
 

  
 
 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS 

(EAOT 2009) 

ESPECIALIDADE: SERVIÇOS JURÍDICOS (SJU) 
 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
1 – Este caderno contém 01 (um) tema para Redação, 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 

20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte) e 01 (uma) prova de Especialidade 
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 e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões 
conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão-Resposta. 

3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.  
4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
5 – Assine o Cartão-Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou 

preta. 
6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas 

depois 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. 

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

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS) 

DATA EVENTO 
26/11/2008 Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios. 

até 28/11/2008 Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ) na página do 
CIAAR, na Internet, (até às 17h do último dia – horário de Brasília). 

até 16/12/2008 Divulgação do resultado das Redações na Internet e na Intraer. 

05 a 09/01/2009 
Vista de Prova de Redação e preenchimento do formulário de recurso para a Prova de 
Redação na página do CIAAR, na Internet, (das 10h do primeiro dia até às 17h do último 
dia – horário de Brasília).  

até 09/01/2009 Divulgação, nas páginas do CIAAR na Internet e Intraer, dos gabaritos oficiais e dos 
pareceres sobre as FIFQ, ou comunicação da inexistência das mesmas.  

até 21/01/2009 Divulgação, nas páginas do CIAAR na Internet e Intraer, dos resultados finais das 
Redações. 

até 27/01/2009 Divulgação na Internet e Intraer, da relação nominal, por especialidade, com os resultados 
obtidos pelos candidatos e convocação para a Concentração Intermediária. 

02/02/2009 Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h às 11h. 
 
 

VERSÃO 

A
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

TEXTO:           O Patriomanismo 
No começo dos anos 1980, publiquei um artigo no Jornal de Brasília com o título “O alasca verde”. Nele, 

alertava para o risco da venda da Amazônia como forma de pagar a dívida externa, nos mesmos moldes do que 
ocorrera em 1867, quando a Rússia vendeu o Alasca para os EUA. 

Em 2005, escrevi outro artigo no Jornal do Comércio, com o título “Alasca Deserto” dizendo que a troca da 
dívida ainda não tinha se realizado, mas que, naquele intervalo de tempo, parte considerável da floresta fora 
destruída. Como se disséssemos ao mundo que a Amazônia é nossa e temos o direito de destruí-la. 

Chegamos a 2008, e a Amazônia continua sob cobiça internacional. Com o aquecimento global, nossas 
florestas se tornaram uma reserva que precisa ser mantida. A incorporação da Amazônia, por uma nação ou 
pela comunidade internacional, passou a ser defendida por alguns, como único modo de preservá-la. 

Não há dúvida quanto ao nosso direito de preservar o território amazônico. Não podemos abrir mão desse 
direito, nem do compromisso para as gerações futuras. Os brasileiros não perdoarão aos governantes que 
contribuírem para perdermos a soberania sobre a Amazônia. Mas isso não nos dá o direito de destruir a floresta, 
como temos feito. 

A Terra é um imenso condomínio, cada país com soberania e responsabilidades, como moradores de 
apartamentos. Os países não podem usar sua soberania contra os interesses dos outros. Os EUA, a Europa e a 
China não têm o direito de continuar destruindo a natureza com a avidez da indústria que atende à orgia 
consumista. O efeito estufa deriva muito mais da imensa produção industrial dos países ricos do que da 
destruição da Amazônia. Mesmo assim, os EUA continuam se negando a assinar o Protocolo de Kyoto, que 
tenta colocar um mínimo de disciplina no processo industrial do mundo. 

Não podemos seguir o péssimo exemplo deles. Precisamos demonstrar que a Amazônia é nossa e por isso 
devemos protegê-la como patrimônio brasileiro e da humanidade, e não apenas como um território. Mas 
cuidando para não transformá-la em deserto. 

Lamentavelmente, isso será difícil. As estatísticas mostram que as reservas florestais da Amazônia 
caminham rapidamente para o desaparecimento. De um lado, líderes civis e empresários defendem a 
exploração do que ainda existe. De outro, a estratégia é proteger a Amazônia ocupando-a o mais rápido 
possível, mesmo que isso signifique a destruição da floresta. Um grupo pensa que é melhor transformar suas 
árvores em madeira e dinheiro, e suas terras em commodities, como a soja ou o etanol, do que conservar a 
floresta. São os patriotas gananciosos. Outro considera melhor um território desértico soberano do que uma 
floresta sob influência estrangeira: são os patriotas suicidas. Por outro lado, há ONGs e sertanistas dispostos a 
abrir mão da soberania para manter a floresta. São os humanistas antipatriotas. 

