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1) Analise as assertivas abaixo em relação à União Federal.

I - Tem competência exclusiva para legislar sobre direito
civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrá
rio, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, 
sendo inconstitucional, em qualquer hipótese, lei esta
dual relativa a estes ramos do direito.

II - Tem competência privativa para legislar sobre requi
sições civis e militares, somente em tempo de guerra. 

III- Pode autorizar, mediante lei complementar, os Estados a 
legislar sobre questões específicas das matérias de sua 
competência privativa.

Assinale a opção correta.

(A) Somente as assertivas II e III são verdadeiras.
(B) Somente a assertiva I é verdadeira.
(C) As assertivas I, II e III são verdadeiras.
(D) Somente as assertivas I e III são verdadeiras.
(E) Somente a assertiva III é verdadeira.

2) Uma pessoa plenamente capaz, valendo-se desta condição, 
resolve realizar um crime, porém, voluntariamente, desiste 
de dar prosseguimento na execução do delito. Diante dessa 
situação, a pessoa responderá

(A) pela prática do crime falho.
(B) pela prática do crime tentado.
(C) pela prática do crime consumado.
(D) somente pelos atos que tenha praticado.
(E) pela prática do crime exaurido.

3) Um cidadão processou uma empresa e obteve sentença
favorável, fundamentada em uma Súmula do Superior Tribunal 
de Justiça. A empresa interpôs Apelação de forma tempestiva. 
Nos termos do CPC, o juiz:

(A) receberá o recurso, devolvendo ao juízo ad quem o
conhecimento da matéria impugnada.

(B) recebera o recurso, pois foi interposto de forma
tempestiva.

(C) não receberá o recurso, pois a sentença estava em
conformidade com súmula do STJ.

(D) não receberá o recurso, pois o juízo de admissibilidade 
compete somente ao juízo ad quem.

{E) não receberá o recurso, pois a sentença estava em
desconformidade com súmula do STJ.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
Profissão : DIREITO
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4} JOÃO, militar inativo da Marinha do Brasil, foi morar em 
Washington, Estados Unidos, e assinou, no dia 10 de feverei
ro de 2008, uma procuração pública para PEDRO administrar os 
seus bens e especialmente receber seus proventos da Marinha. 
Acontece que sem justificativa, no dia 12 de novembro de 
2008, JOÃO assinou uma procuração particular nos termos do 
CC, nomeando como mandatária MARIA com os mesmos poderes de 
PEDRO. Considerando o disposto no CC sobre Mandato, marque a 
opção CORRETA.

(A) PEDRO continuará como mandatário de JOÃO, pois a procu
ração pública pretere a procuração particular.

(B) PEDRO deixará de ser mandatário de JOÃO, desde que o 
mandante comunique a PEDRO a nomeação de MARIA.

(C) PEDRO e MARIA serão mandatários de JOÃO, independente
mente de comunicação de substituição feita pelo mandan
te.

(D) MARIA será a nova mandatária, pois a procuração poste
rior revoga a anterior.

(E) A substituição de PEDRO por MARIA depende de justifica
ção judicial.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
Profissão : DIREITO
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5) No tocante ao tema "Conselho de Justificação", é correto
afirmar que

(A) é o processo administrativo destinado a julgar a
incapacidade do praça das Forças Armadas ou das
Forças Auxiliares para permanecer na ativa em
decorrência do cometimento de uma falta disciplinar 
grave, ou de um outro ato previsto nas leis ou nos 
regulamentos.

(B) ao militar, federal ou estadual, submetido a Conselho de 
Justificação não é necessário observar o contraditório e 
a ampla defesa.

(C) a disciplina e o respeito à hierarquia, bem com a 
probidade e a lealdade em todas as circunstâncias, são 
alguns dos deveres dos militares, cuja não observância 
sujeitará o oficial a Conselho de Justificação.

(D) será submetido a Conselho de Justificação aquele que for 
condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na 
legislação especial concernente â segurança do Estado, 
em Tribunal civil ou militar, a pena restritiva de 
liberdade individual até 1 ano, tão logo transite em 
julgado a sentença.

(E) será submetido a Conselho de Justificação o militar, 
seja ele praça ou oficial, das Forças Armadas 
pertencentes a partido político ou associação, suspensos 
ou dissolvidos por força de disposição legal ou decisão 
judicial, ou que exerçam atividades prejudiciais ou 
perigosas à segurança nacional.

Prova : Amarela
Profissão : DIREITO
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6) Em relação à Constituição da República Federativa do Brasil, 
analise as assertivas abaixo.

I - Assegura que ninguém será preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada de autori
dade judiciária competente, salvo tão somente nos casos 
de crime propriamente militar, definidos em lei.

II - Estabelece que ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatõria e, 
ainda, que são inadmissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos.

III- Assegura que a prisão de qualquer pessoa e o local onde 
se encontre serão comunicados imediatamente tão somente 
ao juiz competente.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as assertativas I e II são verdadeiras.
(B) Apenas as assertativas I e III são verdadeiras.
(C) Apenas a assertativa I é verdadeira.
(D) Apenas a assertativa II é verdadeira.
(E) Apenas as assertativas I, II e III são verdadeiras.

7} Em relação ao Testamento Marítimo, assinale a opção
INCORRETA.

(A) O registro será feito no primeiro cartório que o navio 
atracar.

(B) Caducará se o testador não morrer na viagem, nem nos 
noventa dias subsequentes ao seu desembarque em terra, 
onde possa fazer, na forma ordinária, outro testamento.

