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31. De acordo com as disposições constitucionais acerca da administração pública, julgue se verdadeiros ou 

falsos os itens seguintes e, ao final, assinale a opção correspondente. 

 

I. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de 

sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de 

sua atuação. 

 

II. As funções de confiança são preenchidas por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 

mínimos previstos em lei. 

  

III. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros que reencham os requisitos 

estabelecidos em lei. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas 

(E) Somente I e III estão corretas. 

 

32. De acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais, avalie as afirmativas abaixo e em seguida assinale a resposta correta. 

 

I. A posse ocorrerá no prazo de quinze dias contados da publicação do ato de nomeação. 

 

II. Uma vez empossado, o servidor tem o prazo de trinta dias para entrar em exercício, contados da data da 

posse. 

 

III. Promoção, reversão e recondução são formas de provimento de cargo público. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente I e III estão corretas. 

 

 

 

 

33. Sobre as normas gerais para licitações e contratos da Administração Pública, assinale a resposta correta. 

 

(A) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público todos os atos de seu procedimento, a 

qualquer tempo. 

 

(B) A fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços deve ser contratada, preferencialmente, 

mediante a realização de concorrência. 

 

(C) É dispensada a realização de concorrência para a venda de bens imóveis de entidade autárquica para outro 

órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo. 

 

(D) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, é inexigível a licitação. 
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(E) É dispensável a licitação para contratação de profissional de qualquer setor artístico diretamente ou através 

de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 

34. Avalie as afirmativas abaixo à luz da Lei de Improbidade Administrativa e em seguida assinale a alternativa 

correta. 

 

I. Constitui ato de improbidade administrativa, adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do 

patrimônio ou à renda do agente público. 

 

II. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada 

investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Não é necessária a identificação do 

representante. 

 

III. Constitui ato de improbidade administrativa frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 

indevidamente. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente I e III estão corretas. 

 

35. Sobre a responsabilidade ambiental é correto afirmar que  

 

(A) é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios legislar sobre a 

responsabilidade pelos danos ambientais. 

 

(B) o Poder Público aplicará as sanções administrativas e penais somente na hipótese do poluidor não proceder 

a reparação dos danos causados. 

 

(C) a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva para reparação do dano e subjetiva para a 

indenização de terceiros. 

 

(D) a responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente será aplicada a todas as pessoas físicas ou 

jurídicas que degradem a qualidade ambiental, independentemente de ser responsável, direta ou indiretamente, 

pela atividade causadora de degradação ambiental. 

 

(E) o poluidor que degradar o meio ambiente e reparar os danos ambientais integralmente, fica desobrigado a 

indenizar terceiros se provar que agiu sem dolo. 

 

36. Considerando as normas que regem o licenciamento ambiental, é correto afirmar que 

 

(A) é competência privativa dos Municípios emitir licença ambiental, sendo necessária a emissão da licença por 

todos os Municípios abrangidos pelo empreendimento potencialmente poluidor. 

 

(B) licenciamento ambiental é procedimento pelo qual o órgão ambiental licencia os empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

 

(C) o estudo de impacto ambiental é documento obrigatório em todos os procedimentos de licenciamento 

ambiental. 
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(D) uma vez concedida a licença ambiental para a operação de um empreendimento, será vedado ao Poder 

Público a alteração das condições ou a revogação da licença. 

 

(E) o licenciamento ambiental só será cabível nos casos de empreendimentos e atividades efetivamente 

poluidoras. 

 

37. Assinale a opção correta a respeito da responsabilidade civil. 

 

(A) Os bens do responsável por ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano 

causado, e o direito de exigir reparação, mas não a obrigação de prestá-la, transmite-se com a herança. 

 

(B) Não constitui ato ilícito a destruição de coisa alheia para remover perigo iminente, e o dono da coisa, ainda 

que não seja culpado do perigo, não tem direito à indenização do prejuízo que sofrer. 

 

(C) O empregador, exceto se comprovar que não há culpa de sua parte, responde pelos atos ilícitos dos 

empregados no exercício do trabalho ou em razão dele. 

