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Súmula Vinculante nº 6 - Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração 
inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.

34 D

35 B

1ª  AFIRMATIVA  –  FALSA (Art.  102.  Compete  ao  Supremo  Tribunal  Federal,
precipuamente,  a  guarda  da  Constituição,  cabendo-lhe:  I  -  processar  e  julgar,
originariamente: g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro);

2ª AFIRMATIVA – FALSA – (Art. 109. Aos juízes federais compete processar e 
julgar: IV - os crimes políticos...).

3ª AFIRMATIVA – VERDADEIRA (Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal
(...)  §1° A argüição de descumprimento de preceito fundamental,  decorrente desta
Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.)

4ª AFIRMATIVA VERDADEIRA (Regimento Interno do STF Art. 21. São atribuições
do  Relator:  II  –  executar  e  fazer  cumprir  os  seus  despachos,  suas  decisões
monocráticas,  suas  ordens  e  seus  acórdãos  transitados  em  julgado,  bem  como
determinar  às  autoridades  judiciárias  e  administrativas  providências  relativas  ao
andamento e à instrução dos processos de sua competência, facultada a delegação
de  atribuições  para  a  prática  de  atos  processuais  não  decisórios  a  outros
Tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição; Art. 13. São atribuições do
Presidente:  VI  –  executar  e  fazer  cumprir  os  seus  despachos,  suas  decisões
monocráticas, suas resoluções, suas ordens e os acórdãos transitados em julgado e
por  ele  relatados,  bem  como  as  deliberações  do  Tribunal  tomadas  em  sessão
administrativa e outras de interesse institucional, facultada a delegação de atribuições
para a prática de atos processuais não decisórios;)

36 E

CF Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e
futuras gerações.

37 A

1ª  AFIRMATIVA  -  FALSA  -  CF  art.  5º  XXXIV  -  são  a  todos  assegurados,
independentemente  do  pagamento  de  taxas:  (...)  b)  a  obtenção  de  certidões  em
repartições  públicas,  para  defesa  de  direitos  e  esclarecimento  de  situações  de
interesse pessoal;

2ª  AFIRMATIVA  –  FALSA  –  o  poder  normativo  não  pode  ser  delegado  aos
particulares. 

3ª AFIRMATIVA  - CORRETA – Lei 9784 art. 14 § 3o As decisões adotadas por
delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão
editadas pelo delegado.

4ª AFIRMATIVA – FALSA – CF art. 5º -  II - ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

5ª  AFIRMATIVA  –  ERRADA  –  a  autoexecutoriedade  depende  de  uma
previsão expressa, ou ao menos tácita ou implícita na lei.

38 D

/O TOMBAMENTO PODE INDICIR SOBRE MÓVEIS. 
Não é obrigatória a indenização.
O bem continua no domínio e na posse do proprietário
O proprietário (ou possuidor) não poderá destruir o bem e terá de zelar por sua
conservação. 
Pode haver responsabilização pelo perecimento. 

39 C
DECRETO  7892  ART.  22  §  4º  O  instrumento  convocatório  deverá
prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de
preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo



de cada item registrado na ata  de registro  de  preços para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem. 

40 D

1ª AFIRMATIVA – falsa
2ª  AFIRMATIVA – falsa
inciso II do art. 2º do Decreto 7892/13: ata de registro de preços - documento
vinculativo,  obrigacional,  com  característica  de  compromisso  para
futura contratação. 
Art. 17.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
serviços  ou  bens  registrados,  cabendo  ao  órgão  gerenciador  promover  as 
negociações junto  aos  fornecedores,  observadas  as  disposições  contidas
na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
Art. 12.  O prazo de validade da ata de registro de preços não será
superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o
inciso  III  do  §  3º  do  art.  15  da  Lei  nº  8.666,  de  1993.  Art.  21.  O
cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados: I - por razão de interesse público; ou II - a pedido do
fornecedor.
3ª AFIRMATIVA – correto – O equilíbrio tem previsão no inciso XXI do art. 37 da
CF

41 C

Código Civil Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gra-
tuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.
Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo.

