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Preencha correta e completamente o Cartão-Resposta, com caneta de tinta azul ou
preta. Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.
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BOA PROVA!!

¾ Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 10 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

CEM ANOS DE EINSTEIN
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O físico alemão Albert Einstein dispensa
apresentações. Mesmo quem não compreende
o que seja a teoria da relatividade reconhece o
velhinho de cabeleira branca, olhos marotos e
língua de fora. A famosa língua e a não menos
famosa fórmula E = mc2 decoraram mais camisetas e pôsteres do que seria possível imaginar, considerando-se a complexidade do que
representam.
No ano que vem, completa-se um século
desde o “ano milagroso” de Einstein, centenário que deve ser comemorado no mundo inteiro. Em 1905, fora da Universidade, que era
seu grande sonho, e ainda trabalhando como
analista do escritório de patentes da Suíça, o
jovem físico desenvolveu três de seus artigos
seminais. Publicados no Annalen der Physik,
apresentavam a teoria da relatividade espe-cial, o conceito dos quanta de luz e hipóteses
sobre a movimentação das moléculas. Além desses, escreveu mais dois artigos no
mesmo ano. E, claro, continuou a escrevê-los. A equação E = mc2 surgiu em 1907,
reformulada de um trabalho também do ano milagroso, e a teoria da relatividade
geral foi apresentada em 1916. Cientistas já declararam 2005 o “Ano da Física”,
resolução aceita pela ONU e que deve ser seguida por outras entidades.
.....................................................................................................................................
Einstein não se limitava a elaborar hipóteses científicas. Era um homem do
mundo. Gênio raro e preocupado com as questões de seu tempo, usou seu prestígio
e influência para protestar contra o militarismo e pedir por justiça. Deixou marcas
muito além dos limites da ciência, modificando também a história mundial. Ainda
que indiretamente, foi um dos responsáveis pelo Projeto Manhattan e a conseqüente
fabricação da bomba atômica. Revoltado, teria dito que, se soubesse que suas teorias causariam o terror que foi Hiroshima, teria preferido ser sapateiro.
Transformou-se em ícone de cientista. Muito além dos traços caricatos, reconhecíveis pelos cabelos sempre em estado de choque, evoca a imagem do ser profundamente imerso em suas hipóteses e elucubrações, sem deixar de lado a gentileza e a atenção com o resto do mundo.
KNAPP, Laura. Scientific American Brasil, ano 3, n. 29, out. 2004, p.5. (Texto adaptado)
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Questão 01
Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que, em 2005, se comemora o centenário
A) da criação da famosa equação E = mc2.
B) da entrada de Einstein numa Universidade.
C) do chamado ano milagroso de Einstein.
D) do nascimento do físico Einstein.

Questão 02
Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que Einstein
A) era unicamente um elaborador de teorias.
B) evitou envolver-se em questões sociais.
C) publicava artigos científicos considerados valiosos.
D) trabalhou sempre em instituições universitárias.

Questão 03
“A famosa língua e a não menos famosa fórmula E = mc2 decoraram mais camisetas e
pôsteres do que seria possível imaginar...” (linhas 5-8)
Considerando-se as informações desse trecho, é CORRETO afirmar que Einstein e sua
criação
A) encarnavam a revolta popular.
B) ilustravam uma corrente estética.
C) representavam o poder jovem.
D) se tornaram muito conhecidos.
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Questão 04
Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que o Projeto Manhattan
se relacionou com
A) a criação do ano da Física.
B) a fabricação da bomba atômica.
C) o prestígio político de Einstein.
D) o protesto contra injustiças.

Questão 05
“... teria dito que, se soubesse que suas teorias causariam o terror que foi Hiroshima, teria
preferido ser sapateiro.” (linhas 31-32)
É CORRETO afirmar que, nesse trecho, Einstein é mostrado como um homem
A) alienado.
B) atento.
C) inconformado.
D) irredutível.

