos duas testemunhas, que o devem subscrever.

(C) O direito de demandar a exclusão da sucessão do herdeiro

ou legatário extingue-se em quatro anos, contados da

abertura da sucessão.

(D) Extingue-se em três anos o direito de impugnar a valida-

de do testamento, contado o prazo da data do seu regis-

tro.
(E) Extingue-se em dois anos o direito de anular a partilha.

16) Assinale a opção correta, em relação a prescrição.

(A) A renúncia da prescrição somente pode ser expressa.
(B) Os prazos da prescrição podem ser alterados por acordo

das partes.

(C) A interrupção da prescrição poderá ocorrer mais de uma

vez.

(D) a interrupção da prescrição por um credor não aproveita

aos outros.

(E) A prescrição iniciada contra uma pessoa não continua a

correr contra o sucessor.
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17) Acerca do Ausente, é correto afirmar que:

(A) o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado ju-

dicialmente, ou de fato por mais de um ano antes da

declaração da ausencia, sera o seu legítimo curador.

(B) após decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausen-

te, ou, se ele deixou representante ou procurador, em se

passando dois anos, poderão os interessados requerer que

se declare a ausência e que se abra provisoriamente a

sucessão.

(C) os ascendentes, descendentes e o cônjuge, uma vez prova-

da a sua qualidade de herdeiros, poderão, mediante ga-

rantia, entrar na posse dos bens do ausente.

(D) a morte presumida do ausente se configura nos casos em

que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva.

(E) poderão os interessados, dez anos depois de passada em
julgado a sentença que concedeu a abertura da sucessão
provisória, requerer tão somente a sucessão definitiva,

não sendo possível o levantamento das cauções prestadas.

18) Conforme dispõe o Estatuto dos Militares, constitui precei-

to de ética militar:

(A) acatar as autoridades civis.

(B) o civismo e o culto das tradições históricas.

(C) a disciplina e o respeito à hierarquia.

(D) o aprimoramento técnico-profissional.

(E) o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens.

19) Segundo Fabrício Mota, no livro "Função Normativa da Admi-

nistração Pública", 2007, o Princípio da Legalidade contém

dois componentes ou subprincípios. Assinale a opção, que se-

gundo o autor, apresenta tais subprincípios.

(A) Reserva da lei; e anterioridade.

(B) Preferência da lei; e PACTA SUNT SERVANDA.

(C) Segurança jurídica; e anterioridade.

(D) Tipicidade; e irretroatividade.

(E) Preferência da Lei; e Reserva Legal.
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20) Segundo os termos do Dec. 71.500/ 72, será submetida a Conse-

lho de Disciplina, " ex officio ", a praça:

I - acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de co-

municação social, de ter procedido incorretamente no

desempenho do cargo;

II - acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de co-

municação social, de ter conduta irregular;

III- acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de co-

municação social, de ter praticado ato que afete a hon-

ra pessoal, o pundonor militar ou decoro da classe;

IV - condenada por crime de natureza dolosa, previsto em le-

gislação especial concernente à segurança do Estado, à

pena restritiva de liberdade individual até dois anos,

tão logo transite em julgado a sentença; e
V - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na

legislação especial concernente à segurança do Estado,

em tribunal civil ou militar, à pena restritiva de li-

berdade individual até dois anos, tão logo transite em

julgado a sentença.

Assinale a opção correta:

(A) apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras.

(B) apenas as afirmativas I, III, e IV são verdadeiras.

(C) apenas as afirmativas I, III, e V são verdadeiras.

(D) apenas as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
(E) apenas as afirmativas I, II, III, e V são verdadeiras.

21) Sobre o uso de algemas, assinale a opção INCORRETA, conforme

Súmula Vinculante do STF.

(A) É lícito em caso de resistência do preso.

(B) Deve ser justificada, a excepcionalidade por escrito,

pelo agente ou autoridade.

(C) Não constitui abuso de autoridade, a sua execução sem as

formalidades legais.

