VERSÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA

A

EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS
(EAOT 2011)
ESPECIALIDADE

SJU - SERVIÇOS JURÍDICOS

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Este caderno contém 01 (uma) prova de REDAÇÃO, 01 (uma) prova de GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, composta
de 20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), e 01 (uma) prova de CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS,
composta de 40 (quarenta) questões objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta). Confira se todas as questões estão
perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.

2.

Verifique se a “VERSÃO” da prova, a “ESPECIALIDADE” e o “NÚMERO DE INSCRIÇÃO” constantes deste caderno de questões
conferem com os campos “VERSÃO”, “ESPECIALIDADE” e “NÚMERO DE INSCRIÇÃO” contidos em seu Cartão de Respostas.

3.

Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

4.

O caderno de questões pode ser utilizado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.).

5.

Não é permitido ao candidato comunicar-se com outro candidato, bem como utilizar consultas a livros, anotações, agendas eletrônicas,
gravadores, ou usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares, ou qualquer instrumento receptor/transmissor de mensagens.

6.

No CARTÃO DE LEITURA ÓTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), deve-se preencher apenas uma alternativa
(a, b, c, d) de cada questão, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme instrução contida.

7.

A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada ou que vier com outra assinalação,
será anulada.

8.

A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão de Respostas.

9.

É obrigatório que o candidato assine a Lista de Chamada e o Cartão de Respostas.

10. Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas decorridas 2 (duas) horas do início das provas. O caderno de
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da
prova.
11.

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

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS)
DATA

EVENTO

até 03/12/2010

Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios.

até 08/12/2010

Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ)
na página do CIAAR,na Internet, até as 15 horas – horário de Brasília.

até 04/01/2011

Divulgação dos gabaritos oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ.

até 04/01/2011

Divulgação individual da correção da redação.

até 06/01/2011

Preenchimento do formulário de recurso para a Prova de Redação
na página do CIAAR, na Internet, até as 15 horas – horário de Brasília.

até 21/01/2011

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

21/02/2011

Concentração Intermediária, das 9 horas às 11 horas (horário local).

REDAÇÃO

PROPOSTA
ESCREVA UMA DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA EM QUE VOCÊ SE MANIFESTE A RESPEITO DA AFIRMAÇÃO
DE JAMES LOVELOCK, BRITÂNICO ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE, VEICULADA NO TEXTO ABAIXO.

Humanidade não pode salvar o planeta, afirma criador da Teoria de Gaia
Para Lovelock, precisamos ‘aproveitar a vida enquanto podemos’

Mudar os hábitos para tentar salvar o planeta é “uma bobagem”, na opinião de um dos mais conceituados
especialistas em meio ambiente no mundo, o britânico James Lovelock, para quem a Terra, se for salva, será salva por
ela mesma.
“Tentar salvar o planeta é bobagem, porque não podemos fazer isso. Se for salva, a Terra vai se salvar sozinha,
que é o que sempre fez. A coisa mais sensível a se fazer é aproveitar a vida enquanto podemos”, afirmou Lovelock em
entrevista à BBC.
O cientista de 90 anos é autor da Teoria de Gaia, que considera o planeta como um superorganismo, no qual
todas as reações químicas, físicas e biológicas estão interligadas e não podem ser analisadas separadamente.
Considerado um dos “mentores” do movimento ambientalista em todo o mundo a partir dos anos 1970, Lovelock
é também autor de ideias polêmicas como a defesa do uso da energia nuclear como forma de restringir as emissões
de carbono na atmosfera e combater as mudanças climáticas.
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100331_lovelock_entrevista_rw.shtml. Acesso em: 08 out. 2010.

INSTRUÇÕES
1. Sua dissertação deverá conter, no mínimo, 70 (setenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema proposto.
1.1 Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classes gramaticais da Língua
Portuguesa.
2. Não serão corrigidas redações escritas em outros idiomas.
3. O texto não poderá ultrapassar o limite (30 linhas) do impresso padrão recebido.
4. Será atribuído o grau O (zero) à redação que
4.1 estiver fora da tipologia textual ou do tema proposto;
4.2 não estiver em prosa;
4.3 apresentar número inferior a 70 (setenta) palavras;
4.4 contiver marcas que permitam a identificação do autor;
4.5 estiver escrita de forma ilegível ou com caligrafia que impeça a compreensão do sentido global do texto;
4.6 estiver escrita em outro idioma, que não seja o português;
4.7 for escrita a lápis (total ou parcialmente) ou com caneta que não seja de tinta preta ou
azul; e
4.8 tiver descontos (por erros) que somem valores superiores ao grau 10,0000 (dez).
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GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
LP – AERONÁUTICA – 20 QUESTÕES
TEXTO I
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1.