Questão 06
“Transformou-se em ícone de cientista.” (linha 33)
É CORRETO afirmar que a expressão destacada nessa frase quer dizer
A) cientista correto.
B) figura grotesca.
C) pessoa inteligente.
D) profissional emblemático.
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Questão 07
“Muito além dos traços caricatos, reconhecíveis pelos cabelos sempre em estado de choque, evoca a imagem do ser profundamente imerso em suas hipóteses...” (linhas 33-35)
É CORRETO afirmar que a expressão destacada nesse trecho significa
A) descuidados.
B) envelhecidos.
C) eriçados.
D) quebradiços.

Questão 08
“Muito além dos traços caricatos [...] evoca a imagem do ser profundamente imerso em
suas hipóteses...” (linhas 33-35)
É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase veicula uma idéia de
A) direção.
B) intenção.
C) lugar.
D) modo.

Questão 09
“... teria dito que, se soubesse que suas teorias causariam o terror que foi Hiroshima, teria
preferido ser sapateiro.” (linhas 31-32)
É CORRETO afirmar que o termo destacado nessa frase sugere uma idéia de
A) adição.
B) condição.
C) consecução.
D) explicação.
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Questão 10
“... teria dito que, se soubesse que suas teorias causariam o terror que foi Hiroshima,
teria preferido ser sapateiro.” (linhas 31-32)
Considerando-se as formas verbais destacadas nessa frase, é CORRETO afirmar que todas estão flexionadas
A) na mesma voz.
B) no mesmo modo.
C) no mesmo número.
D) no mesmo tempo.
INSTRUÇÃO: As questões de 11 a 30 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

EINSTEIN & NEWTON:
gênios da mesma lâmpada

5

10

15

20

É possível medir o gênio de Albert Einstein?
Sob muitos aspectos, não é. Se retrocedermos através dos séculos, passando por
figuras como James Clerk Maxwell, Ludwig Boltzmann, Charles Darwin e Louis
Pasteur, teremos de chegar a Isaac Newton antes de encontrar outro ser humano cujas
realizações científicas sejam comparáveis às de Einstein. Antes de Newton, pode ser
que não haja ninguém desse nível.
Ambos os cientistas tinham intelectos que os levaram a dominar todos os campos conhecidos de suas disciplinas e a ir além. Newton inventou o cálculo, formulou
as leis da mecânica e do movimento, propôs uma teoria universal da gravitação.
Einstein nos legou a fundação para os dois “edifícios” da Física Moderna, a relatividade especial e a mecânica quântica, e criou uma nova teoria da gravitação.
........................................................................................................................................
Isaac Newton e Albert Einstein deixaram legados profundos. Newton superou a
idéia de que algumas áreas do conhecimento eram inacessíveis à mente humana, enraizada por séculos na cultura ocidental. Antes de Newton, acreditava-se que a humanidade poderia compreender apenas o que Deus permitiu revelar. Adão e Eva foram
banidos do Éden por terem comido da árvore do conhecimento. Zeus acorrentou
Prometeu num rochedo quando ele deu o fogo, um segredo dos deuses, a um mortal.
Quando Adão, no Paraíso Perdido, de John Milton, questionou o anjo Rafael sobre a
mecânica celeste, Rafael lhe deu uma vaga idéia e então disse que “o resto, de homens ou de anjos o grande Arquiteto sabiamente o ocultou”. Todas essas limitações
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foram abolidas com o monumental trabalho de Newton, os Principia (1687). Nessa
obra, o cientista examinou todos os fenômenos do mundo físico conhecido: dos pêndulos às molas, dos cometas às grandes trajetórias dos planetas. Depois de Newton, a
divisão entre o espiritual e o físico ficou mais clara. Este último se tornou cognoscível para os seres humanos.
Einstein, com seus extraordinários e aparentemente absurdos postulados sobre a
relatividade especial, demonstrou que as grandes verdades da natureza não podem ser
alcançadas apenas pela observação do mundo externo. Em vez disso, os cientistas
devem, algumas vezes, começar a inventar, dentro de suas próprias mentes, hipóteses
e sistemas lógicos que, somente mais tarde, poderão ser testados experimentalmente.
Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente, embora
isso não seja verdade. A Física Moderna tem avançado para uma compreensão da
natureza além da percepção sensorial e da experiência humana, ensinando que nosso
bom senso pode estar errado. Einstein subverteu séculos de um pensamento fundamentado na supremacia do estudo empírico e da experiência. Ele também contestou o
famoso dito de Newton: Hypotheses non fingo (“Não imagino nenhuma hipótese”),
no qual o cientista inglês afirmava que não era um filósofo como Aristóteles, mas um
cientista que baseava suas teorias nos fatos observados.
Em sua autobiografia, Einstein expressou seu distanciamento de Newton da seguinte maneira: “Newton, perdoe-me; você descobriu o único caminho possível para
um homem de sua época com idéias tão elevadas e tal poder criativo. Os conceitos
que criou ainda hoje guiam nossas idéias sobre a física; entretanto agora sabemos que
esses conceitos devem ser substituídos por outros, mais distantes da esfera da experiência imediata”.
Numa introdução da edição de 1931 da Óptica, de Newton, Einstein escreveu:
“A natureza, para ele, era um livro aberto [...] Em uma mesma pessoa, conviviam o
pesquisador, o teórico, o mecânico e também o artista [...] Diante de nós, ele permanece forte, incontestável e solitário”. Se Newton pudesse ressurgir do passado, por
truque proibido de viagem no tempo, provavelmente proferiria palavras semelhantes
sobre Einstein.
LIGTMAN, Alan. Scientific American Brasil, ano 3, n. 29, out. 2004, p. 102-103. (Texto adaptado)