 

(D) A responsabilidade civil independe da criminal, de modo que a sentença penal absolutória, por falta de 

provas quanto ao fato, não tem influência na ação indenizatória, que pode revolver toda a matéria em seu bojo. 

 

(E) A indenização mede-se pela extensão do dano e mesmo que haja excessiva desproporção entre a gravidade 

da culpa e o dano, não poderá o juiz reduzir a indenização. 
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38. Marque a opção correta em relação às pessoas jurídicas. 

 

(A) Segundo o Código Civil brasileiro, no tocante às Associações, a qualidade de associado, em regra, é 

transmissível de forma onerosa ou gratuita. 

 

(B) O Ministério Público do Estado onde estiverem situadas velará pelas fundações e, no caso de estenderem a 

atividade por mais de um Estado, o Ministério Público Federal. 

 

(C) Na dicção legal, as associações e sociedades podem ou não ter fins econômicos e a responsabilidade 

extracontratual por atos de seus agentes que, nessa qualidade, causem anos a terceiros implica responsabilidade 

civil das associações e sociedades, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por 

parte destes, culpa ou dolo. 

 

(D) A desconsideração da pessoa jurídica ocorre em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo 

desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Nestes casos, o juiz pode decidir, a requerimento da parte 

ou do Ministério Público, quando couber a este último intervir no processo, que os efeitos de certas e 

determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 

pessoa jurídica. 

 

(E) A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no 

respectivo registro, precedida, em qualquer hipótese, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. 

 

39. Considerando o sistema constitucional de repartição de competências, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proporcionar os meios 

de acesso à cultura, à educação e à ciência. 

 

(B) Compete privativamente à União proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas. 

 

(C) A exploração direta ou através de autorização, concessão ou permissão dos serviços de radiodifusão sonora, 

compete privativamente aos Estados e ao Distrito Federal. 

 

(D) Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios legislar concorrentemente sobre a 

proteção da infância e juventude. 

 

(E) É competência comum da União e dos Estados e Distrito Federal assegurar a defesa nacional. 

 

40. Analise as proposições abaixo, em relação aos contratos, assinalando a alternativa correta. 

 

(A) Se no contrato forem estipuladas arras penitenciais, a inexecução deste facultará à arte inocente pedir 

indenização suplementar, se provar que o seu prejuízo foi maior que o valor das arras. A parte inocente também 

poderá exigir a execução do contrato, acrescido de perdas e danos. 

 

 

(B) Nos contratos em que as obrigações assumidas pelas partes são recíprocas e simultâneas, o inadimplemento 

de uma permite à outra parte opor a exceção do contrato não cumprido, deixando de efetuar a sua prestação 

enquanto a outra parte não efetuar a respectiva contraprestação. 

 

(C) Nos contratos celebrados entre pessoas presentes, a proposta tem força obrigatória mesmo que seja feita 

sem prazo ou que não seja imediatamente aceita. Por força dessa vinculação, a proposta cria uma relação 

jurídica e sujeita o inadimplente à composição dos prejuízos por meio de indenização por perdas e danos. 
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(D) Por não estarem relacionados no Código Civil, os contratos inominados ou atípicos não se submetem aos 

princípios da vedação à onerosidade excessiva, o da boa-fé objetiva e o da função social do contrato. 

 

(E) Para que o juiz resolva contrato entre particulares, com base na aplicação da teoria da imprevisão, basta a 

parte interessada provar que o acontecimento ensejador da resolução é extraordinário, imprevisível e 

excessivamente oneroso para ela. 

 

41. Acerca dos direitos e garantias constitucionais é correto afirmar que 

 

(A) a casa é domicílio inviolável, só podendo ser penetrada sem consentimento do morador em caso de 

flagrante delito ou de desastre, ou para prestar socorro. 

 

(B) o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre, não podendo ser limitado por lei. 

 

(C) é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades militares de internação 

coletiva. 

 

(D) é proibido o trabalho noturno, perigoso e insalubre aos menores de 16 anos. 

