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31. Segundo o CPN, são normas complementares das leis, dos tratados’ e das convenções internacionais e dos 

decretos: 

 

(A) Os atos concretos expedidos pelas autoridades administrativas. 

(B) As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, sem eficácia normativa. 

(C) As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. 

(D) Os convênios que entre si celebrem as Autarquias e Fundações Públicas. 

(E) Os contratos firmados entre contribuintes. 

 

32. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e a letra 

F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

Sobre obrigações tributaria é possível afirmar que: 

 

( ) a obrigação principal decorre da legislação tributária e tem por objetivo as prestações, positivas ou negativas, 

nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos 

( ) a obrigação acessória surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária e extingue-se juntamente como crédito dela decorrente. 

( ) a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal 

relativamente à penalidade pecuniária 

 

(A) V-V-V 

(B) F-F-F 

(C) F-F-V 

(D) F-V-V 

(E) V-V-F 

 

33. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e a letra 

F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

 Sobre responsabilidade tributária, é possível afirmar que a responsabilidade é pessoal ao agente: 

 

( ) quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções,salvo quando praticadas no 

exercício regular de administração, mandato,função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem 

expressa emitida por quem de direito. 

 

(  ) quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. 

 

( ) quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico.  

 

(A) V-V-V 

(B) F-F-F 

(C) F-F-V 

(D) F-V-V 

(F) V-V-F 

 

34. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e a 

letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § l° do art. 110 do Código 

Penal, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: 

 

( ) em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze. 
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(  ) em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze. 

 

(  ) em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito.  

 

(A) V-F-V 

(B) F-F-F 

(C) F-F-V 

(D) V-V-V 

(E) V-V-F 

 

35. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e a 

letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 

O curso da prescrição se interrompe pela: 

 

(  ) pronúncia. 

 

(  ) decisão confirmatória da pronúncia. 

 

(  ) apresentação da denúncia ou queixa.  

 

(A) V-F-V 

(B) F-F-F 

(C) F-F-V 

(D) V-V-V 

(E) V-V-F 

 

 

36. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e a letra 

F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

 

(  ) as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos da administração 

tributária. 

 

(  ) as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou 

residente no País. 

 

( ) as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e 

empregadores.  

 

(A) V-F-V 

(B) V-F-F 

(C) F-F-V 

(D) F-V-V 

(E) F-V-F 

 

37. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

(A) A sentença que conceder perdão judicial será considerada para efeitos de reincidência. 

(B) No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre as penas somadas. 
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(C) As penas mais leves prescrevem com as mais graves. 

(D) Em regra, a prescrição da pena de multa ocorrerá em 4 (quatro) anos,quando a multa for a única 

cominada ou aplicada. 

(E) O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, não obsta ao 

prosseguimento da ação.  

 

38. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta 

 

(A) O Tribunal Superior do Trabalho é composto de 21 Ministros 

(B) O Tribunal Superior do Trabalho é composto de 1/3 de Ministros escolhidos dentre advogados com 

mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com 

mais de 10 anos de efetivo serviço. 

(C) O Tribunal Superior do Trabalho é composto de 4/5 dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, 

oriundos da magistratura da carreira indicados pelo próprio Tribunal superior 

(D) Funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, 

na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamento da Justiça Federal de primeiro e segundo 

graus, como órgão central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões terão caráter 

vinculante. 

(E) Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar originariamente os conflitos de 

atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades do Distrito 

Federal, ou entre as deste e da União.  

39. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e a letra 

F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 

Considerando as ações na Justiça Laborai: 

 

(  ) é lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo 

conciliatório; 

 

( ) só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes; 

 

(  ) as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes,as quais deverão argui-las à 

primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos.  

 

(A) V-F-V 

(B) V-F-F 

(C) F-F-V 

(D) V-V-V 

(E) F-V-F 

 

 

40. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e a letra 

F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 

(  ) Considera-se como tempo de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do 

empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. 

 

( ) Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do 

empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. 

 

( ) Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão não se equiparam, para fins de 

subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.  
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(A) V-V-F 

(B) V-F-F 

(C) F-F-V 

(D) V-V-V 

(E) F-V-F 

 

41. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e a letra 

F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 

 

 

(  ) Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um 

intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou 

contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas. 

 

( ) Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), a cada período de 60 

(sessenta) minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 (dez) minutos não deduzidos da 

duração normal de trabalho. 