Questão 11
É CORRETO afirmar que, no título do texto — “Einstein & Newton: gênios da mesma
lâmpada” —, se faz alusão a
A) um romance medieval.
B) uma fábula grega.
C) uma narrativa fantástica.
D) uma peça de teatro.
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Questão 12
É CORRETO afirmar que o texto apresentado está estruturado com base em uma
A) comparação.
B) contestação.
C) enumeração.
D) reiteração.

Questão 13
“Antes de Newton, pode ser que não haja ninguém desse nível.” (linhas 5-6)
É CORRETO afirmar que o “nível” mencionado nessa frase é atribuído, no texto,
A) a Darwin, a Pasteur, a Maxwell e a Boltzmann.
B) a Isaac Newton e a Albert Einstein.
C) aos cientistas que precederam Einstein.
D) aos cientistas que precederam Newton.

Questão 14
“Antes de Newton, acreditava-se que a humanidade poderia compreender apenas o que
Deus permitiu revelar.” (linhas 15-16)
É CORRETO afirmar que a informação contida nessa frase é ilustrada, no texto lido, por
meio de
A) exemplos.
B) fórmulas.
C) objeções.
D) teorias.
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Questão 15
“Nessa obra, o cientista examinou todos os fenômenos do mundo físico conhecido: dos
pêndulos às molas, dos cometas às grandes trajetórias dos planetas.” (linhas 23-24)
Considerando-se as informações desse trecho, é CORRETO afirmar que a obra de
Newton é qualificada como
A) abrangente.
B) dispersa.
C) hermética.
D) homogênea.

Questão 16
“... os cientistas devem, algumas vezes, começar a inventar, dentro de suas próprias
mentes, hipóteses e sistemas lógicos...” (linhas 29-31)
Considerando-se as informações dessa frase, concernentes ao pensamento de Einstein, é
CORRETO afirmar que este admitia, mesmo no campo da ciência,
A) a adivinhação.
B) a criatividade.
C) o relativismo.
D) o unilateralismo.