(C) Não valerá, ainda que feito no curso de uma viagem, se, 
ao tempo em que se fez, o navio estava em porto onde o 
testador pudesse desembarcar e testar na forma ordi
nária .

(D) 0 testamento ficará sob a guarda do Comandante.
(E) É feito perante o Comandante, em presença de duas 

testemunhas, por forma que corresponda ao testamento 
público ou ao cerrado.

Prova : Amarela
Profissão : DIREITO
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8) Um servidor público da administração pública direta, ocupan
te de cargo público com atribuições de execução de serviços 
de controle dos bens móveis apreendidos pelo órgão onde se 
encontra lotado, por não dispor em sua residência de mobília 
para a sua sala de estar, resolve tomar como propriedade 
sua alguns bens particulares - por exemplo, televisão, 
aparelho de som, etc. - que foram confiscados, e que se 
encontram sob sua responsabilidade funcional, com o objetivo 
de se tornar dono dos mesmos. Diante do fato praticado 
pelo servidor, este, â luz do Código Penal Brasileiro 
{Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940), encontra- 
se incurso no crime de

(A) apropriação indébita.
(B) concussão.
(C) furto de uso.
(D) peculato-apropriação.
(E) peculato mediante erro de outrem.

9) São crimes contra o serviço militar e o dever militar, com
esteio no Decreto-lei n° 1.001, de 21.10.1969 - Código Penal
Militar (CPM):

(A) furto, roubo, estelionato e peculato.
(B) traição, traição imprópria e cobardia.
(C) Insubmissão, deserção, favorecimento a desertor e aban

dono de posto.
(D) hostilidade contra país estrangeiro, provocação a país 

estrangeiro, ato de jurisdição indevida e violação de 
território estrangeiro.

(E) censurar ato de superior, responder de maneira
desatenciosa ao superior, deixar deliberadamente de 
corresponder ao cumprimento do subalterno e ser
descuidado no asseio do corpo e do uniforme.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
Profissão : DIREITO

5/28



10) Acerca do tema emenda constitucional, assinale a opção
correta.

(A) A emenda poderá ocorrer mediante proposta de dois 
terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados 
ou do Senado Federal.

(B) Será discutida e votada em cada Casa do Congresso 
Nacional, em sessão unicameral, considerando-se aprovada 
se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respec
tivos membros.

(C) Que tenha sido rejeitada ou havida por prejudicada pode 
ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, 
se encaminhada pelo Presidente da República.

(D) Poderá ser promulgada na vigência de intervenção fede
ral, de estado de defesa ou de estado de sítio.

(E) Será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

11) De acordo com o Art. 12 do Decreto-lei n° 2.848 {Código
Penal Brasileiro), de 7 de dezembro de 1940, que trata da
aplicação das regras gerais do mesmo, pode-se afirmar que

(A) existindo regulamentação específica para os fatos 
incriminados por meio de legislação especial, aplicam-se 
as regras gerais do Código Penal brasileiro, em prejuízo 
daquela.

(B) quando o cânone especial penal dispuser de modo diverso, 
suas regras não prevalecerão sobre as normas gerais 
previstas no Código Penal brasileiro.

(C) "...o principio da especialidade possui uma 
característica que não o distingue dos demais: a 
prevalência da norma especial sobre a geral não se 
estabelece in abstracto, pela comparação das definições 
abstratas contidas nas normas, enquanto os outros não 
exigem um confronto em concreto das leis que descrevem o 
mesmo fato"{Damásio E. de Jesus, Direito penal, 23. ed., 
Saraiva, v. 1, p. 109).

(D) a alteração genérica da legislação, sem explicitação
acerca das leis especiais, não pode revogar textos 
destas últimas. '

(E) a comparação entre a lei geral e a lei especial se faz 
da mais grave para a menos grave, ou seja, da mais 
completa para a menos completa.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
Profissão : DIREITO
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12) Em relação ao Sistema Tributário Nacional, assinale a opção 
correta.

(A) Lei ordinária poderá estabelecer critérios especiais de 
tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da 
concorrência.

(B) A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo 
compulsório não será vinculada â despesa que fundamentou 
sua instituição.

(C) E competência da União instituir impostos sobre a pro
priedade de veículos automotores.

(D) 0 imposto sobre produtos industrializados será cumula
tivo .

(E) O imposto sobre a propriedade territorial rural será 
fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim opta
rem, na forma da lei, desde que não implique redução do 
imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

13) Com o advento da atual Constituição da República Federativa 
do Brasil consagrou-se o perfil político-constitucional 
brasileiro como o de um Estado Democrático de Direito, 
conforme, também, tem ressaltado a doutrina pátria. Assim, 
com espeque nessa afirmação, conclui-se que, no âmbito penal 
positivo, o princípio

(A) da "vinculação ao instrumento convocatório" de certame 
público é o gigantesco princípio que regula e orienta 
todo o sistema penal pátrio.

(B) da "eficiência" orienta toda a formação do Direito 
Penal.

(C) da "dignidade humana" é o princípio genérico e reitor do 
Direito Penal, donde partem outros princípios mais 
específicos, adequando-o ao perfil constitucional do 
Brasil e erigindo-o à categoria de Direito Penal 
Democrático.

(D) da "propriedade privada" exerce uma função de ser a 
guarida e a orientação em que tem de se pautar o 
legislador na definição das condutas delituosas.