A destruição da Amazônia ocorre sobretudo por falta de determinação nacional de optar por um 
desenvolvimento que respeite e mantenha o patrimônio brasileiro e da humanidade. A soberania não deve ser 
apenas territorial, mas também patrimonial. Nesse caso, a conservação é uma condição básica da soberania. E 
não somente para o Brasil, mas para toda a humanidade. 

Transformar a nossa Amazônia em deserto é tão grave quanto entregá-la. A Amazônia não pode ser um 
Alasca Verde, como se dizia há 25 anos, nem um Alasca Deserto, como ela começa a parecer. Para isso, é 
preciso combinar patriotismo e humanismo, e inventar no Brasil o “patriomanismo”. 

 (Cristovam Buarque, 13/06/08) 
01) Em relação ao texto “O Patriomanismo”, assinale a alternativa correta: 

A) Todos os brasileiros preocupam-se com a preservação da Amazônia. 
B) Os brasileiros devem proteger a Amazônia como território e como patrimônio brasileiro e da 

humanidade. 
C) A Amazônia é importante somente para os brasileiros. 
D) Já que os brasileiros destroem a floresta, ela tem de ser incorporada pela comunidade internacional. 

 

02) Todas as alternativas estão de acordo com o texto, EXCETO: 
A) O autor do texto faz alerta há duas décadas, sobre a venda da Amazônia. 
B) O Alasca foi vendido aos Estados Unidos pela Rússia. 
C) O aquecimento global é resultado apenas da destruição da Amazônia. 
D) As reservas da Amazônia podem desaparecer, se não a protegermos. 
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03) Em relação às idéias do texto, assinale a alternativa correta: 
A) A Amazônia é nossa, por isso temos o direito de agir como quisermos. 
B) Qualquer país pode usar de sua soberania para agir, mesmo que prejudique outros. 
C) Não transformar a Amazônia em deserto é muito fácil. 
D) O exarcebado consumismo leva as indústrias a consumirem cada vez mais. 

 

04) Em relação ao texto está correta a alternativa: 
A) O uso da primeira pessoa do plural indica que autor e leitor estão incluídos nessa luta. 
B) A transformação da Amazônia em deserto é menos grave que vendê-la. 
C) A cobiça internacional sobre a Amazônia já não existe mais. 
D) A Amazônia corre o risco de ser vendida porque somos incapazes de administrá-la. 

 

05) De acordo com a estrutura, o texto “O Patriomanismo” pode ser classificado como: 
A) Argumentativo. 
B) Narrativo. 
C) Descritivo. 
D) Publicitário. 

 

06) Pode-se afirmar que a palavra “patriomanismo” é: 
A) Formada pelo processo de derivação sufixal. 
B) Formada pelo processo de composição por justaposição. 
C) Formada pelo processo de derivação regressiva. 
D) Neologismo. 

 

07) De acordo com o texto, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Em: “Lamentavelmente, isso será difícil” (7°§) é mantido o mesmo sentido e correção gramatical, 

substituindo-se “será” por “é”. 
B) “Lamentavelmente, isso será difícil” –“isso” retoma o último período do parágrafo anterior. 
C) Há quem defenda a exploração do que ainda existe da Amazônia. 
D) “Não há dúvida quanto ao...” (4°§) substituindo “há” por “tem” a frase continuaria de acordo com a 

norma culta. 
 

08) Está correta a alternativa: 
A) Uma vírgula depois de “mostram” (7°§) não mantém a correção gramatical. 
B) A Amazônia não pode ser um Alasca Verde como se diria há 25 anos atrás. 
C) “Os brasileiros não perdoarão aos governantes...” (4°§) O termo grifado anteriormente, substituído por 

pronome seria “Os brasileiros não os perdoarão.” 
D) As palavras “condomínio” e “país” levam acento porque o i é tônico e forma hiato. 

 

09) Julgue os itens a respeito do texto: 
I. Não existe uma determinação nacional de respeitar e manter a Amazônia como patrimônio brasileiro e 

da humanidade. 
II. O verbo “manter” tem como cognato o substantivo “mantido”. 