 

(E) é assegurado a todos a liberdade de associação para fins lícitos, não podendo as associações ser 

compulsoriamente dissolvidas. 

 

42. Sobre a Ordem Econômica e Financeira estabelecidas pode-se afirmar que  

 

(A) constitui monopólio da União a refinação do petróleo nacional e estrangeiro em território nacional. 

 

(B) as jazidas e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica pertencem ao proprietário do 

solo onde estão localizados, dependendo de autorização destes a sua exploração. 

 

(C) a União, os Estados e o Distrito Federal poderão desapropriar terras para fins de reforma agrária, desde que 

atendidos os requisitos constitucionais. 

 

(D) os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária terão a titularidade plena das terras, 

sem qualquer restrição ao exercício da propriedade. 

 

(E) sendo a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, é vedado a 

exigência de autorização para o exercício de qualquer atividade econômica. 

 

 

43. Sobre a ação no Processo Civil é correto afirmar que 

 

I. para propor ou contestar ação é necessário ter interesse ou legitimidade. 

 

II. é admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. 

 

III. se, no curso do processo, se tornar litigiosa relação jurídica de cuja existência ou inexistência depender o 

julgamento da lide, deverá a ação ser extinta sem apreciação de mérito. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 
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44. Analise as assertivas sobre a competência internacional e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

 

I.A ação intentada perante tribunal estrangeiro induz litispendência, obstando a que a autoridade judiciária 

brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas. 

 

II. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a 

imóveis situados no Brasil. 

 

III. É competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver 

domiciliado no Brasil. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

45. Acerca dos direitos das partes e seus procuradores pode-se afirmar que 

 

(A) é defeso às partes empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, mas esta proibição 

não alcança os advogados no exercício do seu múnus. 

 

(B) compete à parte a quem cabe o ônus da prova adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz 

determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público. 

 

(C) nos casos em que o advogado funcionar em causa própria, sendo este vencedor, deverá igualmente o juiz 

condenar a parte vencida em honorários advocatícios. 

 

(D) se cada litigante for em parte vencedor e vencido, cada um deles suportará as despesas em que incorreu no 

processo e os honorários de seus advogados. 

 

(E) o juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má fé apagar multa não excedente a 

dez por cento sobre o valor da causa. 
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46. Sobre a liquidação da sentença pode-se afirmar que 

 

(A) a liquidação por arbitramento impõe a nomeação de perito pelo juiz. 

 

(B) a condenação que resultar em simples cálculo aritmético deverá ensejar a prolação de sentença líquida. 

 

(C) far-se-á a liquidação por artigos quando determinado pela sentença ou convencionado pelas partes. 

 

(D) da decisão de liquidação caberá apelação. 

 

(E) é possível, na liquidação, modificar a sentença que julgou a lide. 

 

47. De acordo com as disposições constitucionais relativas ao Sistema Tributário Nacional, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) As taxas podem ter bases de cálculo próprias de impostos. 

 

(B) Os empréstimos compulsórios instituídos pela União mediante lei complementar para atender a 

investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional podem ser cobrados no mesmo 

exercício financeiro em que for publicada a lei que os instituiu. 

 

(C) A Constituição veda a instituição de tributos pela União, Estados, DF e Municípios sobre o patrimônio, 

renda ou serviços, uns dos outros. 

 

(D) As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidem sobre a importação de 

produtos estrangeiros ou serviços. 

 

(E) Não incide IPI sobre produtos industrializados destinados ao exterior. 

 

48. De acordo com o Código Tributário Nacional – CTN, é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário 

 

(A) o parcelamento. 

(B) a decisão judicial passada em julgado. 

(C) a conversão do depósito em renda. 

(D) a anistia. 

(E) a compensação. 

 

49. Com base nas disposições do Código Tributário Nacional – CTN, avalie as afirmativas abaixo e em seguida 

assinale a alternativa correta. 

 

I. Os representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de 

lei, contrato social ou estatutos. 