(D) É lícito, em caso de fuiidado receio de fuga, ou de peri-

go à integridade física do preso.

(E) Cabe também responsabilidade civil e penal, do agente ou

da autoridade, em caso de descumprimento das formalida-

des legais.
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22) Segundo Alexandre Freitas Câmara, na obra "Lições de Direi-

to Processual Civil", são princípios constitucionais do

direito processual:

(A) do devido processo legal; do duiz natural; e da impesso-

alidade.

(B) da isonomia; da tempestividade da tutela jurisdicional;

e da moralidade.

(C) do contraditótio; do devido processo legal; e da motiva-

ção das decisões judiciais.

(D) do devido processo legal; da publicidade; e do contradi-

tório.

(E) da motivação das decisões judiciais; do juiz natural; e

da impessoalidade.

23) Compete aos Presidentes dos Conselhos Especial e Permanente

de Justiça:

(A) mandar consignar em ata, incidente ocorrido no curso da

sessão.
(B) aplicar penas disciplinares aos servidores que lhes são

subordinados.

(C) lavrar procuração apud acta.
(D) decidir sobre livramento condicional.

(E) expedir alvará de soltura e mandados.

24) No tocante ao tema "Fontes e Interpretação do Direito Pro-

cessual Civil", é correto afirmar, de acordo com Alexandre

Freitas Câmara que:

(A) a súmula vinculante é fonte formal, estando no mesmo

plano das normas jurídicas abstratas.

(B) o método comparativo de interpretação da lei exige que

se analisem as normas, que regulavam o mesmo instituto,

antes da vigência da atual, cujo significado se quer

fixar.
(C) o método lógico-sistemático de interpretação da lei é

aquele em que o intérprete deve ter sempre em vista os
fins sociais a que a lei se destina, assim como o bem

comum.

(D) o fenômeno da interpretação consiste na atividade de su-

prir lacunas, sendo certo que ao juiz não é dado o

direito de eximir-se de julgar alengando existência de

lacunas na lei.

(E) quando a lei possui um alcance maior do que aparentemen-

te se poderia lhe atribuir, ou seja, dixit minus voluit,

estaremos diante de um resultado restritivo da atividade

interpretativa.
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25) Segundo os termos da Medida Provisória n° 2215-10, de 31 de
agosto de 2001, nenhum militar, na ativa ou na inatividade,

pode perceber mensalmente, a título de remuneração ou pro-

ventos, importância superior à remuneração bruta do:

(A) Ministro do Superior Tribunal Militar.

(B) Comandante de Força .

(C) Presidente da República.

(D) Ministro da Defesa.

(E) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

26) Acerca do processo de deserção de praça, assinale a opção

correta.

(A) O inventário do material permanente da Fazenda Nacional,

deixado ou extraviado pelo ausente, é realizado e assi-

nado somente pelo Oficial de Serviço do dia da consuma-

ção da Deserção.

(B) Consumada a deserção de praça estável, será ela imedia-

tamente excluída do serviço ativo.

(C) A parte de ausência deve ser publicada em boletim ou do-

cumento equivalente.

(D) O desertor sem estabilidade, que se apresentar ou for

capturado, deverá ser submetido à inspeção de saúde e,

quando julgado apto para o serviço militar, será rein-

cluído.

(E) A defesa poderá oferecer prova documental, e requerer a

inquirição de até cinco testemunhas.

27) Em matéria de direito das coisas, é correto afirmar que:

(A) a regra estabelecida no art. 92 do Código Civil e conhe-

cida como o princípio acessorium seuitur suum principa-

le, não prevalece quando o possuidor está possuindo de
boa-fé.

(B) a propriedade do solo abrange também as jazidas, minas e

demais recursos minerais.

(C) aquele que, por vinte anos, sem interrupção, nem oposi-

ção, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a proprie-

dade, independentemente de título e boa-fé.

(D) o domínio direito não pode ser objeto de hipoteca.