III. Os que preferem abrir mão da soberania para manter a floresta demonstram patriotismo. 
IV. “Com o aquecimento global,...” (3°§) tem o mesmo valor semântico que “Devido ao aquecimento 

global...” 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I e IV 
B) I, II e III 
C) II e IV 
D) I, II, III e IV 

 

10) Com relação às informações e estruturas do texto, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) “Cobiça” (3°§) pode ser substituída por “ambição” mantendo o mesmo sentido. 
B) Há grupos cuja estratégia é ocupar a Amazônia rapidamente para protegê-la mesmo que isso signifique 

destruí-la. 
C) Um grupo tem o objetivo de transformar as árvores da floresta em madeira e dinheiro, e as terras serem 

úteis à produção da soja e do etanol. 
D) A palavra “Terra” (5°§) se for escrita com letra minúscula, mantém a correção gramatical. 
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11) Assinale a alternativa em que NÃO há erro gramatical: 
A) Lamentavelmente, os brasileiros não obedecem às exigências da natureza. 
B) A defeza da floresta contra àqueles que só pensam na obtensão de lucros é dever dos brasileiros 

sensatos. 
C) Não perdoaremos aos governantes que contribuírem para a perda da soberania da Amazônia. 
D) As nações poderosas e ricas não tem o direito de destruir à natureza. 

 

12) As palavras grifadas retomam as destacadas nos parênteses, EXCETO: 
A) “Como se disséssemos ao mundo que a Amazônia é nossa e temos o direito de destruí-la”. (2°§) (= a 

Amazônia). 
B) “Não há dúvida quanto ao nosso direito de...” (4°§) (= direito). 
C) “Os países não podem usar sua soberania contra...”  (5°§)  (= países). 
D) “Nesse caso, a conservação é uma condição básica da soberania” (8°§) (A soberania não deve ser 

apenas territorial, mas também patrimonial). 
 

13) Assinale a alternativa em que o sujeito dos predicados destacados está INCORRETO: 
A) “Nele, alertava para o risco...” (1°§) (oculto – eu). 
B) “...que contribuírem para” (4°§) (que). 
C) “Caminham rapidamente para o desaparecimento” (7°§) (as estatísticas). 
D) “...ocorre sobretudo por falta...” (8°§) (a destruição da Amazônia). 

 

14) A relação estabelecida pelas orações grifadas está correta em todas as alternativas, EXCETO: 
A) “...que ocorrera em 1867, quando a Rússia, vendeu o Alasca para os EUA”. (1°§) (tempo). 
B) “...a estratégia é proteger a Amazônia ocupando-a o mais rápido possível, mesmo que isso 

signifique...” (7°§) (concessão). 
C) “...há ONGs e sertanistas dispostos a abrir mão da soberania para manter a floresta” (7°§) 

(finalidade). 
D) “A Amazônia não pode ser um Alasca Verde, como se dizia há 25 anos.” (comparativa). 

 

15) As palavras “estratégia”, “destruí-la”, “título”, “possível”, “protegê-la” levam acento gráfico 
obedecendo, respectivamente, às mesmas regras que as palavras da opção:  
A) Amazônia, contribuírem, dívida, indústria, território 
B) Patrimônio, países, desértico, difícil, transformá-la 
C) Território, Brasília, disséssemos, difícil, será 
D) Rússia, país, único, patrimônio, preservá-la 

 

16) Na frase “...que atende à orgia consumista”, o uso do acento indicador da crase é obrigatório. Assinale 
a alternativa em que isso deverá ocorrer:  
A) Levamos os rapazes até a sala. 
B) A Marina, no dia de teu aniversário. 
C) A obediência as leis é dever de todo cidadão. 
D) Sempre tive aversão a festas e badalações. 

 

17) A reescrita proposta prejudica a clareza do texto e provoca INCORREÇÃO gramatical: 
A) “Não há dúvida quanto ao nosso direito de preservar o território amazônico.” (4°§) “Quanto ao nosso 

direito de preservar o território amazônico, não há dúvida.” 
B) “Os países não podem usar sua soberania contra os interesses dos outros.” (5°§) “Contra os interesses 

dos outros países, não podem usar sua soberania”. 
C) “Não podemos seguir o péssimo exemplo deles.” (6°§) “O péssimo exemplo deles, não podemos 

seguir”. 
D) “Transformar a nossa Amazônia em deserto é tão grave quanto entregá-la.” (9°§) “É tão grave 

transformar a nossa Amazônia em deserto quanto entregá-la”. 
 