 

( ) Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11(onze) horas consecutivas para 

descanso.  

 

(A) V-V-F 

(B) V-F-F 

(C) F-F-V 

(D) V-F-V 

(E) F-V-F 

 

42. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e a letra 

F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 

( ) A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos 

respectivos empregados. 

 

( ) Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou 

dissolução da empresa. 

 

( ) Ao empregado chamado a ocupar, em comissão, interinamente, ou em substituição eventual ou temporária, 

cargo diverso do que exercer na empresa serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como 

volta ao cargo anterior.  

 

(A) V-V-V 

(B) V-F-F 

(C) F-F-V 

(D) V-F-V 

(E) F-V-F 

 

43. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e a letra 

F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 

Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social-CNPS: 

 

( ) estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. 



PROVA  ESFCEX  DIREITO  2013 

 

5 

 

(  ) participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. 

(  ) apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. 

 

(A) V-V-V 

(B) V-F-F 

(C) F-F-V 

(D) V-F-V 

(E) F-V-F 

 

44. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e a letra 

F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 

A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos: 

 

(  ) seletividade de participação nos planos previdenciários. 

( ) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 

(  ) universidade e distributividade na prestação dos benefícios. 

 

(A) V-V-V 

(B) V-F-F 

(C) F-F-V 

(D) V-F-V 

(E) F-V-F 

 

45. São segurados obrigatórios como empregado da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 

 

(A)  O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vinculo efetivo com a União, Autarquias, 

inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais. 

(B)  O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de 

ordem religiosa. 

(C)  O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de 

administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio 

cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado 

eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, 

bem como o sindico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que 

recebam remuneração. 

(D)  Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem 

relação de emprego. 

(E) A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins 

lucrativos ou não. 

46. O STF decidiu pela inconstitucionalidade de uma lei, contudo determinou que os efeitos dessa 

inconstitucionalidade não retroagiram. Sobre essa decisão pode-se dizer que o STF: 

 

(A)  Decidiu contrariamente ao ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a inconstitucionalidade deve 

afetar todos os atos pretéritos. 

(B) Decidiu legitimamente pela inconstitucionalidade com redução de texto 

(C) Em casos específicos, é autorizado por lei a modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 

(D) Pode decidir pela inconstitucionalidade de uma lei e arbitrar o alcance de seus efeitos em qualquer caso 

e a seu critério. 

(E) O STF não poderia decidir dessa forma, a lei inconstitucional é nula. 

 

47. Sobre o processo administrativo federal é correto afirmar que: 
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(A) As provas obtidas por meios lícitos serão consideradas apenas instrumentais 

(B) Não é previsto em lei a possibilidade de audiência pública. 

(C) Medidas acautelatórias sem a prévia manifestação do interessado poderão ser tomadas pela 

administração em qualquer caso. 

(D) Os órgãos consultivos que deverão ser ouvidos no processo administrativos deverão fazê-lo no prazo 

máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias. 

(E) A lei exige autuação do processo, utilização de forma simples e assegura, em regra, a gratuidade 

processual. 

 

48. Um profissional que tinha negócios nas cidades A, B e C foi demandado judicialmente por fato ocorrido na 

cidade A e a demanda tinha relação com o exercício de sua profissão, de acordo com o Código Civil 

 

(A) A ação poderá ser proposta nas cidades A, B ou C. 

(B) A ação poderá ser proposta na cidade em que o profissional exerce sua atividade principal. 

(C) Em nenhuma dessas cidades poderá ser demandado, e sim onde ele vive com sua família. 

(D) A cidade A será considerada o domicílio do profissional para esse fim. 

(E) O profissional deverá ser demandado na capital do estado que sedia os municípios A, B e C. 

 

49. Estabelece a lei de licitação que: 

 

(A) Os preços manifestamente inexequíveis ocasionam a nulidade da proposta. 

(B)  As compras deverão sempre ser processadas por Sistema de Registro preço. 

(C) Os produtos manufaturados nacionais deverão, em qualquer caso, ter prioridade em relação aos demais. 

(D) A caracterização do objeto da compra e a indicação dos recursos orçamentários para o pagamento da 

despesa é condição de sua validade. 

(E) Salvo no pregão, não poderão participar de licitação interessados residentes em localidade diversa de 

sede do órgão licitante. 

 

50. Quanto aos Juizados Especiais Federais pode-se afirmar que: 

 

(A) Tem competência para causas envolvendo sociedade e economia mista. 

