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SIMULADO – 119/360 

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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A respeito de mandado de segurança, julgue 

os itens que se segue. 

1. À luz do entendimento do STF, a 

desistência do mandado de segurança, 

total ou parcial, depende da 

aquiescência da autoridade impetrada. 

 

2. Decai o mandado de segurança 

impetrado no TJDFT contra ato de 

autoridade coatora que deveria ser 

processada na justiça federal se o 

processo não for remetido ao juízo 

competente em até cento e vinte dias 

após a ocorrência do ato. 

 

3. A formulação de pedido administrativo 

de reconsideração não interrompe nem 

reabre o prazo decadencial para a 

impetração de mandado de segurança, 

devendo-se respeitar o prazo previsto 

em lei. 

No que se refere ao Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), julgue o item seguinte. 

4. Embora seja, conforme disposto na CF, 

órgão do Poder Judiciário, o CNJ não 

exerce atividade judicante, não lhe 

sendo permitido reexaminar atos de 

conteúdo jurisdicional formalizados por 

magistrados ou tribunais. 

A respeito do controle de 

constitucionalidade e da cláusula de reserva 

de plenário, julgue os itens seguintes, à luz 

do entendimento do STF. 

5. Decorre da aplicação da Súmula 

Vinculante n.º 10 a desnecessidade de a 

parte formular pedido de deslocamento 

de incidente de constitucionalidade 

para o pleno do tribunal, já que o envio 

é dever de ofício do órgão fracionário. 

 

6. O STF, mitigando norma constitucional, 

entende que é dispensável a submissão 

da demanda judicial à regra da reserva 

de plenário quando a decisão do tribunal 

basear-se em jurisprudência do plenário 

ou em súmula do STF. 

 

7. Não se admite o desvirtuamento da 

reclamação constitucional, cujo escopo 

é preservar a competência e a 

autoridade das decisões do STF, para 

transmudá-la em instrumento de 

controle de constitucionalidade. 

A respeito das classificações das 

constituições, julgue os itens que se segue. 

8. Quanto ao modo de elaboração, as 

constituições podem ser promulgadas — 

aquelas que derivam do trabalho de 

assembleia nacional constituinte — ou 

outorgadas — aquelas que são 

estabelecidas sem a participação 

popular. 

 

9. Quanto à extensão, as constituições são 

classificadas como sintéticas — aquelas 

que preveem apenas princípios e normas 

gerais do Estado — e analíticas — aquelas 

que regulamentam todos os assuntos 

entendidos como relevantes à formação 

e ao funcionamento do Estado. 

Julgue o item subsequente, acerca das 

funções essenciais à justiça. 

10. O recebimento de processo, mandado ou 

ofício por servidor da defensoria 

pública, mesmo que de setor 

administrativo, configura inequívoca 

intimação pessoal do órgão. 

Com base nas disposições da Constituição 

Federal de 1988 (CF), julgue os itens que se 

segue. 

11. Dispositivo de constituição estadual 

que, para atender ao princípio da 

eficiência, estabelece prazo para a 
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prática de atos administrativos pelo 

governador do estado não ofende a CF. 

 

12. Com fundamento no princípio da 

simetria, os estados federados, entes 

federativos autônomos, podem prever, 

em suas respectivas constituições, 

conselhos estaduais de controle 

administrativo do Poder Judiciário, nos 

moldes do Conselho Nacional de Justiça, 

compostos por representantes do 

Judiciário e de outras entidades e 

poderes. 

 

13. O fato de a CF prever que o Estado 

brasileiro é laico não impede que seja 

homologada, pelo STJ, sentença 

eclesiástica estrangeira para que 

produza efeitos civis no Brasil. 

A respeito das associações, julgue o item 

subsequente à luz das disposições da CF. 

14. A atuação das associações na defesa de 

seus associados em mandado de 

segurança coletivo independe de 

autorização. 

Julgue os itens seguintes, a respeito das 

funções essenciais à justiça. 

15. Nas ações em que a defensoria pública 

atue representando hipossuficiente 

contra a fazenda pública, não cabe 

condenação em honorários 

sucumbenciais. 

 

16. A defensoria pública possui legitimidade 

para instauração de inquérito civil 

público. 