(E) da "livre concorrência" orienta o legislador no momento 
de inovar com a materialização in abstrato de úm novo 
delito, no instante em que vai realizar a atividade de 
tipificação.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
Profissão : DIREITO
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14) Em uma organização militar da Marinha do Brasil, localizada 
em uma determinada cidade da federação, um militar, praça 
com graduação, lotado naquela organização militar, foi 
licenciado às 16h00min do dia 07 de março de um determinado 
ano (segunda-feira). Ao ser licenciado recebeu a determina
ção de regressar para bordo, no dia seguinte, às 07h45min, 
ou seja, em 08 de março(terça-feira), pois era dia útil, com 
expediente na organização militar. Porém, esse militar 
deixou de fazê-lo, sem justo motivo, regressando doze (12) 
dias após a licença, voluntariamente, às 20h00min.
Registrou-se, ainda, que, nesse período, não houve nenhum 
feriado, seja municipal, estadual ou nacional. Assim, a 
partir de quais dias do mês de março deveriam ter sido 
encaminhadas ao Comandante, ou Diretor, da organização 
militar, a Parte de Ausência (Art. 456, caput, do Decreto- 
lei n° 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo 
Penal Militar - CPPM) e a Parte de Deserção (Art. 456, § 2o, 
do CPPM) desse militar, respectivamente?

(A) 08 e 16
(B) 07 e 15
(C) 09 e 16
(D) 09 e 17
(E) 08 e 17

15) A Lei n° 10.826/03 prevê que a autorização de porte de arma 
perderá automaticamente sua eficácia se o portador for 
detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob o efeito 
de substâncias químicas ou alucinógenas. A questão apresen
tada aborda qual forma de extinção do ato administrativo?

(A) Caducidade.
(B) Extinção objetiva.
(C) Anulação.
(D) Cassação.
(E) Extinção subjetiva.

Prova : Amarela
Profissão : DIREITO

Concurso : PS-T/2009
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16) Segundo José dos Santos Carvalho Filho, na obra Manual do
Direito Administrativo, assinale a opção INCORRETA em
relação ao tema invalidação (anulação).

(A) A reclamação ao Supremo Tribunal Federal, prevista na 
Lei n° 11.417/06, apresenta-se como um novo instrumento 
de invalidação de atos administrativos.

(B) A invalidação, tanto pelo Judiciário como pela própria 
Administração, atinge todo tipo de atos administrativos 
com vício de legalidade, salvo os atos discricionários.

(C) O decurso do tempo e a consolidação dos efeitos produ
zidos apresentam-se como situações que consistem em 
verdadeiras limitações ao dever de invalidação dos atos 
administrativos.

(D) A invalidação opera efeitos ex tune.
(E) A convalidação só é admissível para a doutrina dualista, 

havendo três formas de convalidação: a ratificação, a 
reforma e a conversão.

17) Em relação â Intervenção do Estado na propriedade e no
Domínio Econômico, assinale a opção INCORRETA.

(A) As limitações administrativas decorrem do ius imperíi do 
Estado.

(B) A manifestação volitiva do Poder Público, no sentido das 
limitações administrativas, pode ser consubstanciada 
por leis ou atos administrativos normativos.

(C) Sendo imposições de ordem geral, as limitações adminis
trativas, em regra, não rendem ensejo à indenização em 
favor dos proprietários.

(D) O recuo obrigatório de construção rende ensejo à perda 
da propriedade e, conseqüentemente, à indenização, ao 
passo que o alinhamento impõe exclusivamente uma 
limitação de uso, não sendo devida qualquer indenização.

(E) A competência para legislar sobre tombamento é con
corrente, de acordo com o art. 24, VII da Constituição 
Federal de 1988.

18) Em tempo de guerra, uma vez recebida a denúncia contra um 
militar, a defesa do mesmo, após ter vista dos autos, terá 
que prazo para oferecer defesa escrita ou juntar documentos?

(A) Vinte dias.
(B) Quarenta dias.
(C) Cinco dias.
(D) Quarenta e oito horas.
(E) Vinte e quatro horas.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
Profissão : DIREITO
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19) Um militar, praça, que se encontrava prestando o serviço 
militar inicial obrigatório, resolveu cometer o crime de 
deserção (Art. 187, do Código Penal Militar - CPM). Uma vez 
consumado o delito, que medida administrativa a organização 
militar deverá adotar com espeque no Código de Processo 
Penal Militar (Decreto-lei n° 1.002, de 21 de outubro de 
1969)?

(A) Reversão.
(B) Reintegração.
(C) Exoneração.
(D) Exclusão do serviço ativo.
(E) Demissão do serviço ativo.

20) Caso uma pessoa, que tenha como lazer a prática da caça, ao 
perpetrar a mesma venha a alvejar, com um tiro de arma de 
fogo fatal, outra pessoa, que se encontrava com uma fantasia 
de animal campestre, no ambiente de costume da atividade 
acima, confundindo-a com um urso, por exemplo, terá em 
seu benefício:

(A) a isenção de pena, pois, houve um erro essencial 
invencível que exclui, além do dolo, também a culpa.

(B) a atipicidade.
(C) circunstâncias atenuantes.
(D) o instituto da irregularidade.
(E) a atenuação do dolo.

Prova : Amarela
Profissão : DIREITO

Concurso : PS-T/2009
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21) Analise as afirmativas a seguir, acerca do inventário e da 
partilha.

I - Se todos forem capazes e concordes, poderá fazer-se o
inventário e partilha por escritura particular, a qual 
constituirá título hábil para o registro imobiliário.