(B) Regidos pela lei 9.099 de 1990, somente  tem competência para julgar causas de menor valor e sem 

complexidade técnica desde que não envolvam entes públicos. 

(C) Somente o INSS e a União podem ter suas causas julgadas pelos Juizados Especiais Federais. 

(D) Ressalvadas as ações mandamentais e declaratórias, todas as ações envolvendo a União e suas 

Autarquias, Empresas Publicas e Fundações podem ser processadas nos Juizados Especiais Federais 

desde que não versem sobre direitos indisponíveis. 

(E) Tem competência em matéria civil para causas até o valor de sessenta salários mínimos, ressalvadas, 

entre outras, as ações de mandado de segurança, as de desapropriação, e as por improbidade 

administrativa. 

 

51. São instrumentos da Politica Nacional do Meio Ambiente: 

 

(A) Zoneamento ambiental – avaliação de impacto ambiental – desapropriação 

(B) Zoneamento ambiental – queimada comunitária – desapropriação. 

(C) Avaliação de impacto ambiental – criação de áreas de proteção ambiental – licenciamento de atividades 

potencialmente poluidoras. 

(D) Concessão florestal – delegacias especializadas – desapropriação. 

(E) Servidão ambiental – licitações sustentáveis – avaliação de impacto ambiental 

  

52. Sobre a prescrição é correto afirmar que: 
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(A) Somente a citação judicial válida é caso de interrupção da prescrição, todos os outros casos constituem 

apenas a sua suspenção. 

(B) A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário prejudica todos os herdeiros ou 

devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. 

(C) A troca de correspondências entre devedor e credor, onde o primeiro reconhece a sua dívida de forma 

inequívoca é caso de interrupção da prescrição. 

(D) A prescrição só pode ser interrompida duas vezes. 

(E) A prescrição interrompida volta a correr da data fixada pelo credor. 

 

53. Sobre a licença ambiental pode-se afirmar que: 

 

(A) O IBAMA atua, principalmente, no licenciamento de grandes projetos de infraestrutura que envolvam 

impactos em mais de um município e nas atividades do setor de petróleo e gás na plataforma 

continental. 

(B) O IBAMA atua no licenciamento de projetos de infraestrutura que envolvam impactos em mais de um 

município e nas atividades do setor de petróleo e gás na plataforma continental. 

(C) Os órgãos seccionais integrantes do SISNAMA atuam em todas as outras funções ambientais locais, 

ressalvadas apenas as licenças ambientais de competência absoluta do IBAMA. 

(D)  O IBAMA atua unicamente no licenciamento do setor de petróleo e gás na plataforma continental, 

conforme atual legislação. 

(E) O IBAMA não atua no licenciamento de projetos de infraestrutura que envolvam impactos em mais de 

um estado. 

 

54. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a resposta correta. 

 

I.      O militar em atividade que tomar posse em cargo público civil permanente será transferido para a 

reserva nos termos da lei. 

II.      O militar em atividade que tomar posse em cargo público temporário será transferido para a reserva 

nos termos da lei. 

III.      O militar em atividade que se filiar a partido politico ou se sindicalizar ficará agregado ao respectivo 

quadro nos termos da lei. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente I e II estão corretas. 

(C) Somente II e III estão corretas. 

(D) Somente I e III estão corretas. 

(E) Somente II está correta. 

 

55. Sobre os contratos administrativos é correto afirmar que: 

 

(A) A ata de registro de preço é um contrato administrativo plurilateral. 

(B) São pactos regidos por norma cogente e celebrados entre entes de mesma natureza jurídica ou de 

natureza jurídica diversa. 

(C) O equilíbrio econômico-financeiro não foi recepcionado pela Constituição de 1988. 

(D) Essas avenças são passiveis de homologação pelo Tribunal de Contas no exercício de controle prévio de 

legalidade. 

(E) As clausulas regulamentares ou de serviço são consideradas exorbitantes. 

 

56. Sobre o agravo podemos afirmar que: 

 

(A) Independente de preparo. 

(B) Não é possível a sua conversão em retido quando interposto por instrumento. 



PROVA  ESFCEX  DIREITO  2013 

 

8 

 

(C) Comunicando o juiz prolator da sentença que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará 

prejudicado o agravo. 

(D) Não caberá informações pelo juiz prolator da decisão. 