Questão 17
“Não imagino nenhuma hipótese.” (linhas 37-38)
É CORRETO afirmar que, nessa frase atribuída a Newton, se explicita a idéia de que ele
formulava suas hipóteses
A) desenvolvendo trabalho de outros cientistas.
B) extraindo conclusões de descobertas antigas.
C) fundamentando-as em observações concretas.
D) retirando suas idéias do acervo cultural popular.
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Questão 18
Com base na leitura do texto, é CORRETO afirmar que, em relação a certas idéias de
Newton, Einstein foi um
A) acusador.
B) contestador.
C) delator.
D) detrator.

Questão 19
Assinale a alternativa em que a frase transcrita se reporta CORRETAMENTE a Einstein.
A) ... demonstrou que as grandes verdades da natureza não podem ser alcançadas apenas
pela observação do mundo externo.
B) ... não era um filósofo [...] mas um cientista que baseava suas teorias nos fatos observados.
C) Os conceitos que criou ainda hoje guiam nossas idéias sobre a física...
D) ... superou a idéia de que algumas áreas do conhecimento eram inacessíveis à mente
humana...

Questão 20
Assinale a alternativa em que a frase transcrita NÃO contém um conectivo que introduz
uma oração sugerindo uma idéia de oposição.
A) Ele também contestou o famoso dito de Newton [...] no qual o cientista inglês afirmava que não era um filósofo [...] mas um cientista...
B) ... entretanto agora sabemos que esses conceitos devem ser substituídos por outros...
C) Se Newton pudesse ressurgir do passado [...] provavelmente proferiria palavras semelhantes sobre Einstein.
D) Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente, embora
isso não seja verdade.
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Questão 21
Assinale a alternativa em que a palavra destacada NÃO exerce a mesma função que as
outras, nos períodos em que se inserem.
A) Antes de Newton, acreditava-se que a humanidade poderia compreender apenas o que
Deus permitiu revelar.
B) Antes de Newton pode ser que não haja ninguém desse nível.
C) ... o cientista inglês afirmava que não era um filósofo [...] mas um cientista que baseava suas teorias nos fatos observados.
D) Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente...

Questão 22
1. “A natureza, para ele, era um livro aberto...” (linha 47)
2. “Diante de nós [...] ele permanece forte, incontestável e solitário.” (linhas 48-49)
3. “... conviviam o pesquisador, o teórico, o mecânico e também o artista...” (linhas 4748)
4. “Newton, perdoe-me...” (linha 41)
É CORRETO afirmar que o uso da vírgula obedece ao mesmo critério nas frases
A) 1 e 2.
B) 1 e 4.
C) 2 e 3.
D) 2 e 4.

Questão 23
Assinale a alternativa em que a frase transcrita NÃO contém uma palavra que indica indefinição.
A) ... esses conceitos devem ser substituídos por outros...
B) Nessa obra, o cientista examinou todos os fenômenos do mundo físico conhecido...
C) ... os cientistas devem, algumas vezes, começar a inventar hipóteses...
D) Se Newton pudesse ressurgir do passado [...] proferiria palavras semelhantes...
11

Questão 24
“Antes de Newton, pode ser que não haja ninguém desse nível.” (linhas 5-6)
É CORRETO afirmar que, preservando-se integralmente o sentido original dessa frase, a
forma verbal nela destacada pode ser adequadamente substituída por
A) exista.
B) existe.
C) existiria.
D) existisse.

Questão 25
“Antes de Newton, acreditava-se que a humanidade poderia compreender apenas o que
Deus permitiu revelar.” (linhas 15-16)
É CORRETO afirmar que, na ordem em que as cinco formas verbais destacadas aparecem nessa frase, suas vogais temáticas são, respectivamente,
A) a / e / e / i / e.
B) a / e / e / i / a.
C) e / e / i / e / e.
D) e / i / e / a / a.