II - Até que o inventariante preste o compromisso legal,
continuará o espólio na posse do administrador provisó
rio que o representará ativa e passivamente.

III- 0 processo de inventário e partilha deve ser aberto 
dentro de 30 (trinta) dias a contar da abertura da 
sucessão. ■

IV - Havendo somente herdeiros capazes, o Ministério Público
tem legitimidade concorrente para requerer o inventário 
e a partilha.

V - Dentro de vinte dias, contados da data em que prestou o
compromisso, fará o inventariante as primeiras declara
ções, das quais se lavrará termo circunstanciado.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas
(B) Apenas as afirmativas
(C) Apenas as afirmativas
(D) Apenas as afirmativas
(E) Apenas as afirmativas

II e V são verdadeiras.
I e IV são verdadeiras.
III e IV são verdadeiras.
IV e V são verdadeiras.
I e V são verdadeiras.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
Profissão : DIREITO
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22) Em relação à Medida Provisória, é correto afirmar que:

(A) uma vez editada, permanecerá em vigor pelo prazo de 30 
dias, ficando tal prazo suspenso durante os períodos de 
recesso do Congresso Nacional.

(B) para cada medida provisória será composta uma comissão 
mista integrada por 11 Senadores e Deputados e igual 
número de suplentes, indicados pelos respectivos Líde
res, obedecida, tanto quanto possível, a proporciona
lidade dos partidos ou blocos parlamentares em cada 
Casa.

(C) há a possibilidade de apresentação de emendas parlamen
tares nos seis primeiros dias que se seguirem à publi
cação da medida provisória no Diário Oficial da União, 
porém, sua apresentação obrigatoriamente deverá ocorrer 
perante a Comissão Mista.

(D) uma vez rejeitada expressamente pelo Legislativo, a 
medida provisória perderá seus efeitos retroativos, 
cabendo ao Congresso Nacional disciplinar as relações 
jurídicas dela decorrentes, no prazo de 30 dias.

(E) o Presidente da República poderá retirar da apreciação 
do Congresso Nacional a medida provisória que tiver 
editado.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
Profissão : DIREITO
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23) P, militar da reserva remunerada, é convidado por sua Força 
para prestar tarefa por tempo certo, com espeque na 
legislação vigente. Diante do convite feito por sua Força, P 
aceita a proposta e assina com a mesma um contrato para a 
execução de tarefa por tempo certo. Assim, após a devida 
contratação, P recebe uma sala na administração militar, 
com: uma (1) mesa; cadeiras; armários; e uma (1) estação de 
trabalho.
Decorrido algum tempo, P resolve apropriar-se de objetos 
materiais da administração militar, sob sua responsabilidade 
em decorrência do contrato de prestação de tarefas por tempo 
certo, passando a utilizar os mesmos em sua residência como 
se fossem seus.
Diante dessa situação, pode-se dizer que P:

(A) por ser militar da reserva remunerada, não pode sofrer o 
devido processo penal.

(B) por ser militar da reserva remunerada, encontra-se 
sujeito somente ao regulamento disciplinar da Força a 
que estiver vinculado.

(C) embora seja militar da reserva remunerada, encontra-se 
sujeito ao devido processo, com fundamento na legislação 
penal militar, pois equipara-se ao militar que se 
encontra na ativa, para efeito de aplicação da lei penal 
militar.

(D) praticou fato atípico.
(E) em razão do fato praticado e de sua situação de presta

dor de tarefa por tempo certo, somente ficará sujeito às 
regras da legislação trabalhista vigente, não podendo 
sofrer o devido processo penal competente.

Prova : Amarela
Profissão : DIREITO

Concurso : PS-T/2009

13/28



24) Alexandre de Moraes, na obra Direito Constitucional, 
estabelece que os poderes investigatórios das Comissões 
Parlamentares de Inquérito compreendem:

(A) a oitiva de testemunhas, inclusive com a possibilidade 
de condução coercitiva, sendo que os depoimentos nas 
CPIs não necessitam respeitar a existência de eventual 
sigilo profissional.

(B) ouvir investigados ou indiciados, não aplicando-se o 
direito ao silêncio.

(C) aplicação de medidas cautelares, tais como: indisponibi- 
lidade de bens, arrestos, sequestro, hipoteca judi
ciária, proibição de se ausentar da comarca ou do pais.

(D) realizações de perícias e exames necessários à dilação 
probatória, bem como as requisições de documentos e a 
busca de todos os meios de provas legalmente admitidos.

(E) proibir ou restringir a assistência jurídica aos 
investigados.

25) Em tempo de paz, o território nacional, para fins de 
administração da Justiça Militar da União, divide-se em

(A) Comarcas.
(B) Juizados Especiais.
(C) Circunscrições.
(D) Juntas de Conciliação e Julgamento.
(E) Delegacias.

Prova
Profissão

Amarela
DIREITO

Concurso : PS-T/2009
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26) W, militar estrangeiro de país considerado amigo da Repúbli
ca Federativa do Brasil, encontra-se em solo pátrio brasi
leiro realizando estágio profissional, em organização mili
tar da Marinha do Brasil (MB), como representante militar de 
seu país de onde é oriundo. Entretanto, depois de decorridas 
algumas semanas de estágio, W desentende-se com um oficial 
da MB, no interior da sala de instrução em área sob adminis
tração militar, sem justo motivo. 0 fato ocorrido foi 
enquadrado como o delito previsto no art. 209, §1° (lesão
grave), do Decreto-lei n° 1.001, de 21.10.1969 - Código 
Penal Militar (CPM).
Em face do fato ocorrido, é correto afirmar que:

(A) W não se encontra sujeito à legislação penal castrense
brasileira, pois, trata-se de militar estrangeiro,
embora não exista nenhuma ressalva em tratados ou 
convenções internacionais que o isente de 
responsabilidade penal militar na República Federativa do 
Brasil.