(E) É o recurso adequado contra decisões terminativas. 

 

57. As comissões Parlamentares de Inquérito não podem 

 

(A) Decretar a quebra de sigilo fiscal. 

(B) Ouvir os indiciados. 

(C) Ouvir testemunhas sob pena de condução coercitiva. 

(D) Recusar o silêncio como direito do acusado obrigado a depor. 

(E) Decretar prisão em flagrante. 

 

58. Sobre a lei de improbidade administrativa é correto afirmar que 

 

(A) Os militares não se subordinam a esta lei. 

(B) Ela não se aplica a particulares não exercentes de cargo público. 

(C) Por esta lei terá legitimidade para propor ação de improbidade o Ministério Público ou a pessoa jurídica 

interessada. 

(D) Somente os legitimados na lei poderão provocar a instauração da investigação para apurar pratica de ato 

de improbidade. 

(E) As ações de improbidade são imprescritíveis. 

 

59. A interdição deverá ser promovida 

 

(A) Somente pelos pais e pelo Ministério Público. 

(B) Apenas pelos familiares. 

(C) Pelos tutores ou pelos pais.  

(D) Pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelos pais e tutores. 

(E) Pelos pais ou tutores, pelo cônjuge ou qualquer parente, pelo Ministério Público. 

 

60. De acordo com a Constituição Federal. 

 

(A) As terras indígenas demarcadas pela União são suscetíveis de usucapião. 

(B) As tribos indígenas podem ingressar em juízo na defesa de seus direitos. 

(C) Cabe aos estados em que estão situadas as terras indígenas a sua proteção e demarcação. 

(D) Os índios são incapazes e por isso não podem ingressar em juízo, cabendo serem substituídos pelo 

Ministério Público em todos os efeitos. 

(E) As riquezas do solo das terras indígenas são de propriedade exclusiva dos índios. 

 

61. Com base nas normas positivadas no Código de Processo Penal Militar (CPPM), Decreto Lei 1002/69, 

analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e a letra F se 

a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 

( ) Em tempo de paz, as normas do Código de Processo Penal Militar não se aplicam fora do território nacional. 

 

( ) Jurisprudência e usos e costumes militares podem suprir casos omissos do CPPM. 

 

( ) Quando militares estaduais responderem na justiça militar estadual por crimes previstos na lei penal militar, 

os recursos, a execução da sentença ea organização da justiça serão regulados pelo CPPM.  

 

(A) F-F-F 

(B) F-V-F 



PROVA  ESFCEX  DIREITO  2013 

 

9 

 

(C) V-F-V 

(D) V-V-F 

(E) F-V-V 

 

62. Analise o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta que completa as lacunas. 

Ao contrário do Código Penal Comum, o Código Penal Militar não prevê, no tipo penal de corrupção passiva, o 

verbo __________como núcleo do tipo. No entanto, o CPM prevê os tipos penais de __________, e 

__________que não existem, atualmente, no CP comum. 

(A) Solicitar – chantagem – furto de uso – desobediência a decisão judicial. 

(B) Exigir – chantagem – deserção – furto de uso. 

(C) Solicitar – chantagem – furto de uso – peculato culposo. 

(D) Exigir – desobediência a decisão judicial – peculato culposo perigo de inundação. 

(E) Exigir – chantagem – furto de uso – desobediência a decisão judicial. 

64. Analise as afirmativas abaixo, conforme positivado nas normas legais pertinentes, colocando entre 

parênteses a letra V, se a afirmativa For verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 

( ) O Tenente Joe, oficial de dia de um Batalhão do Exército, em certa madrugada, encontrou o corpo degolado 

do Soldado Jack e, ouvindo um barulho vindo do banheiro, encontrou o Soldado Mike com uma foice 

ensanguentada na mão, e dizendo: “ Não fui eu, não fui eu! “. A situação é de flagrante delito e o oficial deve 

dar voz de prisão ao Sd Mike e não deve providenciar o isolamento e preservação do local do crime, vez que 

isso deve ser feito apenas pelos peritos que são técnicos. 

 

( ) Nos casos de prisão em flagrante delito por crime militar, a autoridade policial judiciária militar deve 

informar imediatamente ao Ministério Público da prisão e do local onde está o preso, além de enviar cópia dos 

documentos que comprovam que a prisão foi feita nos termos da lei. 