Questão 26
“Zeus acorrentou Prometeu num rochedo quando ele deu o fogo, um segredo dos deuses,
a um mortal.” (linhas 17-19)
É CORRETO afirmar que o pronome destacado nessa frase se refere a
A) “Prometeu”.
B) “um mortal”.
C) “um segredo”.
D) “Zeus”.
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Questão 27
“Depois de Newton, a divisão entre o espiritual e o físico ficou mais clara.” (linhas 2425)
É CORRETO afirmar que, nessa frase, preenche(m) a função de substantivo
A) apenas uma palavra.
B) duas palavras.
C) três palavras.
D) quatro palavras.

Questão 28
“Einstein, com seus extraordinários e aparentemente absurdos postulados sobre a relatividade especial, demonstrou que as grandes verdades da natureza não podem ser alcançadas apenas pela observação do mundo externo.” (linhas 27-29)
É CORRETO afirmar que, nessa frase, qualificam um substantivo
A) duas palavras.
B) três palavras.
C) quatro palavras.
D) mais de quatro palavras.

Questão 29
“Toda a nossa experiência nos faz pensar que o tempo flui uniformemente, embora isso
não seja verdade.” (linhas 32-33)
É CORRETO afirmar que o pronome destacado nessa frase se refere, especificamente,
A) à experiência dos homens com o tempo.
B) ao fato de os homens pensarem no tempo.
C) ao fluir uniforme do tempo para os homens.
D) aos pensamentos dos homens sobre o tempo.
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Questão 30
“A Física Moderna tem avançado para uma compreensão da natureza além da percepção
sensorial...” (linhas 33-34)
Considerando-se os substantivos que aparecem nessa frase, é CORRETO afirmar que
A) apenas um deles é dissílabo.
B) apenas dois deles são polissílabos.
C) apenas três deles são polissílabos.
D) apenas três deles são trissílabos.
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¾ Conhecimentos Especializados
• Direito Civil
Questão 31
Considerando-se o que determina o Código Civil, é CORRETO afirmar que compete privativamente à assembléia geral das associações
A) aprovar as contas anuais.
B) deliberar sobre a alienação de bens imóveis.
C) destituir os administradores.
D) eleger os membros da diretoria.

Questão 32
Considerando-se o uso do nome, é INCORRETO afirmar que
A) o direito ao nome — nele compreendidos o prenome e o sobrenome — é atribuído a
toda pessoa.
B) o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.
C) o pseudônimo, mesmo que adotado para atividades lícitas, não goza da proteção que
se dá ao nome.
D) o uso do nome alheio, em propaganda comercial, não pode ser feito sem a devida autorização.
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Questão 33
Isabel, que havia doado a Ivan, sem qualquer encargo, um luxuoso automóvel, surpreende-se ao descobrir que o donatário cometeu ofensa física contra Letícia, irmã mais velha
da doadora.
Considerando-se a situação descrita, é CORRETO afirmar que
A) a revogação da doação poderá ser pleiteada, desde que Isabel o faça dentro de
10 anos, a contar da data em que tomou conhecimento da ofensa e da respectiva autoria.
B) a revogação da doação não poderá ser pleiteada, uma vez que a vítima da ofensa não é
ascendente ou descendente da doadora, mas, sim, sua parente de segundo grau colateral.
C) a revogação da doação somente poderia ser pleiteada se Ivan houvesse atentado contra
a vida de Letícia ou cometido, contra ela, crime de homicídio doloso.
D) o direito de revogar a doação, caso exista, não se transmite aos herdeiros de Isabel
nem prejudica os herdeiros de Ivan.

Questão 34
É CORRETO afirmar que, nos termos do Código Civil, podem constituir objeto de penhor
A) as aeronaves.
B) as colheitas pendentes.
C) o domínio útil.
D) os navios.