(B) W encontra-se sujeito à legislação penal militar brasi
leira, desde que não haja tratados ou convenções 
internacionais que limitem a aplicabilidade daquela.

(C) W não se encontra sujeito à legislação penal castrense 
brasileira, apenas ao Regulamento Disciplinar da Marinha 
- Decreto n° 88.545, de 26.07.1983 -, pois, trata-se de 
militar estrangeiro, embora não exista nenhuma ressalva 
em tratados ou convenções internacionais que o isente de 
responsabilidade penal militar na República Federativa 
do Brasil.

(D) W por se encontrar apenas realizando estágio 
profissional, embora não exista nenhuma ressalva em 
tratados e/ou convenções internacionais que o isente de 
responsabilidade penal militar na República Federativa 
do Brasil, transforma o fato delituoso praticado em uma 
situação atípica.

(E) Não há previsão legal, em nosso ordenamento jurídico 
positivo, que possa exigir das autoridades militares, do 
Ministério Público Militar e/ou do Judiciário 
competentes qualquer ação em relação ao fato ocorrido.

Prova : Amarela
Profissão : DIREITO
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27) Caberá ao Supremo Tribunal Federal:

(A) processar e julgar a ação direta de inconstitucionali- 
dade de lei ou ato normativo federal, estadual ou 
municipal.

(B) de ofício ou por provocação, mediante decisão de um 
terço dos seus membros, aprovar súmula que, a partir de 
sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vincu- 
lante.

(C) citar, previamente, o Advogado Geral da União quando 
apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma 
legal ou ato normativo.

(D) processar e julgar o litígio entre Estado estrangeiro ou 
organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito 
Federal, o Território e o Município.

(E) processar e julgar o mandado de segurança e o habeas 
data contra atos do Presidente da República, das Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal 
de Contas da União, do Procurador Geral da República, do 
próprio Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 
de Justiça.

28) De acordo com o CPC, extingue-se o processo civil com 
resolução de mérito

(A) pela convenção de arbitragem.
(B) quando o juiz indeferir a petição inicial.
(C) quando o autor desistir da ação.
(D) quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a 

ação.
(E) quando a ação for considerada intransmissível por dispo

sição legal.

Prova
Profissão

Amarela
DIREITO

Concurso : PS-T/2009

16/28



29) Terá iniciativa para deflagrar o procedimento de intervenção
federal:

(A) o Presidente da República nas hipóteses de manter a 
integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de 
uma unidade da Federação em outra, garantir o livre 
exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Fede
ração, e reorganizar as finanças da unidade da Fede
ração .

(B) o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de
Justiça ou o Tribunal Superior Eleitoral na hipótese de 
desobediência a ordem ou decisão judiciária.

(C) o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de
Justiça ou o Tribunal Superior Eleitoral para prover a 
execução de lei federal, ordem ou decisão judicial.

(D) os Poderes Legislativos (Assembléia Legislativa ou 
Câmara Legislativa) e Executivo (Governador do Estado ou 
do Distrito Federal) locais solicitarão ao Presidente da 
República a decretação da intervenção no caso de estarem 
sofrendo coação no exercício ou não de suas funções.

(E) o Procurador Geral da República para prever a execução 
de lei federal, ordem ou decisão judicial, bem como para 
assegurar a observância dos seguintes princípios consti
tucionais: forma republicana, sistema representativo e 
regime democrático; direitos da pessoa humana; autonomia 
municipal; prestação de contas da administração pública, 
direta e indireta; aplicação do mínimo exigido da 
receita resultante de impostos estaduais, compreendida e 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvol
vimento do ensino e nas ações e serviços públicos de 
saúde.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
Profissão : DIREITO
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30) Os órgãos encarregados do exercício da jurisdição, em regra, 
têm suas normas instituídas em leis de organização 
judiciária. Assim, com espeque nessa assertiva, é correto 
afirmar que NÃO compete ao Juiz-Auditor Corregedor da 
Justiça Militar da União:

(A) proceder âs correições gerais e especiais nas
Auditorias, na forma da Lei n° 8.457, de 4 de setembro de 
1992 .

(B) proceder às correições nos autos de inquérito mandados 
arquivar pelo Juiz-Auditor, representando ao Tribunal, 
mediante despacho fundamentado, desde que entenda 
existente indícios de crime e de autoria.

(C) processar e julgar acusados que não sejam oficiais.
(D) comunicar ao Presidente do Tribunal fato que exija 

pronta solução, verificado durante correição, 
independentemente das providências de sua alçada.

(E) providenciar a uniformização de livros, registros e 
impressos necessários ao bom andamento dos serviços nas 
Auditorias, observados os modelos instituídos em lei.

31} Em relação a coisa julgada no processo civil, assinale a 
opção correta.

(A) Em relação às questões já decididas, para as quais se 
operou a preclusão, é permitido que a parte discuta no 
curso do processo.

(B) Em regra, nenhum juiz decidirá novamente as questões já 
decididas, relativas a mesma lide.