Artigo de José Saramago
No Dia de Todos os Santos de 1755 Lisboa foi Haiti. A terra tremeu quando faltavam poucos minutos
para ____ dez da manhã. As igrejas estavam repletas de fiéis, os sermões e as missas no auge…
Dos 275 mil habitantes que Lisboa tinha então, crê-se que morreram 90 mil. Conta-se que ___
pergunta inevitável “E agora, que fazer?”, o secretário de Estrangeiros Sebastião José de Carvalho e
Melo, que mais tarde viria a ser nomeado primeiro-ministro, teria respondido “Enterrar os mortos e cuidar
dos vivos”.
Estas palavras, que logo entraram na História, foram efetivamente pronunciadas, mas não por ele.
Disse-as um oficial superior do exército, desta maneira espoliado do seu haver, como tantas vezes
acontece, em favor de alguém mais poderoso.
A enterrar os seus cento e vinte mil ou mais mortos anda agora o Haiti, enquanto a comunidade
internacional se esforça por acudir aos vivos, no meio do caos e da desorganização múltipla de um país
que mesmo antes do sismo, desde gerações, já se encontrava em estado de catástrofe lenta, de
calamidade permanente.
Lisboa foi reconstruída, o Haiti também o será. A questão, no que toca ao Haiti, reside em como se
há-de reconstruir eficazmente a comunidade do seu povo, reduzido não só ___ mais extrema das
pobrezas como historicamente alheio a um sentimento de consciência nacional que lhe permitisse
alcançar por si mesmo, com tempo e com trabalho, um grau razoável de homogeneidade social.
De todo o mundo, de distintas proveniências, milhões e milhões de euros e de dólares estão sendo
encaminhados para o Haiti.
Os abastecimentos começaram a chegar a uma ilha onde tudo faltava, fosse porque se perdeu no
terremoto, fosse porque nunca lá existiu. Como por ação de uma divindade particular, os bairros ricos,
em comparação com o resto da cidade de Porto Príncipe, foram pouco afetados pelo sismo.
Diz-se, e à vista do que aconteceu no Haiti parece certo, que os desígnios de Deus são
inescrutáveis. Em Lisboa as orações dos fiéis não puderam impedir que o teto e os muros das igrejas
lhes caíssem em cima e os esmagassem.
No Haiti, nem mesmo a simples gratidão por haverem salvo vidas e bens sem nada terem feito para
isso, moveu os corações dos ricos a acudir ____ desgraça de milhões de homens e mulheres que não
podem sequer presumir do nome unificador de compatriotas porque pertencem ao mais ínfimo da escala
social, aos não-ser, aos vivos que sempre estiveram mortos porque a vida plena lhes foi negada,
escravos que foram de senhores, escravos que são da necessidade.
Não há notícia de que um único haitiano rico tenha aberto os cordões ou aliviado as suas contas
bancárias para socorrer os sinistrados. O coração do rico é a chave do seu cofre-forte.
Haverá outros terremotos, outras inundações, outras catástrofes dessas a que chamamos naturais.
Temos aí o aquecimento global com as suas secas e as suas inundações, as emissões de CO2 que só
forçados pela opinião pública os governos se resignarão a reduzir, e talvez tenhamos já no horizonte
algo em que parece ninguém querer pensar, a possibilidade de uma coincidência dos fenômenos
causados pelo aquecimento com a aproximação de uma nova era glacial que cobriria de gelo metade da
Europa e agora estaria dando os primeiros e ainda benignos sinais.
Entretanto, olhemos para este Haiti e para os outros mil Haitis que existem no mundo, não só para
aqueles que praticamente estão sentados em cima de instáveis falhas tectônicas para as quais não se
vê solução possível, mas também para os que vivem no fio da navalha da fome, da falta de assistência
sanitária, da ausência de uma instrução pública satisfatória, onde os fatores propícios ao
desenvolvimento são praticamente nulos e os conflitos armados, as guerras entre etnias separadas por
diferenças religiosas ou por rancores históricos cuja origem acabou por se perder da memória em muitos
casos, mas que os interesses de agora se obstinam em alimentar.
Esses são os Haitis que há que salvar. Há quem diga que a crise econômica veio corrigir o rumo
suicida da humanidade. Não estou muito certo disso, mas ao menos que a lição do Haiti possa
aproveitar-nos a todos.
Os mortos de Porto Príncipe foram fazer companhia aos mortos de Lisboa. Já não podemos fazer
nada por eles. Agora, como sempre, a nossa obrigação é cuidar dos vivos.
Adaptado de:
http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=29745. Acesso
em: 07 out. 2010.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto I.
a)
b)
c)
d)

2.

Quantos Haitis?

às – à – a – à
as – à – à – à
às – a – à – à
as – a – a – a

Analise as afirmações sobre o texto.
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As questões de 1 a 10 referem-se ao texto I.
1.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto I.
a)
b)
c)
d)

2.

às – à – a – à
as – à – à – à
às – a – à – à
as – a – a – a

Analise as afirmações sobre o texto.
I. Quando escreve “No Dia de Todos os Santos de 1755 Lisboa foi Haiti” (l. 01), Saramago estabelece semelhanças
entre a situação social e política de Lisboa e do Haiti.
II. Pode-se depreender, a partir da leitura dos parágrafos 7, 8 e 9, que as preces do povo do Haiti não foram
ouvidas, o que permitiu que muitas pessoas fossem atingidas pelo terremoto.
III. A expressão “outros mil Haitis que existem no mundo” refere-se a lugares que, à semelhança do Haiti,
apresentam problemas sociais e políticos e/ou são vulneráveis às grandes catástrofes naturais.
Pode-se afirmar que
a)
b)
c)
d)

3.

A expressão “espoliado de seu haver” (l. 08), contextualmente, significa
a)
b)
c)
d)

4.