18) O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Isso acontece em todas as frases, EXCETO: 
A) Não há dúvida quanto ao nosso direito. 
B) A destruição ocorre por falta de determinação nacional. 
C) Um grupo pensa só em madeira e dinheiro. 
D) O brasileiro deve preservar e cuidar da floresta Amazônica. 
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19) Está correta a alternativa: 
A) “...a troca da dívida ainda não tinha se realizado...” (2°§) se é índice de indeterminação do sujeito. 
B) “Os EUA continuam se negando a ...” (5°§) se é pronome apassivador. 
C) “Patriotismo” e “humanismo” são palavras formadas por derivação prefixal e sufixal. (9°§). 
D) “...como se dizia há 25 anos...” (9°§) se é índice de indeterminação do sujeito. 

 

20) A pontuação foi feita corretamente em: 
A) Cristovam Buarque, brasileiro senador, luta por um Brasil melhor. 
B) Cristovam Buarque, brasileiro, senador, luta, por um Brasil melhor. 
C) Cristovam Buarque, brasileiro, senador, luta por um Brasil melhor. 
D) Cristovam Buarque brasileiro; senador, luta por um Brasil melhor. 

 
CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS 

 
 

 

21) No que se refere ao tempo do crime, a legislação castrense adotou a teoria: 
A) do resultado. 
B) da ubiqüidade.  
C) mista.  
D) da atividade. 

 

22) “__________________________________ quando o comandante de navio, aeronave ou praça de 
guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por meios violentos, a 
executar serviços e manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a 
desordem, a rendição, a revolta ou o saque.” Assinale a alternativa que completa corretamente a frase 
anterior: 
A) Aplicar-se-á uma atenuante genérica 
B) Não haverá crime 
C) A pena será reduzida de um terço até metade 
D) Extingue-se a punibilidade 

 

23) No tocante à reincidência, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Para efeito da reincidência, consideram-se também os crimes anistiados. 
B) Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença 

que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 
C) Não se toma em conta, para efeito da reincidência, a condenação anterior se, entre a data do 

cumprimento ou extinção da pena e o crime posterior, decorreu período de tempo superior a cinco anos. 
D) Trata-se a reincidência de circunstância que sempre agrava a pena, quando não integrante ou 

qualificativa do crime.  
 

24) São penas principais previstas no CPM, EXCETO: 
A) Impedimento. 
B) Morte. 
C) Suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. 
D) Perda da função pública, ainda que eletiva.  

 

25) Trata-se de causa extintiva da punibilidade consignada no CPM: 
A) O ressarcimento do dano, no peculato culposo. 
B) A morte da vítima. 
C) A graça. 
D) O perdão aceito, nos crimes de ação privada.  

 

26) “Art. 335, CPM: Usurpar o exercício de função em repartição ou estabelecimento militar: Pena - 
detenção, de três meses a dois anos”. A usurpação de função na legislação penal militar é: 
A) Crime contra a autoridade ou disciplina militar. 
B) Crime contra o serviço militar e o dever militar. 
C) Crime praticado por particular contra a administração militar. 
D) Crime contra a administração da justiça militar.  
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27) Aquele que exigir imposto, taxa ou emolumento que sabe indevido ou, quando devido, empregar na 
cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, praticará o crime de: 
A) Concussão. 
B) Excesso de exação.  
C) Desvio. 
D) Corrupção passiva.  

 

28) Assinale a alternativa correta: 
A) A conexão e a continência determinarão sempre a unidade do processo. 
B) Haverá continência se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem 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. 

C) Haverá conexão quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração. 
D) Verificada a reunião dos processos, em virtude de conexão ou continência, ainda que no processo da sua 

competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a 
infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará ele competente em relação às 
demais infrações. 

 

29) Sobre o inquérito policial militar, é INCORRETO afirmar que: 
A) Deverá terminar dentro de vinte dias, se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em 

que se executar a ordem de prisão; ou no prazo de quarenta dias, quando o indiciado estiver solto, 
contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. 

B) A autoridade militar poderá mandar arquivar autos de inquérito, desde que conclusivo da inexistência de 
crime ou de inimputabilidade do indiciado. 

C) Será encerrado com minucioso relatório, em que o seu encarregado mencionará as diligências feitas, as 
pessoas ouvidas e os resultados obtidos, com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato 
delituoso. 

D) No relatório, o encarregado pelo inquérito policial militar dirá se há infração disciplinar a punir ou 
indício de crime, pronunciando-se, neste último caso, justificadamente, sobre a conveniência da prisão 
preventiva do indiciado, nos termos legais.  