(E) o contrato de penhor declara, sob pena de não ter eficá-

cia, o valor do crédito, sua estimação, ou valor mínimo.
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28) Segundo a análise de Marcelo Ferreira de Souza, na obra

"Segurança Pública e Prisão Preventiva no Estado Democrático
de Direito", 2008, em relação à tendência expansionista da
segurança pública e o emprego das Forças Armadas, é correto

afirmar que:

(A) o emprego das Forças Armadas nas atividades de Segurança

Pública, considerada sua missão constitucional de mante-

nedora da lei e da ordem, não constitui afronta à Cons-

tituição.

(B) o emprego das Forças Armadas nas atividades de Segurança

Pública não representa afronta à Constituição, quando

sua atuação se dá face a insuficiência dos órgãos de se-

gurança pública.
(C) o emprego das Forças Armadas nas atividades de Segurança

Pública, diante do aumento da criminalidade, representa

verdadeiro Estado de Necessidade, contando sua atuação

com aprovação maciça da sociedade.

(D) considerada sua missão constitucional, o emprego das

Forças Armadas, em qualquer que seja a atividade, somen-

te se justificará em situações de exceção, tais como: no

caso de guerra declarada e estado de sítio, configurando

verdadeiro desvio de finalidade a sua atuação em situa-

ções de paz.

(E) o emprego das Forças Armadas nas atividades de Segurança

Pública, considerando o desvirtuamento de sua missão

constitucional, configura flagrante abuso do poder de

legislar.

29) NÄO será admitido propor ação perante o Juizado Especial

Estadual:

(A) às microempresas.

(B) às pessoas jurídicas qualificadas como Organização das

Sociedade Civil de Interesse Público.

(C) às sociedades de crédito ao microempreendedor.

(D) às pessoas físicas capazes.

(E) à massa falida.
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30) Uma praça reformada da Marinha do Brasil pratica ato que, em
tese, afeta o pundonor militar, e por tal motivo é oficial-

mente acusada perante a Administração Naval. Considerando

tal ocorrência, é correto afirmar que a:

(A) Administração Naval nada poderá fazer, tendo em vista se

tratar de militar reformado, e portanto, insuscetível de

punição disciplinar, ou julgamento por Conselho de Dis-

ciplina.

(B) Administração Naval deverá promover o julgamento disci-

plinar do militar visto que, segundo os termos do art.
5°

, do Regulamento Disciplinar para a Marinha, estão su-

jeitos às suas prescrições, os militares da ativa, da

reserva remunerada e reformados.
(C) Administração Naval poderá, instaurar o competente Con-

selho de Disciplina, para avaliar a capacidade do mili-

tar em questão, em permanecer na situação de inatividade

em que se encontra, ainda que se trate de militar refor-

mado.
(D) Administração Naval deverá promover o julgamento disci-

plinar do militar, ainda que reformado, no entanto, não

poderá aplicar-lhe a respectiva pena.

(E) única pena disciplinar que poderá ser imposta aos mili-

tares na inatividade é a admoestação, visto que tal pena

não restringe a liberdade do acusado.

31) Considerando a lição de Fabrício Mota (2007), na obra

"Função Normativa da Administração Pública", assinale a

opção que, segundo o autor, constitui fundamento da função

regulamentar do Poder Executivo.

(A) A Constituição.

(B) O Estado Democrático de Direito.

(C) O Princípio da Separação dos Poderes.

(D) O Princípio da Autotutela.

(E) O Princípio da Eficiência.

32) No processo Penal Militar, a citação NÄO será feita, por

edital, ao acusado quando:

(A) incerta a pessoa que tiver de ser citada.

(B) estiver asilado, em lugar que goze de extraterritoriali-

dade de país estrangeiro.

(C) se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado.

(D) estiver em lugar incerto e não sabido.

(E) estiver servindo ou residindo fora da sede do juízo em
que se promove a ação penal, mas no País.
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33) São de iniciativa privativa do Presidente da República as

leis que versem sobre:

(A) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos

políticos e direito eleitoral.

(B) direito penal, processual penal, e processual civil.

(C) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, pro-

vimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração,

reforma, e transferência para a reserva.