(C) Chama-se coisa julgada material quanto à imutabilidade 
da sentença, ou seja, no momento em que a sentença se 
torna recorrível.

(D) A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, 
pode ter força de lei nos limites da lide e das questões 
decididas, desde que existente algum recurso pendente.

(E) Faz coisa julgada a verdade dos fatos, estabelecida como 
fundamento da sentença.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
Profissão : DIREITO

18/28



32) N, menor de dezoito anos, aluno de escola preparatória de 
cadetes, pratica ato violento contra B, também menor de 
dezoito anos e aluno da mesma instituição de ensino militar, 
que se encontrava de plantão de alojamento, no interior da 
escola.
0 fato, a princípio, foi enquadrado pelos superiores de N 
como tipificado no art. 158 (violência contra militar de
serviço), do Decreto-lei n° 1.001, de 21.10.1969 - Código 
Penal Militar (CPM).
Diante do exposto, â luz do atual ordenamento jurídico 
constitucional positivo, em relação a N, é correto afirmar 
que:

(A) praticou crime e responderá, penalmente, com base no 
art. 158, do Decreto-lei n” 1.001, de 21.10.1969 - 
Código Penal Militar (CPM), haja vista o previsto no 
art. 51, do mesmo.

(B) com fundamento no art. 228, da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 05.10.1988, cometeu ato 
infracional sujeito às regras do Estatuto da Criança e 
do Adolescente - Lei n° 8.069,13. 07.1990 -, e não as 
normas do CPM e/ou do Decreto-lei n.° 2.848, de
07.12.1940 - Código Penal comum (CP).

(C) por ser menor responderá somente às regras do CP.
(D) por ser menor e ostentar a qualidade de aluno 

encontra-se somente sujeito à legislação trabalhista 
vigente - Decreto-lei n° 5.452, de Io. 05.1943 -, e 
nenhuma outra legislação.

(E) o seu ato não importará em nenhuma medida legal.

33) Referente ao Princípio da Tempestividade da Tutela
Jurisdicional no Processo Civil, assinale a opção INCORRETA.

(A) Foi elevado ao patamar de garantia constitucional pela 
Emenda Constitucional n° 45/2004.

(B) O processo civil deve demorar todo o tempo necessário 
para que tal resultado possa ser alcançado.

(C) Legitima a punição de todas as condutas que tenham por 
propósito protelar o resultado final do processo.

(D) Já estava positivado no ordenamento jurídico brasileiro 
em razão do Pacto de São José da Costa Rica, ratificado 
pelo Brasil em 1992.

(E) Responsabiliza o juiz que, justificadamente, retarda a 
prática de ato que deveria praticar.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
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34) O negócio jurídico é nulo quando

(A) celebrado por pessoa relativamente incapaz,
(B) o motivo determinante, comum a ambas as partes, for 

lícito.
(C) revestir a forma prescrita em lei.
(D) a lei taxativamente o declarar anulável.
(E) tiver por objetivo fraudar lei imperativa.

35) O crime tipificado no art. 214 (calúnia), do Decreto-lei n°
1.001, de 21.10.1969 - Código Penal Militar (CPM), é
considerado pela doutrina como sendo

(A) crime militar impróprio.
(B) crime militar próprio.
(C) crime putativo.
(D) crime impossível.
(E) atípico.

36) No tocante ao tema serviço público, é correto afirmar que

(A) o serviço de uso de linha telefônica pode ser enquadrado 
como serviço coletivo (utí universi).

(B) o princípio da continuidade indica que os serviços pú
blicos não devem sofrer interrupção; todavia, se o 
usuário de um serviço deixar de observar os requisitos 
técnicos para a prestação, o Poder Público, neste caso, 
poderá suspender a prestação do serviço.

(C) a remuneração dos serviços públicos somente ê devida 
caso o usuário se utilize do serviço, não bastando que o 
serviço seja posto à sua disposição.

(D) poderão submeter-se à desestatização, as empresas, 
excluídas as instituições financeiras, controladas 
direta ou indiretamente pela União.

(E) as organizações sociais (regime dos contratos de gestão) 
devem ter personalidade jurídica de direito privado, 
podem ou não ter fins lucrativos e devem destinar-se ao 
ensino, à cultura, à saúde, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico e à preservação do meio 
ambiente.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
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37} De acordo cora o livro "Mandado de Segurança", de Hely Lopes 
Meirelles, 28a Ed. Editora Malheiros, analise as seguintes 
afirmativas em relação ao Mandado de Segurança (MS).

I - O espólio, a massa falida e o condomínio de apartamen
tos não podem ser impetrantes.

II - Cabe condenação em honorários de advogado.
III- È considerado ação civil de rito sumário especial, 

ainda quando impetrado contra ato de juiz criminal.
IV - Quando o art.5°, inciso I da Lei n° 1.533/51, veda

impetrar contra "ato de que caiba recurso administra
tivo com efeito suspensivo, independente de caução", 
está obrigando o particular a exaurir a via administra
tiva para, após, utilizar-se da via judiciária, sendo 
uma exceção do inciso XXXV do art.5° da CF/88.

V - 0 objeto será sempre a correção de ato ou omissão de
autoridade, desde que ilegal e ofensivo de direito 
individual ou coletivo, líquido e certo, dos impetran
tes .

Assinale a opção correta.

(A) Apenas a afirmativa I e verdadeira.
(B) Apenas as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas III e V são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
(E) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

38) Assinale a opção que NÃO apresenta um pressuposto de ordem 
objetiva da união estável.