Questão 35
É CORRETO afirmar que, nos termos do Código Civil, incorrerá em causa suspensiva do
casamento
A) o adotado que se casar com o filho do adotante.
B) o adotante que se casar com quem foi cônjuge do adotado.
C) o cônjuge sobrevivente que se casar com o autor do homicídio do seu consorte.
D) o curador que se casar com a pessoa curatelada.
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• Direito Processual Civil
Questão 36
É CORRETO afirmar que, para contestar ação ordinária, a empresa pública federal dispõe do prazo de
A) 15 dias.
B) 20 dias.
C) 30 dias.
D) 60 dias.

Questão 37
É CORRETO afirmar que, entre os procedimentos que se classificam como de jurisdição
voluntária, NÃO se inclui(em)
A) a curatela dos interditos.
B) a restauração de autos.
C) as alienações judiciais.
D) os testamentos e codicilos.

Questão 38
Considerando-se o disposto na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, que “dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências”, é INCORRETO
afirmar que
A) a citação, caso tenha de ser realizada em outra comarca, se faz por edital.
B) a citação deve conter a advertência de que, caso o réu não compareça no dia e hora
designados, serão consideradas verdadeiras as alegações iniciais.
C) a citação pode ser feita por oficial de justiça, independentemente de mandado.
D) as intimações são feitas na forma prevista para citação ou por qualquer outro meio
idôneo de comunicação.
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Questão 39
É CORRETO afirmar que, entre os bens considerados absolutamente impenhoráveis nos
casos de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, NÃO se inclui(em)
A) anel nupcial.
B) rendimentos de bens inalienáveis.
C) retratos de família.
D) seguro de vida.

Questão 40
Considerando-se as medidas cautelares, é INCORRETO afirmar que
A) aos credores somente é permitido requerer arrolamento de bens nos casos em que tenha lugar a arrecadação de herança.
B) cabe arresto dos bens do casal, na ação de separação judicial, se o cônjuge os estiver
dilapidando.
C) comete atentado a parte que, no curso do processo, viola imissão de posse.
D) inexiste defesa na justificação.

• Direito Administrativo
Questão 41
É CORRETO afirmar que a extinção do ato administrativo válido por razões de conve-niência e oportunidade é denominada
A) anulação.
B) cassação.
C) conversão.
D) revogação.
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Questão 42
É CORRETO afirmar que a previsão constitucional de que os pagamentos devidos pelas
Fazendas Públicas, em virtude de sentença judicial, se fazem segundo a ordem cronológica de apresentação de precatório ampara-se, especialmente, no princípio da
A) autotutela.
B) impessoalidade.
C) legalidade.
D) publicidade.

Questão 43
É CORRETO afirmar que a autarquia
A) constitui patrimônio público personificado a serviço da Administração Pública.
B) é criada mediante autorização legal, não sendo dotada de personalidade jurídica própria.
C) é criada por lei e submetida a regime jurídico-administrativo.
D) integra a Administração Pública Indireta como pessoa jurídica de Direito privado.

Questão 44
Segundo a Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, que dispõe sobre licitação e contrato
administrativo, é CORRETO afirmar que leilão, técnica e preço e tarefa são, respectivamente,
A) um tipo de licitação, uma modalidade de licitação e uma das espécies de consórcio
administrativo.
B) uma fase da licitação, um tipo de licitação e uma forma de subcontratação administrativa.
C) uma hipótese de dispensa de licitação, uma modalidade de licitação e uma cláusula
exorbitante do contrato administrativo.
D) uma modalidade de licitação, um tipo de licitação e um dos regimes de execução do
objeto de contrato administrativo.
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Questão 45
É CORRETO afirmar que à intervenção estatal na propriedade privada, consubstanciada
em normas gerais e impessoais que visam a conciliar os interesses públicos e privados e
que não geram direito à indenização, se dá o nome de
A) limitação administrativa.
B) ocupação temporária.
C) requisição administrativa.
D) servidão administrativa.

