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SIMULADO – 107/360 

CONSTITUCIONAL 

INSTRUÇÕES 

▪ TEMPO:  30 MINUTOS 
▪ MODALIDADE:  CERTO OU ERRADO 
▪ 30 QUESTÕES 

 

COMPOSIÇÃO DO SIMULADO 

▪ 30 Questões de constitucional 

 

 

 

DEMAIS SIMULADOS NO LINK 

ABAIXO 

 

CLIQUE AQUI 

REDE SOCIAL 

 

CURTA NOSSA PÁGINA 

MATERIAL LIVRE 

Este material é GRATUITO e pode ser 

divulgado e compartilhado: A Casa do 

Simulado autoriza. A venda desse material é 

proibida! 

IMPORTÂNCIA DO TREINO 

DIÁRIO 

É de conhecimento de todos que fazer questões 

é um dos melhores métodos de absorção de 

conteúdo, em contrapartida nem todos podem 

dispender tempo para se organizar e realizar 

questões com a frequência necessária para 

manutenção dos conceitos. Todo dia haverá um 

minissimulado novo, se não puderem fazer 

todos os dias, ao menos no final de semana 

treine, a equipe da Casa do Simulado deseja a 

todos bons estudos.   

 

 

 

https://www.acasadosimulado.com.br/desafio-10-mil-questoes/
https://www.facebook.com/acasadosimulado
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Em relação à legislação especial e aos crimes 

de responsabilidade, julgue o item 

subsequente. 

1. O governador que praticar as condutas 

previstas na Lei n.º 1.079/1950 poderá 

ser condenado à perda do cargo, com 

inabilitação de até cinco anos para o 

exercício de qualquer função pública, e 

à suspensão dos direitos políticos por 

até dez anos, sem prejuízo da ação na 

justiça comum. 

Julgue os itens a seguir, que se referem aos 

direitos e garantias fundamentais previstos 

na CF e à administração pública. 

2. Considerando-se a CF, é correto afirmar 

que, no cálculo do benefício 

previdenciário de um servidor do INSS 

que esteja licenciado do cargo para 

exercer mandato de deputado federal, 

os valores serão determinados como se 

ele estivesse no exercício do cargo na 

referida autarquia. 

 

3. Recentemente, o transporte foi incluído 

no rol de direitos sociais previstos na CF, 

que já contemplavam, entre outros, o 

direito à saúde, ao trabalho, à moradia 

e à previdência social, bem como a 

assistência aos desamparados. 

No que concerne à disciplina constitucional 

relativa à seguridade social, julgue os 

próximos itens. 

4. Sobre a receita de loterias, apostas e 

sorteio de números incidirá contribuição 

social destinada a financiar a seguridade 

social. 

 

5. O serviço público deve-se orientar na 

estruturação da seguridade social pelos 

seguintes objetivos, entre outros: 

equidade na forma de participação no 

custeio e caráter democrático e 

descentralizado da administração. 

 

6. O artigo da CF que prevê os direitos 

sociais, em consonância com a 

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, ainda que 

represente uma conquista, deixou de 

contemplar o direito básico à moradia 

ao cidadão brasileiro. 

 

7. Na organização da seguridade social, o 

objetivo da universalidade da cobertura 

e do atendimento diz respeito, mais 

diretamente, à política de previdência 

social, dada a superação de sua lógica 

securitária. 

A respeito dos direitos fundamentais, julgue 

os itens a seguir. 

8. O direito à vida desdobra-se na 

obrigação do Estado de garantir à pessoa 

o direito de continuar viva e de 

proporcionar-lhe condições de vida 

digna. 

 

9. Em decorrência do princípio da 

igualdade, é vedado ao legislador 

elaborar norma que dê tratamento 

distinto a pessoas diversas. 

À luz das normas constitucionais e da 

jurisprudência majoritária e atual do STF 

concernentes ao Sistema Tributário 

Nacional, aos servidores públicos, ao 

controle de constitucionalidade e ao regime 

de precatórios, julgue os itens a seguir. 

10. Até a edição de lei complementar 

específica, aplicam-se aos servidores 

públicos federais estatutários as regras 

do regime geral da previdência social 

relativas à aposentadoria especial. 

 

11. A decisão do STF declarando seja a 

constitucionalidade, seja a 
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inconstitucionalidade de preceito 

normativo não produz a automática 

reforma ou rescisão de sentença que lhe 

seja anterior e na qual tenha sido 

adotado entendimento contrário a tal 

decisão, sendo necessário, como regra, 

que a parte impugne a sentença 

mediante recurso processualmente 

adequado ou mediante ação rescisória. 

 

12. O pagamento dos valores devidos pela 

fazenda pública em decorrência de 

concessão de mandado de segurança 

impetrado por pessoa física não se 

submete ao regime constitucional de 

precatório, desde que esses valores se 

refiram a período posterior à data da 

impetração do mandado de segurança e 

anterior à efetiva implementação da 

ordem concessiva. 