 

II. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir fundo de comércio de outra, por qualquer título, 

responde subsidiariamente pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do 

ato, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. 

III. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em 

outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado 

fusionadas,transformadas ou incorporadas. 

 

(A) Somente I está correta. 
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(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente I e III estão corretas. 

 

50. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A dívida regularmente inscrita goza de presunção absoluta de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-

constituída. 

 

(B) A lei tributária pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito 

privado para definir ou limitar competências tributárias. 

 

(C) O emprego da equidade poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. 

 

(D) Deve-se interpretar da maneira mais favorável ao acusado a lei tributária que define infrações, ou lhe 

comina penalidades, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato. 

 

(E) Interpreta-se restritivamente a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção. 

 

51. Com base nas disposições do Código Tributário Nacional – CTN acerca do fato 

gerador da obrigação tributária, analise as afirmativas abaixo e em seguida 

assinale a alternativa correta. 

 

I. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. 

 

II. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 

dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação 

tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. 

 

III. Para efeito de ocorrência do fato gerador, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e 

acabados, sendo resolutória a condição, desde o momento de seu implemento. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente I e III estão corretas. 

 

 

 

 

 

52. Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa que dá sentido correto ao 

parágrafo: 

 

Enquanto o Código Penal (comum) em vigor adota a divisão do erro entre __________ e ___________, o 

Código Penal Militar em vigor optou por dividir o erro entre ____________ e ____________. 

 

(A) erro de tipo – erro de direito – erro de fato – erro de proibição 

(B) erro de fato – erro sobre a pessoa – erro de tipo – erro de proibição. 

(C) erro de fato – erro de direito – erro de tipo – erro de proibição. 

(D) erro de tipo – erro de direito – erro de proibição – erro de fato. 
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(E) erro de tipo – erro de proibição – erro de fato – erro de direito. 

 

53. O 2º Tenente do Exército Brasileiro João, de 22 anos de idade, praticou um crime militar de lesão corporal 

dolosa contra o 2º do Exército Tenente Maicon, de 20 anos de idade. O crime ocorreu em 22 de março de 2010. 

Por uma falha da autoridade policial judiciária militar, não foi lavrado APF e o IPM respectivo só foi instaurado 

em 2 de janeiro de 2012, chegando ao Ministério Público Militar em 7 de março de 2012. Em 15 de março de 

2012 foi oferecida denúncia, por lesão corporal leve (caput do artigo 209 do CPM), que foi recebida em 27 de 

março de 2012. Após a instrução criminal, João foi condenado a 3 meses de detenção, nos termos da denúncia, 

em sentença condenatória de 27 de junho de 2012, tendo havido recurso apenas da defesa que pugna pela 

absolvição. Ainda não houve decisão do Superior Tribunal Militar sobre a apelação do réu. Considerando as 

normas positivadas no Código Penal Militar, marque a resposta correta. 

 

(A) A prescrição pela pena em concreto passou a regular-se pela pena imposta e como se passaram mais de dois 

anos entre o crime e a instauração do processo, ocorreu a prescrição pela pena em concreto 

 

(B) Não há, no Código Penal Militar, previsão de prescrição relativa a período anterior à instauração do 

processo, mas a prescrição pela pena em concreto passou a regular-se pela pena imposta e, a contar da sentença 

condenatória de 27 de junho de 2012, está sujeita a prescrição em dois anos. 

 

(C) Não há, no CPM, previsão de prescrição relativa a período anterior à instauração do processo, mas a 

prescrição pela pena em concreto passou a regular-se pela pena imposta e, a contar da sentença condenatória de 

27 de junho de 2012, está sujeita a prescrição em um ano, vez que o ofendido é menor de 21 anos e, assim, o 

prazo é contado pela metade 

 

(D) Não há previsão de prescrição pela pena em concreto (pela pena imposta) no Código Penal Militar, vez que 

tal instituto é exclusivo da legislação penal comum. Assim sendo, o prazo prescricional regula-se pela pena 

máxima. Como a pena máxima é de um ano, verificar-se-á em 4 anos. 