5.

roubado de sua posse.
explorado em sua ideia.
destituído de seu ter.
privado de seu crédito.

Analise os sufixos presentes em “poderoso” (l. 09), “homogeneidade” (l. 17), “inescrutáveis” (l. 24) e “aquecimento”
(l. 37) e, depois, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente o tipo de palavras que formam.
(1)
(2)
(3)
(4)

Adjetivos a partir de verbos.
Substantivos a partir de adjetivos.
Substantivos a partir de verbos.
Adjetivos a partir de substantivos.

a)
b)
c)
d)

4–2–1–3
4–3–2–1
3–4–1–2
2–1–4–3

A conjunção que poderia unir corretamente as duas orações que iniciam o 5º parágrafo, sem que houvesse
qualquer mudança de pontuação ou alteração na estrutura sintática de cada uma, é
a)
b)
c)
d)

6.

apenas a afirmação I está correta.
apenas a afirmação II está correta.
apenas a afirmação III está correta.
todas estão corretas.

mas ainda.
e.
porquanto.
conforme.

Assinale a palavra que não tem como referente, no texto, a palavra “Haiti”.
a)
b)
c)
d)

País (l. 11)
Povo (l. 15)
Proveniências (l. 18)
Ilha (l. 20)
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7.

O texto I pode ser dividido em três partes distintas: (1) O terremoto que atingiu Lisboa em 1755; (2) A situação do
Haiti depois do terremoto de janeiro de 2010; e (3) A reflexão sobre outras tantas tragédias em outros tantos Haitis
e sobre as ações que devem ser tomadas para evitá-las.
Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a relação dos parágrafos que compõem cada
uma das partes.
a)
b)
c)
d)

8.

1 a 3; 4 a 10; 11 a 14.
1 a 5; 6 a 10; 11 a 14.
1 a 3; 4 a 11; 12 a 14.
1 a 5; 6 a 12; 13 a 14.

Assinale a alternativa correta sobre a pontuação do 8º parágrafo.
a) A primeira vírgula está incorreta porque separa orações ligadas por “e”.
b) A segunda vírgula está incorreta porque separa uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
c) A locução “Em Lisboa”, no 2º período, poderia ser separada por vírgula, já que representa um adjunto adverbial
deslocado.
d) O ponto final entre os dois períodos do parágrafo poderia ser substituído por vírgula sem que isso causasse
qualquer problema à estrutura do parágrafo.

9.

Das formas verbais a seguir, qual não seria acentuada graficamente se estivesse na 1º pessoa do plural do tempo
verbal em que se encontra, independentemente de seu emprego no texto?
a)
b)
c)
d)

Viria.
Enterrar.
Permitisse.
Faltava.

10. Em “Quantos Haitis”, José Saramago
I. acredita que acontecimentos como o do Haiti podem servir de lição para todos nós.
II. defende a ideia de que devemos nos preocupar com os vivos, ignorando o destino dos mortos.
III. afirma que o Haiti, à semelhança do que houve em Lisboa, terá a sua homogeneidade social reconstruída.
Qual(is) das afirmações representa(m) o ponto de vista do autor?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a I e a III.
Apenas a I e a II.
I, II e III.
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b) Apenas a I e a III.
c) Apenas a I e a II.
d) I, II, III.
TEXTO II
General Armando Félix, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, disse ao iG que todos os esforços das tropas, agora, estão centrados na ajuda às vítimas da
catástrofe. Mas explicou que a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz.
Uma coisa é o trabalho da força de paz no Haiti, centrado na questão da segurança, cujo mandato é
outorgado pela ONU. Outra coisa é o auxílio humanitário. Mas, pela absoluta falta de quem faça, as
tropas brasileiras estão fazendo.
De acordo com Félix, existe a ideia de, agora, ampliar as atribuições da força de paz e permitir que,
passado o período mais crítico, as tropas atuem oficialmente na reconstrução do país, inclusive com
assistência humanitária. Mas tudo depende da concordância e aprovação das Nações Unidas. O país
deve propor a ampliação dessas atribuições para a ONU, que é quem dá as diretrizes da atuação,
afirmou.
Para Geraldo Cavagnari, especialista em estratégia militar do Núcleo de Estudos Estratégicos da
Unicamp, na prática as missões de paz já levam consigo um componente humanitário. Desde o dia em
que a missão chegou ao Haiti, _____ com ela médicos e dentistas. E foram montados hospitais de
campanha, que atualmente estão sendo muito bem utilizados, disse.
O professor acredita que a importância do trabalho brasileiro crescerá muito. Provavelmente, o Brasil
terá de comandar a missão de reconstruir o Haiti. Salvo alguma reviravolta, a ONU pressionará para que
isso ocorra, principalmente por conta do excelente trabalho que foi feito naquele país, atesta. De acordo
com o estrategista, os vértices do trabalho de recuperação do Haiti _____ França, Estados Unidos e
Brasil. E o comando das operações será brasileiro.
A primeira missão de paz da ONU que teve a participação de tropas brasileiras ____ na chamada
Crise do Canal de Suez, em 1956. A força foi criada para garantir um cessar fogo entre israelenses e
árabes. Israel havia declarado guerra ao Egito por conta da nacionalização do canal de Suez e do
fechamento do porto de Eilat. Com a intervenção internacional e reabertura do canal, Israel recuou e a
ONU instalou a missão de paz para garantir a segurança local.
O pesquisador da Unicamp afirma que, no Haiti, as tropas brasileiras fizeram um trabalho ímpar ao
controlar, por exemplo, a maior favela do país, a Cité Soleil, que é muito pior do que qualquer favela do
Rio de Janeiro. Com a destruição de presídios pelo terremoto, a fuga de criminosos e a violência
inerente a essas catástrofes, o trabalho brasileiro é ainda mais necessário. Por isso, Cavagnari acredita
que o Brasil ainda liderará por muito tempo a missão no Haiti.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Adaptado de:
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/brasil+deve+consolidar+lideranca+na+reconstrucao+do+haiti+dizem+especialistas/n1237591
692832.html. Acesso em 07 out. 2010.

11. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto.

As questões de 11 a 20 referem-se ao texto II.
a) chegou – será – foi
b) chegaram– serão – foram
c) chegaram – serão – foi
d) chegou–
será – foram
11. Assinale
a alternativa
que completa correta e respectivamente as lacunas do texto.
12.a)Assinale
chegou a
– alternativa
será – foi que apresenta a numeração correta das palavras em que há ocorrência de hiato.
b) chegaram– serão – foram
(1) Muito
c) chegaram – serão – foi
(2) Auxílio
d) chegou– será – foram

12. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta das palavras em que há ocorrência de hiato.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Muito
Auxílio
Ideia
Período
Pior

a)
b)
c)
d)

2–3
4–5
2–4
3–5
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13. Analise as palavras a seguir, extraídas do texto.
I. Reviravolta
II. Internacional
III. Terremoto
Qual(is) delas é (são) formada(s) por mais de um radical?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

14. A palavra “para”, que inicia o 4º parágrafo, poderia ser corretamente substituída por
a)
b)
c)
d)

dizendo.
conforme.
a fim de.
em se tratando de.

15. Qual das formas verbais a seguir não tem a mesma predicação das demais?
a)
b)
c)
d)

Existe (l. 07)
Ampliar (l. 07)
Comandar (l. 17)
Instalou (l. 25)

16. Analise os períodos a seguir, extraídos do texto.
I. Mas explicou que a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz. (l. 03)
II. Mas, pela absoluta falta de quem faça, as tropas brasileiras estão fazendo. (l. 05-06)
III. Mas tudo depende da concordância e aprovação das Nações Unidas. (l. 09)
Pode-se afirmar que a pontuação dos períodos acima está correta
a)
b)
c)
d)

apenas em I.
apenas em II.
apenas em I e II.
em todas.

17. Em “cujo mandato é outorgado pela ONU” (l. 04-05), a palavra destacada introduz uma oração
a)
b)
c)
d)

subordinada adjetiva restritiva.
coordenada sindética explicativa.
subordinada adverbial consecutiva.
subordinada adjetiva explicativa.

18. Analise os trechos a seguir, extraídos do texto e, depois, assinale a alternativa que apresenta afirmação (afirmações)
que, apenas pela leitura do texto, não se pode atribuir às declarações feitas pelo ministro-chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República e/ou pelo pesquisador da Unicamp.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

“a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz” (l. 03)
“as tropas brasileiras estão fazendo” (l. 05-06)
“Provavelmente, o Brasil terá de comandar a missão de reconstruir o Haiti.” (l. 16-17)
“E o comando das operações será brasileiro.” (l. 20)
“A força foi criada para garantir um cessar fogo entre israelenses e árabes.” (l. 22-23)
“que é muito pior do que qualquer favela do Rio de Janeiro.” (l. 27-28)

a)
b)
c)
d)

Apenas 1 e 3.
Apenas 4.
Apenas 5.
Apenas 2 e 6.
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19. No 5º parágrafo, o tempo verbal predominante é o
a)
b)
c)
d)

presente do indicativo.
pretérito perfeito do indicativo.
pretérito imperfeito do indicativo.
futuro do presente do indicativo.

20. Analise as afirmações sobre o texto II.
I. A participação na reconstrução do Haiti consolidará a liderança que o Brasil já vem exercendo na força de paz
instalada naquele país.
II. A ajuda humanitária, na opinião tanto do militar quanto do especialista em estratégia militar, é inerente às
atribuições da força de paz.
III. A missão de paz no Haiti é a mesma que foi criada para a Crise do Canal de Suez.
Qual(is) está(ão) correta(s) de acordo com o texto?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a II e a III.
I, II e III.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
21. Conforme o histórico das constituições brasileiras, relacione as características do Poder Legislativo da segunda
coluna às respectivas datas da primeira coluna.
(
(
(
(

)
)
)
)

1967
1934
1937
1969

( A ) Exercido pelo Parlamento Nacional com a colaboração do Conselho da Economia Nacional e do Presidente
da República.
( B ) Exercido pelo Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República, sendo este composto pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.
( C ) Estabelecido pelo número de deputados que será fixado em lei, em proporção que não exceda de um para
cada trezentos mil habitantes, até vinte e cinco deputados, e, além desse limite, um para cada milhão de
habitantes.
( D ) Dissolvido pelo Congresso Nacional sendo editados 14 emendas e 6 decretos.
( E ) Exercido pela Câmara dos Deputados com a colaboração do Senado Federal, sendo este composto de dois
representantes de cada Estado e o do Distrito Federal.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