(A) Notoriedade.
(B) Objetivo de constituição de família.
(C) Continuidade.
(D) Diversidade de sexos.
(E) Boas condições financeiras.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
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39) Um militar da ativa foi assistir a um jogo de futebol em 
estádio público. Antes de terminar o segundo tempo, ocorreu, 
no exterior do estádio, uma troca de tiros entre a PM e os 
bandidos. Um militar foi atingido por uma bala perdida 
oriunda da arma de um bandido, e veio a falecer no local. 
Referente à responsabilidade civil do Estado, e considerando 
a doutrina "Direito Civil Brasileiro", de Carlos Roberto 
Gonçalves, Vol. IV, 2a Ed. Editora Saraiva, assinale a opção 
correta.

(A) 0 Estado será responsabilizado objetivamente, pois os PM 
iniciaram o tiroteio, gerando a situação de risco.

(B) O Estado será responsabilizado objetivamente se compro
vada a culpa de PM.

(C) O Estado será responsabilizado subjetivamente se compro
vada a sua culpa, inexistindo prova de omissão específi
ca ou atuação deficiente.

(D) O Estado será responsabilizado subjetivamente, indepen
dente se a bala que matou o militar veio da arma da PM.

(E) O Estado não será responsabilizado, pois o evento 
ocorreu resultante de força maior.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
Profissão : DIREITO

22/28



40) Um soldado do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), estando de 
licença, em deslocamento motorizado de sua residência para o 
cinema em local fora de área sob administração militar, 
recebera ordem de um praça da Polícia Militar para parar o 
veículo, a fim de ser revistado.
Assim, o soldado do CFN, em cumprimento à determinação, 
estaciona o automóvel e, inicialmente, submete-se à revista. 
Porém, inconformado com a ocorrência, passa a agredir o 
policial-militar, que o abordara, física e moralmente, 
resultando inclusive lesões corporais leves.
Diante dessa situação, tendo sido instaurado o devido 
processo, com espeque na Carta Magna positiva e na atual 
jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), é 
correto afirmar que:

(A) a Justiça Militar Estadual será competente para julgar a 
ação criminal pertinente.

(B) a Justiça Militar Federal será competente para julgar a 
ação criminal cabível.

(C) a Justiça Federal comum será competente para julgar a 
denúncia.

(D) a Justiça Estadual comum será competente para julgar a 
ação criminal.

(E) a Justiça do Trabalho será competente para julgar, por 
se tratar somente de uma relação de trabalho.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
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41) Em relação â Constituição Federal, assinale a opção correta.

(A) Apenas as mulheres ficam isentas do serviço militar 
obrigatório em tempo de paz.

(B) Compete as Forças Armadas atribuir serviço alternativo 
aos que, em tempo de paz, antes ou após alistados, 
alegarem imperativo de consciência.

(C) O oficial condenado na justiça comum ou militar à pena 
privativa de liberdade superior a um ano, por sentença 
transitada em julgado, será submetido ao julgamento 
previsto no inciso VI do § 3° do art. 142 da Constitui
ção Federal de 1988.

(D) As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a 
elas inerentes, são conferidas pelo Ministro da Defesa e 
asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da 
reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos 
e postos militares e, juntamente com os demais membros, 
o uso dos uniformes das Forças Armadas.

(E) O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse 
em cargo, emprego ou função pública civil temporária, 
não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará 
agregado ao respectivo quadro.

42) Um homem obteve, numa Vara Federal do Rio de Janeiro, uma 
sentença favorável contra a União. Esta ingressou com uma 
Apelação no TRF da 2a Região, que foi recebida apenas no 
efeito devolutivo. Um ano depois foi prolatado um acórdão 
anulando totalmente a sentença do juízo a quo. Considerando 
o cumprimento e a execução provisória da sentença no 
processo civil, assinale a opção INCORRETA.

(A) 0 cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o TRF da 
2a Região.

(B) O homem se obriga a reparar os danos que a União sofreu.
(C) O homem e a União serão restituídos ao estado anterior 

da sentença.
(D) Os eventuais prejuízos sofridos pela União, serão 

liquidados nos mesmos autos por arbitramento.
(E) Considerando que a sentença provisória foi anulada 

apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a 
execução.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
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43) Um sargento da Marinha do Brasil, após apuração e garantia 
do contraditório e ampla defesa, foi punido disciplinarmente 
pelo seu Comandante, com dez dias de prisão rigorosa, nos 
termos do Regulamento Disciplinar para a Marinha (RDM). 
Insatisfeito com a punição, esse sargento ingressou com uma 
ação anulatória no Juizado Especial Cível Federal (JECF). De 
acordo com a Lei n° 10.259/2001, o sargento ingressou no 
juízo

(A) competente, conforme a EC n° 45/2004.
(B) incompetente, entretanto, se a pena fosse inferior a 

dez dias seria competente.
(C) incompetente, cabendo a justiça federal comum processar 

e julgar a ação.
(D) competente, pois inclusive os atos de natureza previden- 

ciãria e os de lançamento fiscal competem ao JECF.
(E) incompetente, pois cabe à justiça estadual.

44) Em relação ao Código Civil, NÃO corre a prescrição:

(A) contra os absolutamente incapazes.
(B) pendendo ação monitoria.
(C) se o prazo estiver vencido.
(D) pendendo condição resolutiva.
(E) entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curado

res, mesmo após a tutela ou curatela.