 

(E) Tendo havido recurso exclusivo do réu, não há que se falar em prescrição regulada pela pena imposta. 
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54. Sobre a abordagem dada à embriaguez pelo Código Penal Militar, escolha a única alternativa correta. 

 

(A) A embriaguez completa, independente de sua causa, determina a inimputabilidade penal do agente 

 

(B) A embriaguez será, dependendo de sua causa e dependendo do agente, circunstância agravante para a 

fixação da pena privativa de liberdade. 

 

(C) A embriaguez preordenada será circunstância agravante apenas se o agente for militar. 

 

(D) A abordagem dada à embriaguez pelo Código penal Militar é idêntica à dada pela legislação comum. 

 

(E) Um militar sai do quartel no final do expediente e, fardado, vai a um bar e se embriaga em local público. 

Com tal conduta, incide em crime previsto no 

Código Penal Militar. 

 

55. Analise as seguintes afirmações sobre os crimes em tempo de guerra. 

 

I. Um crime de porte ilegal de arma, que não é previsto no Código Penal Militar, se praticado em território 

estrangeiro militarmente ocupado pelo Brasil é considerado crime militar em tempo de guerra. 

 

II. As normas do código penal militar relativas ao tempo de guerra são aplicáveis após o término do tempo de 

guerra embora não sejam consideradas como lei excepcional ou temporária. São normas vigentes porque estão 

previstas no Código Penal Militar mesmo em tempo de paz. 

 

III. O Livro II da Parte Especial do Código Penal Militar contém as únicas hipóteses de pena de morte em vigor 

no ordenamento jurídico brasileiro, pena executada por enforcamento. 

 

IV. Os crimes militares previstos para o tempo de paz são considerados crimes militares para o tempo de guerra 

 

Das afirmativas enumeradas acima estão corretas, segundo o positivado no Código Penal Militar: 

 

(A) Somente I e II. 

(B) Somente II e III. 

(C) Somente I, III e IV. 

(D) Somente I, II e IV. 

(E) Somente I, II e III. 

 

56. Sobre os crimes contra o serviço e o dever militar, é correto afirmar que 

 

(A) dormir em serviço não é conduta tipificada como crime, podendo caracterizar transgressão ou contravenção 

disciplinar. 

 

(B) o crime de insubmissão (art.183 do CPM) pode ser praticado por militar reformado. 

 

(C) o crime de insubmissão (art. 183 do CPM) é o único crime do Código Penal Militar cuja pena é de 

impedimento. 

 

(D) o crime de insubmissão (art.183 do CPM) não pode ser praticado por civil. 

 

(E) o crime de deserção, em todas as suas modalidades, ocorre por ausência por mais de oito dias 

 

57. Analise os casos abaixo, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira e a 

letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
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(  ) O 1º Sargento do Exército Brasileiro Fulano, praça estável, faltou à formatura matinal de sua Organização 

Militar no dia 23 de abril de 2012 e não mais retornou até a data de hoje. Segundo a contagem do Código de 

Processo Penal Militar (CPPM) passou à condição de desertor a partir da 00h00minh (zero hora) do dia 1º de 

maio de 2012. 

 

(   ) O 2º Tenente Beltrano, oficial temporário do Exército Brasileiro, desertou. 

Deve ser excluído do serviço ativo, até que se apresente ou seja capturado. 

 

(   ) Um Soldado do efetivo variável, praça sem estabilidade, desertou em fevereiro de 2012 e foram tomadas as 

providências legais. Em maio de 2012, foi capturado e submetido a inspeção de saúde e julgado apto para o 

serviço militar. Deverá, em seguida, ser procedida sua reversão ao serviço ativo. 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V –F. 

(E) F – F – F. 

 

58. Analise as afirmativas abaixo, segundo o contido no Manual Nacional do Controle Externo da Atividade 

Policial do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais (CNPG). 