(D) a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou

de qualquer outro ativo financeiro.

(E) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento,

e créditos adicionais e suplementares.

34) Acerca do interrogatório por videoconferência, assinale a

opção INCORRETA.

(A) Trata-se de exceção, e não de regra do interrogatório do

réu preso.

(B) As partes serão intimadas com 10 dias de antecedência,

da decisão que determinar a sua realização.

(C) Responder à gravíssima questão de ordem pública, é uma

finalidade legal que justifica a sua utilização.

(D) É garantido o acesso a canais telefônicos reservados pa-

ra comunicação, entre o defensor que esteja no presídio,

e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e

entre este e o preso.

(E) O sistema de videoconferência é utilizado exclusivamente

no interrogatório, sendo vedado o seu uso em outros atos

processuais.

35) O Inquérito Policial Militar (IPM) poderá ser dispensado,

salvo:

(A) em Sindicância, cujo fato e autoria foram esclarecidos

por documentos e outras provas materiais.

(B) no crime de desobediência à decisão judicial.

(C) no crime de difamação, publicado em jornal, cujo autor

foi identificado.

(D) no crime de desacato.

(E) no crime de constrangimento ilegal.
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36) Em relação ao direito das obrigações, assinale a opção

INCORRETA.

(A) Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a

escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar

do título da obrigação.

(B) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor,

se outra coisa não se estipulou.

(C) Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se re-

solver em perdas e danos.

(D) A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da

vontade das partes.

(E) A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo gênero e

pela qualidade.

37) João praticou contra Maria, às 21h, do dia 15/ 01/ 2010, o

chamado "sequestro relâmpago" que tem com pena de reclusão

de 6 a 12 anos, onde a restrição da liberdade da vítima du-

rou até às 17h, do dia 16/ 01/2010. Acontece que, no dia

16/ 01/2010, entrou em vigor uma lei penal mais grave que au-

mentou a pena do "sequestro relâmpago", para 7 a 15 anos de

reclusão. Considerando a situação hipotética descrita, con-

forme Súmula do STF, assinale a opção correta.

(A) A nova lei penal não será aplicada a João, devido a lei

penal posterior não poder retroagir, para prejudicar,

mas para beneficiar o réu.

(B) A nova lei penal não será aplicada a João, já que o cri-

me se consumou no dia 15/ 01/2010.

(C) A nova lei penal será aplicada a João, pois a sua vigên-

cia foi anterior à cessação da permanência do "sequestro

relâmpago" .

(D) A nova lei penal será aplicada a João, pois se trata o

"sequestro relâmpago" de crime continuado.

(E) Nenhuma lei será aplicada a João, já que a conduta "se-

questro relâmpago" não possui ainda tipificação no Códi-

go Penal Brasileiro.

38) A suspensão condicional da pena, se aplica, em tempo de paz,

no crime de

(A) violência contra superior.

(B) insubordinação.

(C) desrespeito a superior.

(D) despojamento desprezível.

(E) ofensa às Forças Armadas .
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39) Osório, de forma dolosa, destruiu completamente o computador

de Janine. Após o devido processo penal legal, Osório foi

condenado à pena de cem dias-multa. O advogado de Osório im-

petrou um Habeas Corpus contra a decisão. Considerando a si-

tuação hipotética descrita, conforme Súmula do STF, assinale

a opção correta.

(A) Cabe Habeas Corpus, com pedido liminar.

(B) Cabe Habeas Corpus, sem pedido liminar.

(C) Não cabe Habeas Corpus.

(D) Não cabe Apelação.

(E) Não cabe Revisão.

40) Analise as situações a seguir.

SITUAÇÃO UM: João e Maria são casados, ele militar na ativa

da Marinha do Brasil (MB) , e ela militar na ativa do Exérci-

to Brasileiro (EB) . Certo dia ambos iniciaram uma discussão

dentro de sua residência, culminando com uma lesão corporal

grave desferida por João contra Maria.