 

30) De acordo com o Decreto Lei n° 1002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar), 
os atos praticados por juiz impedido serão considerados:  
A) Inexistentes. 
B) Convalidados.  
C) Nulos. 
D) Anuláveis.  

 

31) Ocorrerá a suspeição do membro do Ministério Público, EXCETO:  
A) Se ele próprio ou seu cônjuge ou parente consangüíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, for parte 

ou diretamente interessado no feito. 
B) Se ele próprio, seu cônjuge ou parente consangüíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, sustentar 

demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado pelo acusado ou pelo ofendido. 
C) Se houver aconselhado o acusado. 
D) Se for tutor ou curador, credor ou devedor do acusado.  

 
 

32) O Código de Processo Penal Militar NÃO estabelece expressamente, como fundamento para a 
decretação da prisão preventiva, a:  
A) Periculosidade do indiciado ou acusado. 
B) Garantia da ordem pública. 
C) Garantia da ordem econômica.  
D) Exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem 

ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. 
 
 

33) Sobre a nulidade no processo penal militar, assinale a alternativa correta:  
A) O silêncio das partes jamais sanará os atos nulos. 
B) A sentença proferida pelo Conselho de Justiça com juiz irregularmente investido, impedido ou suspeito, 

não anula o processo, salvo se a maioria se constituir com o seu voto. 
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C) A incompetência do juízo anula os atos instrutórios e os decisórios. 
D) A nulidade proveniente de incompetência do juízo somente pode ser declarada a requerimento da parte 

interessada.  
 

34) Analise as assertivas abaixo:  
I. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em 

motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 
II. O Ministério Público poderá desistir do recurso que haja interposto. 

III. A parte não será nunca prejudicada pela interposição de um recurso por outro. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I 
B) II 
C) III 
D) II e III  

 

35) A Constituição Federal declara como um dos direitos fundamentais a inviolabilidade do sigilo das 
comunicações telefônicas, salvo:  
A) Em matéria de segurança nacional. 
B) Por ordem do Ministério da Justiça, para fins de investigação criminal. 
C) Por ordem judicial, para fins de investigação ou instrução processual penal. 
D) Para fazer prova em processo administrativo.  

 

36) A Constituição Brasileira de 1988 singulariza-se por também ser:  
A) Promulgada, escrita, analítica, dogmática, rígida. 
B) Outorgada, consuetudinária, sintética, histórica, flexível. 
C) Promulgada, escrita, sintética, histórica e semi-rígida. 
D) Pactuada, consuetudinária, analítica, dogmática e semi-flexível.  

 

37) São características dos direitos fundamentais, EXCETO: 
A) Historicidade. 
B) Universabilidade.  
C) Ilimitabilidade.  
D) Concorrência.  

 

38) Assinale a assertiva que NÃO está consonante e coerente com um dos incisos do artigo 5° da CF/88: 
A) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença. 
B) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de 

internação coletiva. 
C) É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional. 
D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de 

prévio aviso à autoridade competente, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada.  
 

39) Constitui competência privativa da União legislar sobre: 
A) Previdência social, direito econômico e águas. 
B) Direito econômico, águas e energia.  
C) Águas, energia e trânsito. 
D) Trânsito, previdência social e direito econômico.  

 

40) Leis que disponham sobre militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva, são de iniciativa:  
A) De qualquer membro do Congresso Nacional. 
B) De qualquer membro ou comissão de ambas as Casas do Congresso Nacional. 
C) Privativa do Presidente da República. 
D) Privativa do Senado Federal.  

 

 
 
 



EXAME DE ADMISSÃO − ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2009 

                                                                         SERVIÇOS JURÍDICOS (SJU) - VERSÃO A            
MINISTÉRIO DA DEFESA / COMANDO DA AERONÁUTICA 

8

41) A defesa da paz, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a solução pacífica dos 
conflitos e o repúdio ao terrorismo e ao racismo são, na Constituição Federal vigente: 
A) Princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. 
B) Fundamentos da República Federativa do Brasil. 
C) Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.  
D) Características dos Poderes da União.  

 

42) NÃO se apresenta como cláusula pétrea (de cerne inviolável) consignada na Constituição Federal/88: 
A) A separação dos poderes. 
B) O voto direto, secreto, universal e periódico. 
C) A forma federativa de Estado. 
D) O sistema presidencialista de governo.  