 

I. A centralização das prisões militares facilita a atividade de inspeção pelo Ministério Público. 

 

II. Os encarregados de Inquérito Policial Militar possuem, em geral, especialização ou formação específica para 

o exercício da polícia judiciária militar 

 

III. Costumam ocorrer alguns constrangimentos aos executantes de grandes operações legais de polícia 

judiciária militar em razão do desconhecimento da atividade de polícia judiciária militar até pelos próprios 

operadores de direito. 

 

IV. A descentralização da titularidade da polícia judiciária militar dificulta o conhecimento, pelo Ministério 

Público, de todos os inquéritos instaurados. 

Das afirmativas acima, estão corretas, segundo o Manual citado: 

 

(A) I, II, III e IV. 

(B) II,III e IV. 

(C) III e IV. 

(D) I e II. 

(E) II e IV. 

 

 

59. Analise os casos abaixo, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira e a 

letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

 

(  ) De acordo com o CPPM, se o Comandante de uma Organização Militar toma conhecimento de um fato que, 

segundo o Código Penal Militar, configura crime militar, pode, instaurar uma sindicância para fazer, 

inicialmente, uma apuração sumária. 

 

(  ) Verificando que um relatório de um Inquérito Policial Militar (IPM) afasta a hipótese de existência de 

crime, a autoridade policial judiciária militar mandará arquivá-lo. 
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(  ) O encarregado de IPM deve declarar-se suspeito quando ocorrer motivo 

legal que lhe seja aplicável 

 

(A) V –V – V 

(B) V–F–V 

(C) F–F–V 

(D) F–V–F 

(E) F–F–F 

 

60. Analise as sentenças abaixo de acordo com o CPPM . 

 

I. Quando o CPPM se refere a “juiz”, usa esta denominação como sinônimo de juiz singular: Juiz Auditor ou 

Juiz-Auditor Substituto 

 

II. Um membro do Ministério Público que era militar antes de se tornar Promotor de Justiça Militar, não pode 

funcionar em processo, se tiver atuado como encarregado do Inquérito que deu origem a tal processo. 

 

III. Se um militar que tenha dado parte oficial for nomeado perito, deve dar-se por suspeito ou pode ser 

recusado pelas partes. 

 

IV. Se o defensor de um acusado faltar a ato do processo em que sua presença é indispensável, o ato será 

adiado, mas repetindo-se a falta, o juiz dará substituto para efeito do ato. 

 

V. A testemunha que for cônjuge, ainda que separado (“desquitado”), do acusado, não poderá depor. 

 

Das afirmativas acima, estão corretas: 

 

(A) I, II e III. 

(B) II e V. 

(C) II, III e IV. 

(D) I, II, III e IV 

(E) IV e V. 
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61. Analise os casos abaixo, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira e a 

letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. 

A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

( ) Segundo positivado no CPPM, qualquer pessoa poderá prender quem for desertor ou insubmisso 

 

( ) Segundo o positivado no CPPM a prisão preventiva será fundada apenas nas  mesmas hipóteses previstas no 

processo penal comum. 

 

(  ) Se o preso em flagrante não souber assinar, se não puder ou se não quiser, o recibo da nota de culpa será 

assinada por duas testemunhas. 

 

(  ) Na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa idônea poderá vir a ser designado escrivão de um 

Auto de Prisão em Flagrante, prestando o compromisso legal. 

 

(A) F–V–V–F 

(B) V–F–V–V 

(C) F–F–F–V 

(D) V–V–V–F 

(E) F–V–F–F 

 

62. Sobre a ação trabalhista indique a alternativa correta abaixo. 

 

I. Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado entre as partes, o pagamento das custas 

caberá em partes iguais aos litigantes. 

 

II. Em face do princípio da proteção, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na Justiça do 

Trabalho é do empregador. 

 

III. Na Justiça do Trabalho o empregado deve demandar por meio de advogado por não dispor do jus 

postulandi. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

63. Sobre os Dissídios Individuais Trabalhistas indique a alternativa correta abaixo. 

 

I. Nas demandas trabalhistas em geral não se exige que o preposto seja empregado da empresa. 

 

II. Presume-se recebida a notificação 48 (quarenta e oito) horas depois de sua postagem. 

 

III. A alçada é fixada pelo valor dado à causa na data do seu ajuizamento, desde que não impugnado, sendo 

inalterável no curso do processo. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e III estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 
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64. Tomando por base os conceitos de empregado e empregador, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A subordinação jurídica é o único elemento necessário à configuração da relação empregatícia. 