SITUAÇÃO DOIS: Marcos, Cabo da ativa da MB, tinha o costume
de utilizar um telefone público ou "orelhão", que se locali-

zava dentro das instalações da sua Organização Militar. En-

tretanto, estas ligações eram feitas usando de artifício

eletrônico, acoplado ao "orelhão" situado em área militar,

com o intuito de realizar "ligações" sem a devida contra-

prestação de pagamento.

SITUAÇÃO TRES: Olegário, civil morador próximo de uma Orga-

nização Militar da MB, resolveu testar a segurança do quar-

tel, e pulou o muro sem ser visto pelos sentinelas das gua-

ritas (iludindo a vigilância).

Considerando os contextos hipotéticos descritos acima, é

correto afirmar que as situações um, dois e três, prespecti-

vamente, constituem crimes de competência das Justiças:

(A) Militar; Militar; e Comum.

(B) Comum; Comum; e Militar.

(C) Militar; Militar; e Militar.

(D) Militar; Comum; e Militar.

(E) Comum; Comum; e Comum.
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41) É correto considerar como bens imóveis:

(A) o solo e apenas o que lhe incorporar naturalmente.

(B) as energias que tenham valor econômico.

(C) os direitos pessoais de caráter patrimonial e respecti-

vas ações.

(D) o direito à sucessão aberta.

(E) os direitos reais sobre objetos móveis e as ações

correspondentes.

42) Considerando a doutrina de Marcelo Ferreira de Souza, na o-

bra "Segurança Pública e Prisão Preventiva no Estado Demo-

crático de Direito", 2008, é correto afirmar sobre os con-

ceitos de segurança e ordem pública que

(A) dado o caráter de abstração que envolve o conceito segu-

rança, tal direito se apresenta como norma de eficácia

contida.

(B) a segurança física se materializa nas ações dos poderes

públicos contra as agressões às pessoas, no entanto, não

abrange a segurança ao patrimônio.

(C) a segurança, ao lado dos direitos à vida, à propriedade,

à igualdade e à liberdade, por configurar uma condição

essencial de uma vida digna, alcançou também o status de

direito fundamental.
(D) a primeira aparição da expressão "segurança pública", no

ordenamento jurídico brasileiro ocorreu no texto consti-

tucional de 1891.

(E) dado ao seu regime constitucional, o conceito de segu-

rança pública não está relacionado ao conceito de ordem

pública.
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43) Acerca da reincidência, assinale a opção correta.

(A) Para efeito de reincidência, são considerados os crimes

políticos e eleitorais.

(B) Para se caracterizar a reincidência na prática de crime,

é necessário que haja trânsito em julgado de sentença

condenatória, por prática de crime ou contravenção ante-

rior.

(C) Para efeito de reincidência, prevalece a condenação an-

terior, se, entre a data do cumprimento da pena e a in-

fração posterior, tiver decorrido tempo superior a 5

anos.

(D) Violência contra superior, violência contra inferior,

recusa de obediência, e abandono de posto, são exemplos

de crimes militares que não se consideram para efeito de
reincidência diante de crime comum.

(E) O agente que, na fase de recurso de sentença condenató-

ria pela prática de crime, comete improbidade adminis-

trativa, deve ser considerado reincidente.

44) Pedro foi visitar o Senado Federal, acompanhado pelo guia e

diversos outros visitantes. Acontece que, em determinado mo-

mento, Pedro, portando uma faca, roubou de Maria, outra
visitante, a máquina fotográfica, a bolsa e o celular. Os

agentes de segurança do Senado, quando procurados por Maria,

conseguiram deter Pedro, que estava portando os objetos

roubados, ficando presumido ser ele o autor da infração.

Considerando a situação hipotética apresentada, conforme

Súmula do STF, o poder de polícia do Senado Federal, em caso

de crime cometido nas suas dependências, compreende:

(A) a prisão em flagrante de Pedro e a realização do inqué-

rito.

(B) somente a prisão em flagrante de Pedro.

(C) somente a realização do inquérito.