D–C–E–B
A–E–D–C
B–C–D–A
C–E–A–D

22. Referente à análise dos Princípios Fundamentais da Constituição de 1988, relacione os itens da primeira coluna
com os itens da segunda coluna.
I. Existência, forma, estrutura e tipo de Estado
II. Comunidade Internacional
III. Prestação Positiva do Estado
IV. Organização da sociedade
V. Forma de governo e organização dos Poderes
VI. Regime político
(
(
(
(
(

) República e Separação dos Poderes.
) Princípio da independência e do desenvolvimento nacional; princípio da justiça social e princípio da não
discriminação.
) República Federal do Brasil, soberania, Estado Democrático de Direito.
) Princípio da cidadania, da dignidade da pessoa, do pluralismo, da soberania popular, da representação
política e da participação popular.
) Independência nacional, respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V – III – I – VI – II
IV – I – III – V – VI
V – I – IV – III – II
II – IV – V – III – VI
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23. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo. Depois, assinale a alternativa que apresenta a
correta sequência de letras, de cima para baixo.
(
(
(
(

a)
b)
c)
d)

) As contribuições sociais só podem ser instituídas pela União, mediante lei complementar, para atender a
despesas extraordinárias, decorrentes de investimento público de caráter de relevância nacional.
) Taxas são tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade
estatal específica em favor do contribuinte ou relativa a ela. Isso quer dizer que o imposto é uma prestação
pecuniária que incide sobre fatos descritos em lei só pela atuação do contribuinte.
) Contribuição de Melhoria é da competência exclusiva da União, instituir contribuições sociais, de intervenção
no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento nas
respectivas áreas.
) A Constituição brasileira autoriza os Estados, Distrito Federal e Municípios a instituir contribuição, cobrada
de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário, de caráter contributivo e
solidário.
F–V–F–V
V–V–F–F
F–F–F–V
V–F–V–F

24. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, inciso XIX, da Constituição Federal de 1988, o prazo da
licença-paternidade a que se refere o inciso é de ________dias, e a duração de licença à gestante, sem prejuízo
do emprego e do salário, é de _______dias.
a)
b)
c)
d)

5 / 150
8 / 120
5 / 120
8 / 180

25. Assinale a alternativa correta, conforme o ordenamento jurídico-constitucional vigente.
a) Compete, privativamente à Câmara dos Deputados, processar e julgar o Presidente da República nos crimes
de responsabilidade.
b) É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal,
autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas.
c) Compete privativamente ao Senado Federal legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres das
polícias civis.
d) Compete privativamente aos Ministros de Estado legislar sobre a criação, o provimento e a extinção de cargos
públicos federais, na forma da lei.
26. Assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição Federal.
a) É atribuição do Presidente da República sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
b) É da competência dos Municípios criar, organizar e suprimir bairros, distritos e municípios, observada a
legislação estadual e federal.
c) É da competência privativa dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre desapropriação.
d) Compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
27. Informe se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V). Depois, assinale a alternativa que apresenta
a correta sequência de letras, de cima para baixo.
(
(
(
(

) Dá-se o nome de desincompatibilização o ato pelo qual o candidato se desvencilha da inelegibilidade a
tempo de concorrer à eleição cogitada.
) As inelegibilidades relativas implicam impedimento eleitoral para qualquer cargo eletivo.
) Inelegibilidade revela impedimento à capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado).
) Inalistabilidade é capacidade eleitoral impeditiva ao do mandato depois de eleito.

a)
b)
c)
d)

V–V–F–F
F–F–V–F
F–V–V–V
V–F–V–F
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28. Conforme o que dispõe o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, da Constituição Federal,
preencha as lacunas abaixo.
Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de ___________, cuja lei
tenha sido publicada até ______________, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo
_______________ à época de sua criação.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)

Municípios / 18/12/2008 / Município
Municípios / 31/12/2006 / Estado
Estados / 31/12/2008 / Estado
Estados / 18/12/2008 / Estado