• Direito Constitucional
Questão 46
É CORRETO afirmar que a adoção da forma federal de Estado, com a conseqüente transformação das províncias em Estados, e a instituição da garantia do Mandado de Injunção
se deram, respectivamente, nas Constituições brasileiras de
A) 1824 e 1946.
B) 1891 e 1946.
C) 1891 e 1988.
D) 1934 e 1988.

Questão 47
Peter Smith, engenheiro de 32 anos, é brasileiro naturalizado e reside no Brasil.
Considerando-se a situação descrita, é CORRETO afirmar que, consoante a sistemática
constitucional sobre os direitos e garantias fundamentais, Peter NÃO
A) é obrigado ao alistamento eleitoral.
B) pode ocupar cargo de oficial das Forças Armadas.
C) pode propor ação popular.
D) pode ser extraditado.
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Questão 48
Considerando-se a organização do Estado brasileiro e de seus Poderes, é CORRETO
afirmar que
A) a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Município dependem de
aprovação popular, mediante referendo.
B) os Estados e o Distrito Federal elegem, cada qual, três Senadores para um mandato de
8 anos.
C) os Estados podem incorporar-se, entre si, subdividir-se ou desmembrar-se; no entanto
não há possibilidade de formação de novos Estados.
D) os Territórios Federais, que integram a União, não elegem representantes para a Câmara dos Deputados.

Questão 49
É CORRETO afirmar que o órgão constitucionalmente encarregado de representar a
União, judicial e extrajudicialmente, é
A) a Advocacia-Geral da União.
B) a Defensoria Pública da União.
C) o Ministério da Justiça.
D) o Ministério Público da União.

Questão 50
Considerando-se o Conselho Nacional de Justiça, é CORRETO afirmar que
A) cabe ao Presidente da República a nomeação de seus membros, após a aprovação das
escolhas pela maioria absoluta do Senado Federal.
B) compete-lhe, entre outras atribuições, controlar a atuação administrativa, judicial e
financeira do Poder Judiciário.
C) é composto, entre outros membros, por um Ministro componente de cada Tribunal
Superior.
D) é presidido pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal.
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• Direito Penal Militar
Questão 51
Considerando-se o que determina Código Penal Militar, é CORRETO afirmar que
A) a execução da pena de morte, quando em zona de operações de guerra, deve aguardar
a determinação do Presidente da República para ser realizada.
B) a execução da pena de morte só deve ser realizada após sete dias da comunicação ao
Presidente da República, da sentença definitiva transitada em julgado.
C) a pena de morte pode ser executada por fuzilamento ou qualquer outro meio.
D) a sentença definitiva de condenação à pena de morte deve ser, tão logo transite em
julgado, comunicada ao Presidente da República, bem como aos Presidentes das duas
Casas do Congresso Nacional e ao Presidente do Superior Tribunal Militar.

Questão 52
É CORRETO afirmar que, entre as circunstâncias atenuantes, segundo o Código Penal
Militar, NÃO se inclui a de o réu
A) ter cometido o crime em estado de embriaguez por caso fortuito ou força maior.
B) ter cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral.
C) ter comportamento meritório anterior.
D) ter sofrido tratamento com rigor não permitido em lei.

Questão 53
Tendo-se em vista os chamados Crimes Militares em Tempo de Paz, é CORRETO afirmar que NÃO é considerado tentativa contra a Soberania do Brasil, crime previsto no
art. 142 do Código Penal Militar,
A) contribuir para que terceiro se utilize de meio de comunicação, para dar indicação que
possa pôr em perigo a segurança externa do Brasil.
B) desmembrar, por meio de movimento armado ou de tumultos planejados, o território
nacional, desde que o fato atente contra a segurança externa do brasil ou a sua soberania.
C) internacionalizar, por qualquer meio, região ou parte do território nacional.
D) submeter o território nacional, ou parte dele, à soberania de país estrangeiro.
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Questão 54
É CORRETO afirmar que, entre os chamados Crimes de Periclitação da Vida e da Saúde
segundo o Código Penal Militar, NÃO se inclui(em)
A) abandono de pessoa.
B) abandono de pessoa de que resulta lesão corporal de natureza grave.
C) maus-tratos.
D) omissão de socorro.