45) A Diretora de Secretaria de uma Vara Federal do Rio de 
Janeiro postou uma correspondência pelos correios com o 
objetivo de citar a Marinha do Brasil em um ação ordinária. 
À luz do CPC, o ato processual está

(A) correto, pois qualquer pessoa deve ser citada pelos 
correios.

(B) correto, pois pessoa de direito público deve ser citada 
pelos correios na mesma comarca.

(C) correto, pois pessoa de direito público deve ser citada 
pelo correio para qualquer comarca dò País.

(D) errado, pois pessoa de direito público não pçde ser
citada pelos correios.

(E) errado, pois pessoa de direito público só pode ser
citada por edital.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2009
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46) 0 art. 31 da Medida Provisória n° 2215-10/2001, publicado no
diário oficial (Lei de Remuneração dos Militares-LRM), 
dispõe que "Fica assegurada aos atuais militares, mediante 
contribuição especifica de um vírgula cinco por cento das 
parcelas constantes do art. 10 desta Medida Provisória, a 
manutenção dos benefícios previstos na Lei n° 3.765, de 
1960, até 29 de dezembro de 2000. § Io Poderá ocorrer a 
renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no caput , que 
deverá ser expressa até 31 de agosto de 2001." Também por 
meio do Boletim de Ordens e Notícias Especial (BONO), 
publicação periódica e de ampla divulgação na Armada, cujo 
objetivo específico, em razão da importância da matéria, foi 
dirimir dúvidas e estabelecer procedimentos administrativos 
para que o disposto no art. 31 da norma provisória em 
comento fosse implementado no âmbito da Marinha do Brasil.

Considerando que um dos benefícios é o direito de instituir 
beneficiário do sexo feminino de qualquer idade, desde que 
solteira, um determinado militar, que reside no interior do 
estado do Rio de Janeiro, não fez e apresentou o 
requerimento no prazo legal e ingressou com uma ação na 
justiça, em 31 de novembro de 2006, contra a Marinha, para 
retirar o desconto mensal de 1,5%, alegando que não tomou 
conhecimento da Medida Provisória n° 2215-10/2001 e do BONO. 
De acordo com a LICC, esse militar

(A) obterá êxito, pois o BONO não foi publicado na imprensa 
oficial, o que não permitiu o atendimento do princípio 
da publicidade.

(B) obterá êxito, pois, por residir no interior, não teve 
acesso à Medida Provisória n° 2215-10/2001 nem ao BONO, 
o que não permitiu o atendimento do princípio da publi
cidade .

(C) não obterá êxito, pois não apresentou renúncia no prazo 
legal.

(D) não obterá êxito, pois não ingressou com a ação antes de 
31 de agosto de 2001.

(E) não obterá êxito, pois trata-se de militar inativo.

Prova
Profissão
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: DIREITO

Concurso : PS-T/2009

26/28



47) Segundo José dos Santos Carvalho Filho, na obra Manual de
Direito Administrativo, em relação ao tema licitação, é
correto afirmar que:

(A) a lei exige a prova da capacidade técnica operativa dos 
profissionais que compõem o quadro da pessoa jurídica 
participante, conforme dispõe o art. 30 § Io, I da Lei 
8.666/93 e suas alterações.

(B) se houver modificação superveniente no Edital de lici
tação, a Administração deverá divulgar a modificação 
pela mesma forma em que se deu o texto original, e 
reabrir o prazo estabelecido no início, ainda que a 
alteração não afete a formulação da proposta.

(C) o leilão, que é uma das modalidades de licitação, pode 
ser cometido a leiloeiro oficial ou servidor designado 
pela Administração.

(D) o desfazimento da licitação, seja pela anulação, seja 
pela revogação, não obriga a Administração a assegurar 
aos interessados o contraditório e a ampla defesa.

(E) no que se refere à licitação, cabe recurso hierárquico, 
no prazo de 10 dias úteis, a contar da intimação do ato 
ou da lavratura da ata.

48) Existem crimes que podem ser praticados por quaisquer pes
soas. Entretanto, há os que exigem determinada capacidade 
especial do sujeito ativo para a sua configuração. Estes são 
denominados crimes

(A) comuns.
(B) de circulação.
(C) próprios.
(D) vagos.
(E) omissivos.
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49) Assinale a opção que apresenta a assertiva INCORRETA, era
relação ao Estatuto dos Militares.

(A) São considerados militares na ativa os alunos de órgão 
de formação de militares da ativa e da reserva.

(B) A carreira militar é caracterizada por atividade 
continuada e inteiramente devotada às finalidades 
precípuas das Forças Armadas, denominada atividade mili
tar .

(C) Em tempo de paz e independentemente de convocação, os 
integrantes da reserva poderão ser designados para o 
serviço ativo, em caráter transitório e mediante 
aceitação voluntária.

(D) A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senado
res, quando militares, não dependerá de prévia 
licença da Casa respectiva.

(E) o Estatuto dos Militares aplica-se no que couber aos 
militares da reserva remunerada e reformados, aos alunos 
de órgão de formação da reserva, aos membros do 
Magistério Militar, e aos Capelães Militares.

50) Assinale a opção que apresenta uma situação de quem não pode 
escursar-se da tutela.

(A) Os maiores de sessenta anos.
(B) Os impossibilitados por enfermidades.
(C) Os militares em serviço.
(D) Os que tiverem sob sua autoridade menos de três filhos.
(E) Os que habitarem longe do lugar onde deverão exercer a 

tutela.
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