 

(B) Diversamente do que ocorre com o estagiário, o aprendiz é empregado regido pelo Direito do Trabalho, 

sendo destinatário de normas específicas na CLT. 

 

(C) Considerando o conceito de empregador definido na Consolidação das Leis do  Trabalho, não se pode nele 

enquadrar os profissionais liberais. 

 

(D) Os servidores dos Cartórios de Registro não oficializados possuem vínculo de natureza estatutária com o 

ente público estatal, não se lhe aplicando as disposições celetistas. 

 

(E) A relação de trabalho dos agentes políticos é de típica natureza empregatícia. 

 

65. Sobre a duração do trabalho indique a alternativa correta abaixo. 

 

I. A duração do trabalho poderá ser acrescida de 2 (duas) horas suplementares, 

desde que haja ajuste entre empregado e empregador. 

 

II. A compensação de horários é possível, desde que não supere um ano. 

 

III. Rescindido o contrato de trabalho poderá o empregador descontar integralmente as folgas não compensadas 

pelo empregado. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

66. Sobre acidente do trabalho pode-se dizer que 

 

(A) os benefícios assegurados ao empregado em razão de acidente de trabalho são devidos diretamente pelo 

empregador. 

 

(B) não se considera acidente de trabalho aquele sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em 

consequência de ato de agressão praticado por terceiro. 

 

(C) o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de seis meses, a manutenção 

do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de 

percepção de auxílio-acidente. 

 

(D) o pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho exclui a responsabilidade 

civil da empresa ou de outrem. 

 

(E) a empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o 1º (primeiro) dia útil seguinte 

ao da ocorrência. 

 

 

 

67. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta em relação aos eventos que, 

segundo a Constituição Federal, devem ser cobertos pela Previdência Social. 
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I. Doença, invalidez, morte e idade avançada. 

II. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. 

III. O amparo às crianças e adolescentes carentes. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

68. Sobre os benefícios devidos pelo Regime Geral de Previdência Social, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O segurado facultativo mantém a qualidade de segurado por até doze meses após a cessação das 

contribuições. 

 

(B) Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e 

higiene do trabalho. 

 

(C) Não é equiparado a acidente do trabalho o acidente sofrido pelo segurado fora do local de trabalho na 

prestação espontânea de serviços à empresa para lhe evitar prejuízo. 

 

(D) O salário maternidade para a segurada empregada requer carência de dez contribuições mensais. 

 

(E) A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não 

lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, ainda que a incapacidade sobrevenha por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 

 

69. No que toca ao Regime Geral de Previdência Social, analise as afirmativas abaixo colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A 

seguir, marque a opção que contenha a sequência correta. 

 

(  ) O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção 

do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de 

percepção de auxílio-acidente. 

 

(  ) Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a 

proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. 

 

(  ) O pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho exclui a responsabilidade 

civil da empresa ou de outrem. 

 

(A) V-F-F 

(B) V-V-F 

(C) F-F-F 

(D) F-V-F 

(E) F-F-V 

70. Sobre o salário de contribuição, assinale a alternativa correta: 

 

(A) Para o segurado empregado, o limite mínimo do salário de contribuição é o salário-mínimo. 

 

(B) O décimo terceiro salário integra o salário de contribuição inclusive para o cálculo do salário de benefício. 
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(C) As diárias para viagens integram o salário de contribuição ainda que não excedam a 50% da remuneração 

mensal. 

 

(D) Os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais integram o salário de contribuição. 

 

(E) A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica, 

não integra o salário de contribuição. 

 

(A) V - F - F. 

(B) V - V - F. 

(C) F - F - F. 

(D) F - V - F. 

(E) F - F - V. 
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