42 D

CF ART. 182 § 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário
do solo  urbano não  edificado,  subutilizado  ou  não  utilizado,  que  promova  seu
adequado aproveitamento,  sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;

CF ART. 182 § 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende
às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

CF ART. 182 §4º  É facultado ao Poder Público municipal,  mediante lei específica
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário
do solo  urbano não  edificado,  subutilizado  ou  não  utilizado,  que  promova  seu
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
(...)
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos,
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e
os juros legais. 

43 A
CC  Art.  1.223.  Perde-se  a  posse  quando  cessa,  embora  contra  a
vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art.
1.196. 

44 A

V – V - V

Lei  8112  Art.  122.   A  responsabilidade  civil  decorre  de  ato  omissivo  ou
comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
§ 1o  A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será
liquidada na forma prevista no art. 46, na falta de outros bens que assegurem a
execução do débito pela via judicial.



Art. 46.  As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de
1994,  serão  previamente  comunicadas  ao  servidor  ativo,  aposentado  ou  ao
pensionista,  para  pagamento,  no  prazo  máximo de  trinta  dias,  podendo  ser
parceladas, a pedido do interessado. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.225-45, de 4.9.2001)

LEI 8112 - Art. 161.  Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação
do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas
provas.

45 B

RDE - Art. 1o  O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) tem por finalidade
especificar  as  transgressões  disciplinares  e  estabelecer  normas  relativas  a
punições  disciplinares,  comportamento  militar  das  praças,  recursos  e
recompensas.
Art. 2o  Estão sujeitos a este Regulamento os militares do Exército na ativa, na
reserva remunerada e os reformados.

Art. 51.  O comportamento militar da praça abrange o seu procedimento civil e
militar, sob o ponto de vista disciplinar.

46 C F-V-V

47 B

LEI 8112 Art. 145.  Da sindicância poderá resultar:
I - arquivamento do processo;
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias;
 III - instauração de processo disciplinar.

48 C
CP Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime,
somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa
a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

49 E

V – V - F
CLT Art. 799 - Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem
ser  opostas,  com  suspensão  do  feito,  as  exceções  de  suspeição  ou
incompetência. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)
§ 1º - As demais exceções serão alegadas como matéria de defesa. (Redação
dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

§  2º  -  Das  decisões  sobre  exceções  de  suspeição  e  incompetência,  salvo,
quanto  a  estas,  se  terminativas  do  feito,  não  caberá  recurso,  podendo,  no
entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final.
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946)

Art. 800 - Apresentada a exceção de incompetência, abrir-se-á vista dos autos
ao exceto, por 24 (vinte e quatro) horas improrrogáveis, devendo a decisão ser
proferida na primeira audiência ou sessão que se seguir.

50 D

DECRETO Nº 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007. 
Art. 1º §1º inciso I - convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que
discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de
um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta,
e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital
ou  municipal,  direta  ou  indireta,  ou  ainda,  entidades  privadas  sem  fins
lucrativos,  visando  a  execução  de  programa  de  governo,  envolvendo  a
realização  de  projeto,  atividade,  serviço,  aquisição  de  bens  ou  evento  de
interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;

Quem repassa valores é o concedente: 

IV  -  concedente  -  órgão  da  administração  pública  federal  direta  ou  indireta,
responsável  pela  transferência  dos  recursos  financeiros  ou  pela
descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto
do convênio;



VI -  convenente - órgão ou entidade da administração pública direta e indireta,
de qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos,
com  o  qual  a  administração  federal  pactua  a  execução  de  programa,
projeto/atividade ou evento mediante a celebração de convênio;

51 B

V – F - F

Art.  454 -  Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado,
quando  decorrentes  de  sua  contribuição  pessoal  e  da  instalação  ou
equipamento fornecidos pelo empregador,  serão de propriedade comum, em
partes  iguais,  salvo  se  o  contrato  de  trabalho  tiver  por  objeto,  implícita  ou
explicitamente, pesquisa científica.