Questão 55
Tendo-se em vista os Crimes Militares em Tempo de Guerra, é CORRETO afirmar que,
entre as condutas consideradas crime de Favor ao Inimigo, segundo o art. 356 do Código
Penal Militar, NÃO se inclui
A) abandonar posição ou deixar de cumprir missão ou ordem.
B) perder, destruir, inutilizar ou deteriorar navio, aeronave, engenho de guerra motomecanizado, provisões ou qualquer elemento de ação militar.
C) propalar fatos, sabendo-os inverídicos, capazes de ofender a dignidade das forças armadas ou de abalar o crédito ou a confiança que merecem perante o público.
D) sacrificar ou expor a perigo de sacrifício força militar.
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• Direito Processual Penal Militar
Questão 56
Considerando-se os conflitos de competência, no âmbito da Justiça Militar, é INCORRETO afirmar que
A) esse tipo de conflito poderá ser suscitado pelo acusado, por órgão do Ministério Público e por Autoridade Judiciária.
B) o conflito negativo de competência ocorrerá quando cada uma de duas ou mais autoridades judiciárias entender, ao mesmo tempo, que cabe à outra conhecer do mesmo
processo.
C) o conflito positivo de competência ocorrerá quando duas ou mais autoridades judiciárias entenderem, ao mesmo tempo, que lhes cabe conhecer do processo.
D) o relator do conflito negativo de competência poderá ordenar, desde logo, que se suspenda o andamento do processo, até a decisão final.

Questão 57
Considerando-se a ação penal militar e seu exercício, é CORRETO afirmar que
A) a denúncia do Ministério Público Militar será sempre apresentada quando houver
certeza da autoria e prova de fato que, em tese, constitui crime.
B) o Ministério Público Militar, após apresentar a denúncia, poderá, em determinadas
circunstâncias, desistir da ação penal.
C) o Ministério Público Militar, instaurada a ação penal militar, não poderá formular pedido de absolvição do denunciado.
D) o Ministério Público Militar poderá ser provocado, no tocante à iniciativa para a ação
penal, por qualquer pessoa que se veja no exercício do direito de representação.
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Questão 58
Considerando-se o que estabelece o Código de Processo Penal Militar, é CORRETO
afirmar que, entre as hipóteses em que caberá o recurso em sentido estrito, NÃO se inclui
a de recorrer da decisão que
A) decretar, ou não, a prisão preventiva ou revogá-la.
B) determinar, definitivamente, condenação ou absolvição.
C) reconhecer, em tese, a inexistência de crime militar.
D) rejeitar a denúncia, no todo ou em parte, ou seu aditamento.

Questão 59
Considerando-se o que estabelece o Código de Processo Penal Militar, é INCORRETO
afirmar que a competência por conexão ocorrerá
A) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares
influir na prova de outra infração.
B) quando da hipótese de uma única pessoa ter cometido várias infrações em concurso.
C) quando, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem elas sido praticadas, ao mesmo
tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e, o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras.
D) quando, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem umas sido praticadas para facilitar
ou ocultar as outras, ou, ainda, para conseguir impunidade ou vantagem em relação a
qualquer delas.

Questão 60
Considerando-se o que concerne à execução de pena na esfera do Processo Penal Militar,
é INCORRETO afirmar que
A) a detração penal inexiste no âmbito da execução de pena privativa.
B) a expedição de carta de guia, ordenada pelo Auditor, após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, é obrigatória para efeito de ser executada a pena privativa de
liberdade imposta.
C) o réu condenado à pena privativa de liberdade, se já estiver cumprindo outra pena, só
depois de terminada a execução desta terá aquela executada.
D) os incidentes de execução são decididos pelo Auditor ou, se caso for pelo Presidente
do Superior Tribunal Militar.
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