(D) a prisão preventiva de Pedro e a realização do inquéri-

to.
(E) a prisão temporária de Pedro e a realização do inquéri-

to.
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45) Considerando o ensinamento contido na obra "Processo Ad-

ministrativo Disciplinar, à luz dos princípios constitucio-

nais e da Lei 9784/ 1999" (HEUSELER, 2008), o Conselho de

Disciplina se instala

(A) por acusação oficial, ou por qualquer meio lícito de co-

municação social.

(B) por meio do ato de nomeação.

(C) pelo trânsito em julgado, de sentença condenatória, a

pena restritiva da liberdade inferior a dois anos.

(D) pelo ato de delegação, do titular da Organização Militar

ao Presidente do conselho.

(E) pelo ato de apuração.

46) Pedro, servidor público municipal, responsável pelo sistema

de informática das multas de trânsito, excluiu (modificou ou

alterou), indevidamente, dados corretos de Paulo, que tinha

sido multado por avanço de sinal vermelho. Para isto Pedro

obteve de Paulo a quantia de R$100,00. Considerando a situa-

ção hipotética descrita, Pedro cometeu o crime de

(A) corrupção passiva.

(B) concussão.

(C) corrupção ativa.

(D) excesso de exação.
(E) inserção de dados falsos.

47) Com relação a prescrição é correto afirmar que prescreve em

(A) dois anos, a pretensão para haver prestações alimenta-

res, a partir da data em que se vencerem.

(B) quatro anos, a pretensão relativa a aluguéis de prédios

urbanos ou rústicos.

(C) um ano, a pretensão da reparação civil.

(D) cinco anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da

data da aprovação das contas.

(E) três anos, a pretensão do segurado contra o segurador,

ou deste contra aquele.
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48) Segundo os termos do Dec. 71.500/ 72 NÃO podem fazer parte do

Conselho de Disciplina:

I - o oficial que formulou a acusação;

II - os oficiais que possuem ascendência funcional ao acusa-

do;
III- os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com

o acusado, parentesco consanguineo ou afim, na linha

reta ou até quarto grau de consangüinidade colateral ou

de natureza civil;

IV - os oficiais que tenham particular interesse na decisão

do Conselho de Disciplina; e

V - os oficiais que já participaram de procedimentos disci-

plinares em face do acusado.

Assinale a opção correta:

(A) apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

(B) apenas as afirmativas II, III, e IV são verdadeiras.

(C) apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

(D) apenas as afirmativas I, III e V são verdadeiras.

(E) apenas as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.

49) Em relação a Dinâmica do Procedimento Ordinário é correto

afirmar que:

(A) quando para cada pedido, corresponder tipo diverso de

procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor em-

pregar o procedimento sumário.

(B) indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar,

sendo facultado ao juiz, no prazo de 24 horas, reformar

sua decisão.

(C) na exceção de incompetência, havendo necessidade de pro-

va testemunhal, o juiz designará audiência de instrução,

decidindo dentro de 15 dias.

(D) a parte que alegar direito municipal, estadual, estran-

geiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigên-

cia, independente de determinação judicial.

(E) a sentença deve ser certa, ainda quando decidida sobre

relação jurídica condicional.
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50) "A grande diferença está na comparação entre o bem jurídico

protegido e o sacrificado. Quando o bem jurídico preservado

é da mesma importância e natureza do violado (ou menos im-

portante), exclui-se apenas a culpabilidade. Todavia, quando

ocorre o oposto, isto é, ataca-se um determinado bem jurídi-

co para salvar outro consideravelmente mais importante, deve

ser excluída a ilicitude." (SARAIVA, Alexandre. Código Penal

Militar. Parte Geral. 2"ed. São Paulo: Método, 2009, p.106).

O doutrinador acima, trata respectivamente de:

(A) estado de necessidade; e legítima defesa.

(B) exercício regular de direito; e estado de necessidade.

(C) estado de necessidade justificante; e exculpante.

(D) estrito cumprimento do dever legal; e exercício regular

de direito.

(E) estado de necessidade exculpante; e justificante.
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