 

43) Quando um ato administrativo perfeito é extinto por motivo de conveniência e oportunidade,   
afirma-se que ocorreu a:  
A) Ineficácia do ato. 
B) Invalidação do ato. 
C) Revogação do ato.  
D) Anulação do ato. 

 

44) São características comuns às empresas públicas e às sociedades de economia mista, EXCETO: 
A) Impossibilidade de gozarem de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. 
B) Sujeição à licitação para contratação com terceiros. 
C) Personalidade jurídica de direito privado. 
D) Capital público e privado. 

 

45) Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento: 
A) A licitação é obrigatória. 
B) A licitação é dispensável. 
C) A licitação é nula.  
D) A licitação é anulável.   

 

46) Sobre a desapropriação, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Não é possível a desapropriação de bens públicos. 
B) Como regra, a desapropriação pode ter por objeto qualquer bem móvel ou imóvel dotado de valoração 

patrimonial. 
C) A desapropriação só pode ser considerada legítima se presentes os pressupostos da utilidade pública, 

necessidade pública e interesse social. 
D) É possível a desapropriação confiscatória, não conferindo ao proprietário qualquer direito indenizatório.  

 

47) “Considera-se mérito administrativo a avaliação da conveniência e da oportunidade relativas à(o) 
_____________ e à(o) _______________, inspiradoras da prática do ato discricionário.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) finalidade / forma 
B) competência / finalidade  
C) objeto / motivo 
D) forma / objeto  

 

48) Assinale a assertiva INCORRETA: 
A) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual 

ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado 
em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

B) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade não 
remunerada até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

C) Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. 

D) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público.  
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49) É INCORRETO afirmar que, EXCETO: 
A) As licitações serão efetuadas sempre no local onde se situar a repartição interessada. 
B) Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem 

a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 

C) É dispensável a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

D) Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é 
permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas a ampliação da 
competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala.  

 

50) Trata-se da retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivos 
de interesse público:  
A) Reversão.  
B) Rescisão.  
C) Caducidade.  
D) Encampação.  

 

51) Assinale a alternativa INCORRETA, levando-se em conta o que dispõe o Decreto Lei  n°4657/42 (Lei 
de Introdução ao Código Civil Brasileiro): 
A) Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como 

aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a 
arbítrio de outrem. 

B) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, revoga a lei anterior. 
C) As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. 
D) A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou 

quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 
 

52) Analise as afirmativas abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas:  
(   ) Extingue-se em dois anos o direito de anular a partilha. 
(   ) O herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos 

seus cessionários e credores.  
(   ) É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não 

prejudique a legítima dos herdeiros necessários.  
(   ) Não ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se 

tiver ciência após a partilha. 
A seqüência está correta em: 
A) F, V, V, F 
B) V, F, V, F 
C) F, F, V, F 
D) V, F, F, V  

53) Assinale a alternativa correta: 
A) O testamento particular não pode ser escrito em língua estrangeira. 
B) São testamentos especiais o marítimo, o aeronáutico, o militar e aqueles contemplados fora do Código 

Civil. 
C) O testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro do País 

ou fora dele, assim como em praça sitiada, ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-
se, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante duas ou três testemunhas, se o testador não puder, 
ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma delas. 

D) Caduca o testamento militar, desde que, depois dele, o testador esteja, trinta dias seguidos, em lugar 
onde possa testar na forma ordinária.  

54) São direitos reais, EXCETO: 
A) A concessão de uso especial para fins de moradia. 
B) A superfície. 
C) A enfiteuse.  
D) O penhor.  
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55) “Os acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, por depósitos e aterros naturais ao longo das 
margens das correntes, ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais, 
sem indenização”. Referida transcrição refere-se à(o): 
A) Formação de ilha. 
B) Álveo abandonado. 
C) Avulsão. 
D) Aluvião.  

 

56) Analise as assertivas abaixo: 
I. O juiz dará curador especial ao réu preso, bem como ao revel citado por edital ou com hora certa. 

II. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos 
reais imobiliários.  

III. A autorização do marido e a outorga da mulher não podem suprir-se judicialmente.  
Assinale a alternativa correspondente: 
A) Apenas uma das assertivas está correta. 
B) Apenas uma das assertivas está incorreta.  
C) Todas as assertivas estão corretas. 
D) Todas as assertivas estão incorretas.  