 

17. O Ministério Público detém legitimidade 

para postular, em juízo, direitos 

individuais homogêneos quando estes se 

enquadrem como subespécie de direitos 

coletivos indisponíveis e desde que haja 

relevância social. 

18. As defensorias públicas dos estados são 

vinculadas ao Poder Executivo por meio 

das secretarias de estado de justiça, 

sendo a autonomia prevista apenas para 

a Defensoria Pública da União. 

A respeito de conceito, classificações e 

princípios fundamentais da Constituição, 

julgue os itens a seguir. 

19. O princípio da separação de poderes 

apresenta a dimensão positiva, que 

traça a ordenação e a organização dos 

poderes constituídos, e a dimensão 

negativa, que fixa limites e controles na 

relação entre os poderes. 

 

20. As constituições podem ser classificadas 

como normativas quando há uma 

adequação entre o conteúdo normativo 

do texto constitucional e a realidade 

social, na medida em que detentores e 

destinatários de poder seguem a 

Constituição. 

No que se refere às disposições da 

Constituição Federal de 1988 (CF) acerca de 

direitos políticos, julgue o próximo item. 

21. Os direitos políticos poderão ser 

cassados na hipótese de condenação 

judicial transitada em julgado por ato 

de improbidade administrativa. 

No que concerne à organização político-

administrativa, julgue os itens a seguir. 

22. Compete aos municípios criar, organizar 

e suprimir distritos, desde que 

observada a legislação estadual. 

 

23. São bens dos estados-membros da 

Federação as terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios. 

 

24. Por possuírem autonomia política, os 

territórios federais têm sua criação, 

transformação em estado ou 
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reintegração ao estado de origem 

dependente da aprovação, por 

plebiscito, da população diretamente 

interessada e da ratificação do 

Congresso Nacional. 

A respeito das competências do Poder 

Executivo e do Poder Judiciário, julgue os 

seguintes itens. 

25. A revisão, de ofício ou por provocação, 

dos processos disciplinares, julgados há 

menos de um ano, de juízes e membros 

de tribunais é da competência do CNJ. 

 

26. Na hipótese de vacância dos cargos de 

Presidente e de Vice-Presidente da 

República, nos últimos dois anos do 

período do mandato presidencial, será 

feita, pelo Congresso Nacional, a eleição 

para os dois cargos, trinta dias depois da 

última vaga. 

 

27. O indiciamento de deputados e 

senadores, no curso de inquérito 

policial, pode ser realizado pela polícia 

judiciária sem autorização prévia do 

STF. 

Em relação ao controle de 

constitucionalidade e à interpretação das 

normas constitucionais, julgue os itens a 

seguir. 

28. Havendo dúvida razoável quanto à 

constitucionalidade de uma norma, o 

Poder Judiciário deverá declarar a sua 

inconstitucionalidade, em respeito aos 

princípios da supremacia da 

Constituição e da segurança jurídica. 

 

29. Situação hipotética: O governador do 

estado do Rio Grande do Norte ingressou 

com ação direta de 

inconstitucionalidade na qual questiona 

artigo da Constituição do estado que 

outorga ao TCE/RN a capacidade de 

autogestão e a autonomia financeira. 

Assertiva: Nessa situação, o STF deve 

declarar a constitucionalidade da 

norma, haja vista que são dadas aos 

tribunais de contas as mesmas garantias 

dos tribunais do Poder Judiciário. 

 

30. Peculiaridades como dúvida razoável 

sobre o caráter autônomo de atos 

infralegais, aliada à alteração 

superveniente de norma constitucional 

utilizada como parâmetro de controle, 

têm o condão de autorizar a 

fungibilidade entre arguição de 

descumprimento de preceito 

fundamental e ação direta de 

inconstitucionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

6       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 119/360 

FOLHA DE RESPOSTAS 

ANOTAÇOES: Questão Resposta 

 01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 E 

03 C 

04 C 

05 C 

06 C 

07 E 

08 E 

09 C 

10 C 

11 E 

12 E 

13 C 

14 C 

15 C 

16 E 

17 C 

18 E 

19 C 

20 C 

21 E 

22 C 

23 E 

24 E 

25 C 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 C 
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