 

13. Os imóveis de propriedade de entidades 

de assistência social sem fins lucrativos 

que gozem de imunidade tributária por 

força da Constituição Federal alugados a 

terceiros não gozam da imunidade de 

IPTU, ainda que o valor dos aluguéis seja 

inteiramente aplicado nas atividades 

para as quais a entidade locadora tiver 

sido constituída. 

Com relação à ordem social, ao processo 

legislativo, à advocacia pública e à ordem 

econômica e financeira, julgue os itens 

seguintes. 

14. Leis que tratem da criação de órgãos da 

administração pública federal são de 

iniciativa privativa do presidente da 

República. 

 

15. A consultoria e o assessoramento 

jurídico das autarquias federais, 

fundações públicas e privadas, empresas 

públicas e sociedades de economia 

mista que sejam controladas pela União 

são de competência privativa da AGU. 

 

16. Na qualidade de patrocinadora, a União 

federal pode aportar recursos 

financeiros a entidade de previdência 

privada. Se o fizer, sua contribuição 

normal não poderá exceder a do 

segurado. 

A União ajuizou ação contra réu patrocinado 

pela Defensoria Pública. Na sentença, o juiz 

acolheu parecer do Ministério Público, que se 

manifestou no feito como fiscal da lei. 

Com referência a essa situação hipotética, 

julgue os itens a seguir. 

17. Na situação em apreço, a ação discute, 

necessariamente, direitos individuais, 

visto que é vedado à Defensoria Pública 

atuar em demandas que versem a 

respeito de direitos coletivos. 

 

18. Como o parecer foi acolhido, o juiz 

deverá fixar honorários também em 

favor do Ministério Público. 

Com base nas disposições da Constituição 

Federal de 1988, julgue os itens 

subsequentes. 

19. Cargos públicos vagos podem ser 

extintos por meio de decreto 

presidencial, sendo dispensável a edição 

de lei em sentido estrito. 

 

20. O Congresso Nacional poderá editar lei 

complementar para a fusão de dois 

estados em um novo, desde que as 

populações diretamente interessadas 

aprovem a fusão mediante plebiscito. 

Acerca dos princípios fundamentais 

expressos na Constituição Federal de 1988 

(CF), julgue o item a seguir. 
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21. A prevalência dos direitos humanos, a 

concessão de asilo político e a solução 

pacífica de conflitos são princípios 

fundamentais que regem as relações 

internacionais do Brasil. 

A respeito dos direitos e das garantias 

fundamentais previstos na CF, julgue o item 

que se segue. 

22. A Defensoria Pública da União (DPU) 

pode, em decorrência de expressa 

previsão constitucional, requisitar 

diretamente a instituição financeira 

informações bancárias de cidadão 

brasileiro. 

Julgue os itens subsequentes, relativo à 

organização político-administrativa do 

Brasil e aos poderes da União. 

23. Compete ao Congresso Nacional sustar 

ato normativo expedido pelo Poder 

Executivo que exorbite do poder 

regulamentar. 

 

24. O Conselho Nacional de Justiça tem 

competência para controlar a atuação 

administrativa e financeira do Poder 

Judiciário e da Defensoria Pública. 

 

25. No que se refere à proteção e à defesa 

da saúde, a União exerce competência 

legislativa concorrente, cabendo-lhe o 

estabelecimento de normas gerais. 

Com relação às funções essenciais à justiça, 

julgue o seguinte item. 

26. A CF autoriza, em casos excepcionais, 

que a DPU exerça a representação 

judicial de autarquia federal em 

demanda que discuta matéria 

relacionada à defesa dos direitos dos 

quilombolas. 

À luz do disposto na Constituição Federal de 

1988 (CF), julgue os itens que se segue, 

acerca dos direitos e garantias 

fundamentais, da nacionalidade e dos 

direitos políticos. 

27. O cancelamento da naturalização por 

meio de sentença judicial transitada em 

julgado acarreta a perda dos direitos 

políticos. 

 

28. O direito fundamental à vida também se 

manifesta por meio da garantia de 

condições para uma existência digna. 

 

29. Dada a garantia constitucional de acesso 

à justiça, é vedada a exigência de prévio 

ingresso pelas vias extrajudiciais como 

requisito para o acesso ao Poder 

Judiciário, não sendo extensível, tal 

vedação, às ações relativas às 

competições desportivas. 

 

30. Para que direitos e garantias expressos 

em tratados internacionais ratificados 

pelo Brasil sejam formalmente 

reconhecidos no sistema jurídico 

brasileiro, é necessária a aprovação de 

cada Casa do Congresso Nacional, em 

dois turnos, por três quintos dos votos 

dos respectivos membros. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

ANOTAÇOES: Questão Resposta 

 01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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17  
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20  

21  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 C 

03 C 

04 C 

05 C 

06 E 

07 E 

08 C 

09 E 

10 C 

11 C 

12 E 

13 E 

14 C 

15 E 

16 C 

17 E 

18 E 

19 C 

20 C 

21 C 

22 E 

23 C 

24 E 

25 C 

26 E 

27 C 

28 C 

29 C 

30 E 
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