29. Assinale a alternativa que corresponde ao comando constitucional vigente.
a) O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três membros com mandato de 2 (dois)
anos, admitida 1 (uma) recondução.
b) O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de dezessete Ministros escolhidos dentre brasileiros com mais de
35 anos e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta
do Senado Federal.
c) O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro
dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto
mais elevado da carreira, e cinco dentre civis.
d) O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de cinco membros.
30. Na lição de CELSO ANTÕNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso de Direito Administrativo. 27ª edição. São Paulo:
Malheiros Editores), os “princípios cardeais da licitação” poderiam ser resumidos nos seguintes:
a) competitividade, isonomia, publicidade, respeito às condições prefixadas no edital e possibilidade de o
disputante fiscalizar o atendimento dos princípios anteriores, além dos quais, os da legalidade e da moralidade.
b) instrumento convocatório, vinculação, moralidade, publicidade e eficiência.
c) economicidade, legalidade, impessoalidade, igualdade e sigilo.
d) legitimidade, legalidade, economicidade, adjudicação compulsória e ampla defesa.
31. Assinale a alternativa correta, quanto aos requisitos da concorrência (modalidade de licitação) conforme a lição de
HELY LOPES MEIRELLES et alii.
a) Universalidade, ampla publicidade, prazos para apresentação das propostas, habilitação preliminar e
julgamento por comissão, admitindo-se a participação internacional de concorrentes, consórcio de firmas e a
pré-qualificação dos licitantes.
b) Edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação.
c) Exame dos afluentes à licitação, exame das propostas, confirmação do resultado e outorga do objeto.
d) Publicação do edital na repartição e participação de quaisquer interessados (desde que cadastrados).
32. A administrativista pátria MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO afirma que os contratos administrativos sujeitos ao
direito público compreendem a concessão de serviço público, de obra pública, de uso de bem público, a concessão
patrocinada, a concessão administrativa, o contrato de prestação ou locação de serviços, o de obra pública, o de
fornecimento, o de empréstimo público, o de função pública. Diante desta afirmação, assinale a alternativa que
corresponde às modalidades sujeitas ao regime jurídico parcialmente diferenciado quanto ao objeto da concessão.
a) A cláusula ‘rebus sic stantibus’, o ajustamento contratual e o dever de boa-fé.
b) Precedidos de licitação, regime de execução, reajustamentos, condições de pagamento, prazos e
responsabilidades penais.
c) De serviço público, patrocinada, administrativa, obra pública e de uso de bem público.
d) Mutabilidade, responsabilidade objetiva, cláusula do ajustamento e responsabilidades penais.
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33. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo. Depois, assinale a alternativa que apresenta a
correta sequência de letras, de cima para baixo.
(
(
(
(

a)
b)
c)
d)

) Ocupação temporária é a forma de limitação do Estado à propriedade privada que se caracteriza pela
utilização transitória, gratuita e remunerada, de imóvel de propriedade particular, para fins de interesse
público.
) O tombamento implica limitação perpétua ao direito de propriedade em benefício do interesse público.
) A servidão administrativa implica a instituição de direito real de natureza pública, impondo ao proprietário
a obrigação de suportar um ônus parcial sobre o imóvel de sua propriedade, em benefício de um serviço
público ou de um bem afetado a um serviço público.
) A desapropriação faculta ao proprietário dispor da coisa segundo sua vontade, implica a transferência
relativa, mediante indenização, para satisfazer o interesse público, afetando o caráter perpétuo e revogável
do direito de propriedade.
V–V–V–F
V–F–F–V
F–F–V–F
V–V–F–F

34. Conforme a classificação dos poderes administrativos mencionados por Hely Lopes Meirelles, relacione a segunda
coluna com a primeira.
(A)
(B)
(C)
(D)

Finalidade normativa
Liberdade da administração para a prática de seus atos
Objetivos de contenção dos direitos individuais
Ordenamento da administração

(
(
(
(

poder vinculado
poder hierárquico
poder regulamentar
poder de polícia

)
)
)
)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

A–C–D–B
A–B–D–C
C–B–A–D
B–D–A–C

35. Considere as assertivas abaixo, quanto aos princípios básicos da administração pública.
I. A Constituição de 1988 não se referiu expressamente ao princípio da finalidade, mas o admitiu sob a denominação
de princípio da impessoalidade.
II. Os princípios básicos da administração pública estão consubstanciados em doze regras de observância
permanente e obrigatória para o bom administrador e na interpretação do Direito Administrativo.
III. O princípio da motivação está intimamente ligado ao da finalidade; a primazia da motivação é inerente à atuação
estatal e domina-a, na medida em que a existência do Estado justifica-se pela busca do interesse geral.
IV. O princípio da razoabilidade pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise,
objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou
abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)

Somente I e III.
Somente I, II e IV.
Somente II, III e IV.
Somente III e IV.
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36. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
“Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão ____________ os valores do subsídio e da remuneração
das (dos) ___________________ e ________________”.
a)
b)
c)
d)

mensalmente / funções / cargos
trimestralmente / funções / empregos públicos
anualmente / cargos / empregos públicos
anualmente / funções / cargos

37. Assinale a alternativa correta, conforme o que dispõe a Lei 10.406, de 10.01.2002.
a) Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes.
b) A prescrição não pode ser alegada em nenhum grau de jurisdição, principalmente pela parte a quem aproveita.
c) Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes
legais, que derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente.
d) A exceção não prescreve no prazo em que ocorrer a pretensão.
38. Das causas que impedem ou suspendem a prescrição, não corre a prescrição
I. entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar.
II. pendendo condição suspensiva.
III. estando vencido o prazo.
IV. pendendo ação de evicção.
Entre as opções acima, é correto afirmar que completa o enunciado da questão o que se aponta
a)
b)
c)
d)

apenas em IV.
apenas em I, III e IV.
apenas em I, II e IV.
apenas em I e II.

39. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
“Prescreve: em _________ano(s) a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os
liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade; em ________
ano(s) a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem; em ________ anos(s)
a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo”.
a)
b)
c)
d)

1/2/5
2/1/4
3/2/5
4/3/1

40. Das modalidades das obrigações, constitui-se a modalidade de dar coisa certa quando
a) a coisa certa é indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade.
b) abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das
circunstâncias do caso.
c) na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado,
à dívida toda.
d) o credor renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores.
41. Conforme o que dispõe nosso diploma pátrio acerca dos contratos, “a liberdade de contratar será exercida em
razão e nos limites da função social do contrato” (art. 421, CC). Assinale a alternativa correta, conforme o que
dispõe o Livro I, Título V, Capítulo I, Seção I do Código Civil Brasileiro vigente.
a) Pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.
b) Não é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas no código civil.
c) Nos contratos de adesão, são anuláveis as cláusulas que estipulem a renúncia a qualquer tempo do aderente
ao direito resultante da natureza do negócio.
d) Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação
mais favorável ao aderente.
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42. Relacione a segunda coluna com a primeira. Depois, assinale a alternativa que apresenta a correta sequência de
letras, de cima para baixo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)

Empresário
Sociedade em comum
Sociedade limitada
Sociedade em comandita por ações
Sociedade coligada
Comerciante

) O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.
) Se diz como tal a sociedade de cujo capital outra sociedade participa em 10% (dez por cento) ou mais, do
capital da outra, sem controlá-la.
) Aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de
bens ou de serviços.
) Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de
ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.
) Tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das
modificações constantes do capítulo VI, e opera sob firma ou denominação.
C–D–F–B–A
C–E–A–B–D
D–B–A–C–E
E–B–F–C–D

43. Conforme a Lei nº 10.406, de 10.01.2002, dentre outros, não pode(m) ser tutor(es)
a)
b)
c)
d)

quem estiver na livre administração de seus bens.
as pessoas de mau procedimento, ou falhas em probidade, e as culpadas de abuso em tutorias anteriores.
aqueles que exercerem função pública mesmo compatível com a boa administração da tutela.
os amigos do menor, ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela.

44. Leia as assertivas abaixo.
I. Podem promover a interdição: pais ou tutores; cônjuge ou qualquer parente; Ministério Público.
II. O Ministério Público somente promoverá interdição nos casos de doença mental grave.
III. A sentença que declara a interdição produz efeitos desde logo, embora sujeita a recurso.
IV. Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer estando grávida a mulher, e não tendo o poder familiar.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)

Somente I e II.
Somente II e III.
Somente I, III e IV.
Somente II, III e IV.

45. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
Compete ao(s) ____________________ intervir nas causas em que há interesses de ______________________ e,
dentre outras, nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento,
declaração de ausência e disposições de ____________ vontade”.
a)
b)
c)
d)

Ministério Público / incapazes / última
Defensor Público / incapazes / boa
Procuradores / capazes / pouca
Ministério Público / capazes / última
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46. Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma abaixo sobre elaboração dos itens de prova.
(
(
(
(
(

) Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São relevantes as modificações do
estado de fato ou de direito ocorridos posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário.
) O foro da Capital do Estado ou do Território é competente para as causas em que a União for autora, ré ou
interveniente.
) É competente o foro do domicílio ou da residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos.
) Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro
do domicílio do réu ou do local do fato.
) O juiz da causa principal é também competente para a reconvenção, a ação declaratória incidente, as ações
de garantia e outras que respeitam ao terceiro interveniente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–V–V–F–V
F–F–F–V–V
V–V–V–F–F
V–F–V–F–V

47. Dos prazos dos atos processuais, relacione a segunda coluna com a primeira.
(A)
(B)
(C)
(D)

Prazo para a prática de ato processual a cargo da parte
Prazo para contestar quando a parte for a fazenda pública ou o Ministério Público
Prazo para recorrer quando a parte for a fazenda pública ou o Ministério Público
Prazo para o juiz proferir os despachos de expediente

(
(
(
(

quádruplo
2 dias
dobro
5 dias

)
)
)
)

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

C–D–B–A
B–A–C–D
B–D–C–A
C–A–B–D

48. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
Conforme acentua JOSÉ DA SILVA LOUREIRO NETO, a _____________ quer dizer cientificar, dar ciência,
não só ao réu, mas a qualquer pessoa que deva comparecer em juízo, como testemunhas, peritos, advogado,
a fim de participarem de algum acontecimento processual; já, a _______________ é o chamamento do réu a
juízo para defender-se da ação proposta pelo Ministério Público; e a _______________ é a ciência que se dá a
alguém de um ato processual já realizado; assim, exemplificando o acima descrito, as testemunhas deverão ser
___________________ e não ______________________ a comparecerem em juízo para deporem.
a)
b)
c)
d)