 

( ) Se, ao final do IPM ou APF, a autoridade militar verificar que está plenamente comprovada a manifesta 

inexistência de infração penal militar ou a não participação da pessoa investigada ou conduzida, deverá arquivar 

o IPM ou o APF.  

(A) V-V-V 

(B) V-F-V 

(C) F-F-V 

(D) F-V-F 

(E) F-F-F 

 

64. Analise as afirmativas abaixo, conforme positivado nas normas legais pertinentes, colocando entre 

parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a seqüência correta.  

 

( ) O Sargento Jack, processado na Justiça Militar da União (JMU), por homicídio doloso praticado contra o 

Cabo Jones, foi ouvido em interrogatório onde afirmou que o fez em legítima defesa da própria vítima, pois, na 

verdade, teria atirado contra um bandido armado que ia matar a vítima, errando a atingindo o Cabo Jones. Não 

há, até o momento, qualquer testemunho ou outra prova que comprove tal relato. O ônus de provar que não 

houve tal situação de legítima defesa é do Ministério público Militar (MPM). 

 

( ) Um IPM que tramita no MPM e na JMU versa sobre um furto de armas em que houve um arrombamento de 

uma porta e cadeados da reserva de armamento. Ao receber os autos, o MPM requisitou o laudo pericial do 
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local do crime, com os quesitos relativos ao arrombamento. No entanto o local do crime não foi preservado nem 

periciado, embora dezenas de pessoas tenham visto em detalhes as marcas de arrombamento. No entanto, pode 

haver denúncia e até condenação pela qualificadora relativa ao arrombamento (com destruição ou rompimento 

de obstáculo à subtração da coisa) com base na prova testemunhai que caracteriza corpo de delito indireto. 

 

( ) No início do depoimento do Capitão Jack, testemunha arrolada na denúncia, em processo submetido a um 

Conselho Especial de Justiça na 6aCJM, a defesa constatou e questionou o fato de se tratar do encarregado do 

IPM que deu origem ao processo, suscitando o impedimento e requerendo a exclusão da testemunha. O 

Conselho Especial de Justiça deve deferir o pedido e excluir a testemunha. 

 

(A) V-V-V 

(B)  V-F-V 

(C) F-F-V 

(D) F-V-F 

(E) F-F-F 

 

65. Analise as sentenças abaixo, de acordo com o CPPM, Lei de Organização Judiciária Militar e outras normas 

positivadas pertinentes e, em seguida, assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas. 

 

I. Na Justiça Militar da União, o Juiz-auditor não tem competência para conceder Habeas corpus. 

 

II. No segundo trimestre do ano passado, o Tenente Coronel Jack, que servia como oficial de comunicação 

social do Comando da 6ª Região Militar (6ª RM) presidiu o Conselho Permanente de Justiça para o exército da 

6ª Circunscrição Judiciária Militar (6ª CJM). No início de 2013, foi nomeado e assumiu o comando de um novo 

Batalhão de Infantaria criado em Salvador-BA. Como Comandante de Organização Militar (OM), não deve 

mais ser incluído na relação semestral enviada pelo comando da 6ª RM à6ª CJM para sorteio dos componentes 

dos Conselhos de Justiça da 6ª CJM. 

 

III. O advogado do Tenente Jack, réu de processo por crime contra a administração militar suscitou uma 

questão técnica de direito, no decorrer da instrução criminal: incompetência por se tratar, no seu entendimento, 

de crime comum. Por se tratar de questão de direito, a questão deve ser decidida pelo Juiz-auditor, 

monocraticamente. 

 

IV. O juiz-auditor da 6ª CJM se deparou com processo derivado de Inquérito Policial Militar do qual foi 

encarregado quando era militar do Exército. Deve se dar por suspeito. 

 

V. O Major Joe foi designado como um dos peritos que devem emitir laudo em um incidente de insanidade 

mental do acusado. Ao verificar quem era o réu a ser examinado, lembrou que esclareceu algumas dúvidas do 

Ministério Público Militar e deu algumas sugestões sobre as doenças mentais alegadas pelo réu, no decorrer do 

IPM que gerou o processo, ao ser procurado pelo Promotor de Justiça. Não emitiu, no entanto, qualquer laudo 

ou parecer, nem foi formalmente ouvido, apenas opinou. O Major Joe não poderá atuar no caso e deve ser 

designado outro perito em seu lugar. 

 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas. 

(B) Apenas I e V estão corretas. 