 

57) É correto afirmar que:  
A) Dar-se-á a continência quando duas ou mais ações têm em comum o objeto e a causa de pedir. 
B) Competência em razão da matéria e da hierarquia poderá sofrer modificação por convenção das partes. 
C) Nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo juiz, 

que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu. 
D) Argüi-se, por meio de oposição, a incompetência relativa. 

 

58) A citação far-se-á, EXCETO: 
A) Pelo correio, nas ações de estado. 
B) Por meio eletrônico, conforme regulado em lei própria. 
C) Por edital, quando inacessível o lugar em que se encontrar o réu. 
D) Por oficial de justiça, quando frustrada a citação pelo correio.  

 

59) NÃO faz coisa julgada: 
A) A verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. 
B) A sentença com relação às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.  
C) A resolução da questão prejudicial, se a parte o requerer, o juiz for competente em razão da matéria e 

constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide. 
D) A sentença, em relação a terceiros, nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no 

processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados. 
 

60) Não poderá ser parte no processo instituído pela Lei Federal n°9099/95 (que dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências), EXCETO: 
A) O insolvente civil. 
B) O incapaz. 
C) As pessoas jurídicas de direito privado. 
D) A massa falida.  
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 INSTRUÇÕES 
 Leia o tema a seguir e desenvolva uma redação dissertativo/argumentativa ou dissertativo/expositiva em 

prosa. 
 A prova de Redação deverá conter no mínimo 80 (oitenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema 

fornecido. 
 À redação com menos de 80 (oitenta) palavras, será deduzido da nota atribuída 1 (um) décimo por 

palavra faltante, até o limite de 70 (setenta) palavras. 
 Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classes gramaticais da Língua Portuguesa. 
 Será atribuída a nota 0 (zero) ao texto: 

• Fora do tipo ou tema proposto; 
• Que não estiver em prosa; 
• Com número inferior a 70 (setenta) palavras; 
• Que apresentar marcas que permitam a identificação do autor; 
• Escrito de forma completamente ilegível ou cuja caligrafia impeça a compreensão do sentido 

global do texto; 
• Escrito a lápis ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul. 

 
 Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitar-

se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas. 
 

 

 
TEMA DA REDAÇÃO: 
 

 
Sociedade sustentável 

 
Lendo o que tem saído na imprensa, ou conversando com outras pessoas sobre o tema da sustentabilidade, 

nas suas mais variadas formas e aplicações, percebi que a maioria das pessoas não conhece o seu verdadeiro 
significado, talvez por ser um conceito novo e que só agora começa a ganhar importância em nossas vidas. 

Nestas últimas semanas em que escrevi o blog tive como principal intenção a divulgação do significado 
desse conceito. Acredito que para mudar o mundo temos que primeiro entender o conceito, depois avaliá-lo e 
discuti-lo para, em seguida, conscientizar as pessoas da necessidade da mudança. Aí sim poderemos partir para 
as mudanças, mesmo que enfrentemos grandes dificuldades.       

  ( Luiz Fernando do Valle - http://www.blograizes.com.br/categoru/conscientizacao) 
 

O que é Sustentabilidade? 
 

Sustentabilidade é uma palavra importante para mim. Eu a considero estratégica para o nosso futuro, pois 
seu significado já tem e terá cada vez mais um papel relevante na evolução da humanidade. Mas para a grande 
maioria das pessoas esse não é um conceito claro. 

Por isso vou tentar explicar melhor o seu conceito. 
Segundo o dicionário Houaiss, sustentabilidade é: característica ou condição do que é sustentável − que 

pode ser sustentado; passível de sustentação. 
Essa definição é burocrática, nada conceitual. A definição correta de sustentabilidade na visão atual é 

atividade economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta. Essa definição carrega uma nova 
percepção do que seja sustentável para o futuro de nossa espécie. Através dela fica claro que se não atendermos 
aos três aspectos, econômico, social e ambiental, não seremos sustentáveis para nós e para o meio ambiente. 

          (Luiz Fernando do Valle - http://www.blograizes.com.br/o-que-e-sustentabilidade.html) 
 

 

*Observando o uso padrão culto da língua, produza uma redação dissertativo-argumentativa ou 
dissertativo-expositiva sobre o tema: 
 

“Com sustentabilidade, ainda é possível salvar a Amazônia e, conseqüentemente, o 
planeta.” 

 

REDAÇÃO 
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RASCUNHO - REDAÇÃO 
 

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__________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