notificação / citação / intimação / notificadas / intimadas
citação / intimação / notificação / notificadas / intimadas
intimação / citação / notificação / intimadas / notificadas
notificação / intimação / citação / intimadas / notificadas
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49. Conforme a lição de JOSÉ DA SILVA LOUREIRO NETO, “após a qualificação do acusado, em que será perguntado
sobre seu nome, naturalidade, estado civil, idade, filiação, residência, profissão ou meios de vida e lugar onde
exerce sua atividade, se sabe ler ou escrever e se tem defensor, o juiz auditor (ressalvo o grifo) far-lhe-á a leitura
da denúncia, cientificando–o da acusação”; assim procedendo o juiz auditor, o mesmo passará a interrogá-lo, e
dentre outros questionamentos dos aspectos procedimentais sobre o interrogatório, ou seja, sobre a “forma inicial”,
e, a “arguição final”, o juiz auditor far-lhe-á a leitura da denúncia, cientificando-o da acusação, passando a interrogálo. Isto posto, conforme os aspectos procedimentais sobre o interrogatório, indique o(a) candidato(a) sobre as duas
formas procedimentais, mencionadas na obra Processo Penal Militar, do autor José da Silva Loureiro:
a) se conhece a pessoa ofendida e as testemunhas arroladas na denúncia; se tem quaisquer outras declarações
a fazer.
b) onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta e de que forma; se é verdadeira
a imputação que lhe é feita.
c) onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta e de que forma; se tem quaisquer
outras declarações a fazer.
d) se conhece as provas contra ele apuradas e se tem alguma coisa a alegar a respeito das mesmas; se está
sendo ou já foi processado pela prática de outra infração.
50. Assinale a alternativa correta que corresponde ao comando do ordenamento jurídico do Código de Processo
Penal Militar, referente aos processos em espécie, conforme o autor JOSÉ DA SILVA LOUREIRO NETO.
a)
b)
c)
d)

No Código de Processo Penal Militar existe apenas um rito processual, o ordinário.
Existem três formas de processo: inquisitória, acusatória e mista.
Na Justiça Militar, os ritos processuais são disciplinados pelo Código Penal Militar.
Somente serão citadas, notificadas ou intimadas as pessoas acusadas, chamadas a juízo.

51. Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma abaixo sobre a elaboração dos itens. Depois, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)

) O inquérito policial militar é a apuração sumaríssima de fato que, nos termos legais, configure crime militar
e de sua autoria.
) O inquérito policial militar é inquisitivo, pois não existe a figura do contraditório.
) O indiciamento não configura constrangimento ilegal, desde que observada a existência da convergência de
indícios contra aquele que se atribui à prática de um crime.
) Todas as peças do inquérito serão, por ordem cronológica, reunidas num só processo e datilografadas, em
espaço um e meio, com as folhas numeradas e rubricadas pelo escrivão.
F–F–V–V
V–F–V–F
V–V–F–V
F–V–V–F

52. Assinale a alternativa que não corresponde ao comando do ordenamento jurídico do Código de Processo Penal
Militar, sobre os requisitos da denúncia.
a)
b)
c)
d)

As razões de convicção ou presunção da delinquência.
O tempo e o lugar do crime.
A exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias.
A desclassificação do crime.

53. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
“O foro militar é _____________ , e, exceto nos crimes ____________ contra a vida praticados contra civil, a ele
estão sujeitos, em tempo de paz, dentre outros, nos crimes definidos em lei contra as instituições militares ou a
segurança nacional os _____________, quando convocados e mobilizados, em manobras, ou no desempenho de
funções militares.”
a)
b)
c)
d)

comum / culposos / militares da reserva
especial / dolosos / reservistas
ordinário / culposos / reservistas
comum / dolosos / militares da reserva
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54. Quanto à competência do foro militar, será determinada,
a)
b)
c)
d)

de modo geral, pela sede do lugar de serviço.
de modo geral, pela prevenção.
de modo especial, pelo lugar da infração.
de modo especial, pela residência ou domicílio do acusado.

55. Constitui-se como processo especial que trata dos processos em espécie, do Código de Processo Penal Militar:
:
a) do processo para restauração de autos.
b) da prioridade de instrução.
c) da revelia.
d) da instalação do Conselho de Justiça.
56. Constitui-se como processo ordinário que trata dos processos em espécie, do Código de Processo Penal Militar:
a)
b)
c)
d)

do ‘habeas corpus’.
do processo de competência originário do Superior Tribunal Militar.
das exceções que podem ser opostas pelo acusado.
do processo de deserção de oficial.

57. Quanto ao ordenamento jurídico penal militar vigente, analise os itens a seguir.
I. Furto qualificado: aquele quando praticado durante a noite.
II. Furto simples: se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser imediatamente
restituída ou reposta no lugar onde se achava.
III. Apropriação indébita simples: obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém.
IV. Receptação: adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime, ou influir
para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.
V. Usura: destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia.
É correto o que se afirma somente em
a)
b)
c)
d)

I e III.
I e IV.
II, III e IV.
III, IV e V.

58. Assinale a alternativa que não corresponde ao rol das causas extintivas da punibilidade.
a)
b)
c)
d)

Reabilitação.
Ressarcimento do dano, no peculato-furto.
Anistia ou indulto.
Prescrição.

59. Sobre as penas principais previstas no Código Penal Militar, assinale a alternativa correta.
a) Por crime militar praticado em tempo de guerra, o civil não ficará sujeito a cumprir a pena.
b) O mínimo da pena de reclusão é de 30 (trinta) dias e o máximo é de 30 (trinta) anos.
c) O condenado pela justiça militar de uma região, distrito ou zona não poderá cumprir pena em estabelecimento
de outra região, distrito ou zona.
d) A pena de morte é executada por fuzilamento.
60. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Conforme o que prevê a Constituição Federal, promulgada em 5.10.1988, no Capítulo das Forças Armadas, o
serviço militar é _________________ nos termos da lei.
a)
b)
c)
d)

alternativo
facultativo
obrigatório
optativo
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