(C) Apenas I, II, IV e V estão corretas. 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas. 

(E) Apenas IV e V estão corretas. 

 

66. Nos termos do positivado no CPM e no CP comum, marque a alternativa correta. 
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(A) Ao contrário do CP comum, e por sua natureza militar, o CPM adota a obediência hierárquica como 

causa de exclusão de culpa, sem que se questione se a ordem era legal ou não legal, vez que ao 

subordinado não é dado apreciar a ordem do superior. 

(B) Segundo positivado no CPM a obediência hierárquica, se caracterizada, excluí a ilicitude. 

(C) Segundo positivado no CPM, os crimes culposos são os praticados por imprudência, imperícia ou 

negligência. 

(D) A definição de crime culposo positivada no CPM não define o crime culposo com base em 

imprudência, imperícia ou negligência. 

(E) Se uma conduta é praticada em obediência hierárquica, e é manifestamente criminosa, o autor da 

ordem não responde pelo crime, mas apenas os que a executaram, sabendo-se tratar de crime. 

 

67. Assinale a alternativa correta, com base no positivado no CPM e no CP comum.  
 

(A) O tratamento dado à tentativa na parte geral do CPM é idêntico ao lado pelo CP. 

(B) A coação recebe tratamento idêntico no CP comum e no CPM 

(C) O erro de tipo e o erro de proibição possuem previsão positivada no COM. 

(D) A abordagem dada à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz no CPM é idêntica à 

data pelo CP comum. 

(E) As causas de exclusão de ilicitude previstas no CP comum são as mesmas previstas no CPM. 

 

68. Analise o texto abaixo e marque a alternativa correta, nos termos do positivado na Constituição e no CPM. 

 

Os cabos estabilizados do Exército, Jack, Joe, Mike e Andy aderem a uma greve nacional dos cabos armeiros 

do Exército, noticiada por e-mail, e que, de fato, ocorreu e atingiu unidades militares de vários estados. Não 

participaram de nenhuma reunião preparatória para a greve, nem de nenhum ato coletivo de greve, nem 

ajustaram entre si que participariam. Com isso, deveriam estar na formatura matinal de segunda feira no 

quartel, mas não compareceram dia nenhum a qualquer organização militar, só retomando ao quartel com o fim 

da greve, ficando 21 dias seguidos ausentes.  

 

(A)  

 

69. Nos termos do positivado no CPM e no CP comum, marque a alternativa correta. 

 

(A) O estado de necessidade exculpante recebe o mesmo tratamento no CPM e no CP comum. 

(B) O estado de necessidade recebe o mesmo tratamento no CPM e no CP comum. 

(C) O estado de necessidade como causa de exclusão de ilicitude recebe o mesmo tratamento dado no 

CPM e no CP comum. 

(D) No CPM existe previsão tanto de um estado de necessidade exculpante quanto de um estado de 

necessidade como causa de exclusão de ilicitude. 

(E) No CPM, estado de necessidade por inexigibilidade de conduta diversa exclui a ilicitude. 

 

 

70. Analise as sentenças abaixo, de acordo com o CPM e a Constituição e, em seguida, assinale a alternativa 

que contém as afirmativas corretas. 

 

I. O conceito de crimes propriamente militares está expressamente positivado no CPM, que os define como os 

crimes que só podem ser praticados por militares. 

 

II. Segundo positivado na Constituição são crimes militares praticados por civis os que visam a atingir as 

instituições militares. 

 

III. O Tenente Joe, do Exército, praticou crime de homicídio culposo contra o civil Joe no interior de uma 

unidade do Exército. Tratando-se de crime contra a vida de civil, será crime comum. 
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IV. O Soldado do Exército Jack foi encontrado, com uma arma não registrada de calibre restrito, de uso das 

Forças Armadas, no alojamento de uma unidade do Exército. A arma não teve sua origem identificada, apesar 

de periciada. A posse da arma por Jack caracteriza crime militar. 

 

V. O civil Mike invade um acampamento de militares do Exército e, enquanto os militares estavam em 

manobra, furta objetos pessoais (pertencentes a cada militar) dos militares, contidos nos sacos verdes oliva 

(VO) que estão dentro das barracas. Pratica, assim, crime militar.  

 

(A) Somente I, II e III estão corretas. 

(B) Somente I e V estão corretas. 

(C) Somente IV está correta. 

(D) Somente IV e V estão corretas. 

(E) Somente V esta correta.   
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