Parágrafo  único.  Ao  empregador caberá  a  exploração  do  invento,  ficando
obrigado a promovê-la no prazo de um ano da data da concessão da patente,
sob  pena  de  reverter  em  favor  do  empregado  da  plena  propriedade  desse
invento.

 Art. 455 - Nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas
obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia,
aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo
inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro.

52 D
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V- V - V
LEI  8213 -  Art.  15.  Mantém a  qualidade de segurado,  independentemente  de
contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;
 II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que
deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou
estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
 III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de
doença de segregação compulsória;
(...)

54 B

CLT - Art. 442 - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso,
correspondente à relação de emprego.

Art.  443  -  O  contrato  individual  de  trabalho  poderá  ser  acordado  tácita  ou
expressamente,  verbalmente  ou  por  escrito  e  por  prazo  determinado  ou
indeterminado.

Art. 442-A.  Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a
emprego  comprovação  de  experiência  prévia  por  tempo  superior  a  6  (seis)
meses no mesmo tipo de atividade. (Incluído pela Lei nº 11.644, de 2008).

ART. 445 Parágrafo único. O contrato de experiência não poderá exceder de 90
(noventa) dias. (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)

 Art. 447 - Na falta de acordo ou prova sobre condição essencial ao contrato
verbal,  esta  se  presume existente,  como  se  a  tivessem  estatuído  os
interessados  na  conformidade  dos  preceitos  jurídicos  adequados  à  sua
legitimidade.

55 A V – V - F
Lei 8213 - Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na
condição de dependentes do segurado:
I  -  o  cônjuge,  a  companheira,  o  companheiro  e  o  filho  não emancipado,  de
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha



deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz,
assim declarado judicialmente;   (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um)
anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual  ou mental  que o torne
absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;    (Redação
dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

56 A

STJ Súmula nº 73 - A utilização de papel moeda grosseiramente
falsificado  configura,  em  tese,  o  crime  de  estelionato,  da
competência da Justiça Estadual. 

57 E

V -  V – F

CP Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia

cominação legal. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Lei excepcional ou temporária (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art.  3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua

duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato

praticado durante sua vigência.   (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

Tempo do crime

Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda

que outro seja o momento do resultado.(Redação dada pela Lei  nº 7.209, de

1984)

58 C

CPPM  Art.  173.  O  têrmo  "casa"  compreende:  a)  qualquer  compartimento
habitado;  b)  aposento ocupado de habitação coletiva;  c)  compartimento não
aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.

CPPM -  Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: III — por preterição
das fórmulas ou têrmos seguintes: e) a intervenção do Ministério Público em
todos os têrmos da ação penal;

CPM Art. 56. A pena de morte é executada por fuzilamento.

CPPM Art. 707. O militar que tiver de ser fuzilado sairá da prisão com 
uniforme comum e sem insígnias, e terá os olhos vendados, salvo se o 
recusar, no momento em que tiver de receber as descargas. As vozes 
de fogo serão substituídas por sinais. 

CPPM Art.  712.  Os  processos  da  Justiça  Militar  não  são  sujeitos  a  custas,
emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo.

CPPM  Art.  509.  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.

59 B V-F-V



60 A

Conceito de superior
Art. 24. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sôbre outro de
igual pôsto ou graduação, considera-se superior, para efeito da aplicação da lei
penal militar.

61 D

F – V – F (0:00H DE 1º DE MARÇO) – F - V

ART. 451 CPPM § 1º A contagem dos dias de ausência, para efeito da lavratura do
termo de deserção, iniciar-se-á a zero hora do dia seguinte àquele em que for verifica-
da a falta injustificada do militar.(Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)

art.132. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só ex-

tingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de quarenta e cinco anos, e, se
oficial, a de sessenta.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8236.htm#art451

