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SIMULADO – 131/360 

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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Com fundamento nas disposições 

constitucionais acerca da ordem econômica e 

financeira e da ordem social, julgue o item 

que se segue. 

1. Os objetivos da seguridade social 

incluem a universalidade da cobertura e 

do atendimento, a equidade na forma 

de participação no custeio e a 

diversidade da base de financiamento. 

O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 

trata de direitos e garantias fundamentais, 

dentre os quais se pode observar que:  

2. Mesmo aos estrangeiros residentes no 

País garante-se a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade.  

 

3. É livre o exercício de qualquer trabalho, 

ofício ou profissão, atendidas às 

qualificações profissionais que a lei 

estabelecer.  

 

4. A casa é asilo inviolável do indivíduo, 

ninguém nela podendo entrar sem 

consentimento do morador, sendo que, 

por determinação judicial, fica 

autorizado o ingresso na casa sem o 

consentimento do morador em qualquer 

horário. 

 

5. O brasileiro naturalizado poderá ser 

extraditado em caso de crime comum 

praticado antes da naturalização.  

 

6. Aos litigantes, apenas em processo 

judicial, são assegurados o contraditório 

e a ampla defesa.  

Os direitos sociais são considerados direitos 

fundamentais de segunda geração ou 

dimensão. Conforme o direito constitucional 

brasileiro:   

7. São considerados direitos sociais a 

educação, o trabalho, a segurança, a 

previdência social e a liberdade.  

 

8. A alimentação, a moradia, o lazer, a 

proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, são 

considerados direitos sociais.   

 

9. O salário mínimo deve atender 

necessidades como alimentação, 

educação, saúde, vestuário, higiene, 

não estando o transporte entre estas 

necessidades.   

 

10. É proibido o trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre a menor de dezoito anos.  

A Constituição Federal de 1988 estabelece 

normas sobre nacionalidade e direitos 

políticos. Analise as proposições com relação 

a estas normas:  

11. Os nascidos na República Federativa do 

Brasil, sendo de pais estrangeiros que 

não estejam a serviço de seu país, serão 

considerados brasileiros natos.  

 

12. São brasileiros naturalizados os 

estrangeiros de qualquer nacionalidade, 

residentes na República Federativa do 

Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e 

sem condenação penal, desde que 

requeiram a nacionalidade brasileira.  

 

13. O cargo de Governador não pode ser 

ocupado por brasileiro naturalizado.  

 

14. O alistamento eleitoral e o voto são 

facultativos aos maiores de setenta anos 

apenas nos casos de comprovada 

incapacidade física ou mental.  

A Constituição Federal de 1988 estabelece 

normas sobre a administração pública direta 

e indireta e seus servidores. Analise as 

seguintes afirmações:  
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15. Os Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário devem publicar mensalmente 

os valores do subsídio e da remuneração 

dos cargos e empregos públicos. 

 

16. Ao servidor público da administração 

direta, autárquica e fundacional, no 

exercício de mandato eletivo, quando 

for investido no mandato de Prefeito, 

será afastado do cargo, emprego ou 

função, sendo-lhe facultado optar entre 

as duas remunerações, do mandato 

eletivo ou a de servidor.  

Com relação a constitucionalismo, 

classificação e histórico das Constituições 

brasileiras, julgue o item que se segue. 

17. No neoconstitucionalismo, passou-se da 

supremacia da lei à supremacia da 

Constituição, com ênfase na força 

normativa do texto constitucional e na 

concretização das normas 

constitucionais. 

Julgue os itens a seguir, relativo a normas 

constitucionais, hermenêutica constitucional 

e poder constituinte. 

18. De acordo com o princípio da unidade da 

CF, a interpretação das normas 

constitucionais deve ser feita de forma 

sistemática, afastando-se aparentes 

antinomias entre as regras e os 

princípios que a compõem, razão por 

que não devem ser consideradas 

contraditórias a norma constitucional 

que veda o estabelecimento de 

distinção pela lei entre os brasileiros 

natos e os naturalizados e a norma 

constitucional que estabelece que 

determinados cargos públicos devam ser 

privativos de brasileiros natos. 

 

19. Diferentemente do poder constituinte 

derivado, que tem natureza jurídica, o 

poder constituinte originário constitui-

se como um poder, de fato, inicial, que 

instaura uma nova ordem jurídica, mas 

que, apesar de ser ilimitado 

juridicamente, encontra limites nos 

valores que informam a sociedade. 

Acerca do controle de constitucionalidade 

das normas, julgue os itens subsecutivos. 

20. Situação hipotética: O presidente da 

República ajuizou no STF ação direta de 

inconstitucionalidade que impugna a 

constitucionalidade de uma lei estadual 

com base em precedente dessa corte. A 

petição inicial dessa ação também foi 

assinada pelo AGU. Assertiva: Nessa 

situação, conforme entendimento do 

STF, o AGU deverá defender a 

constitucionalidade da lei ao atuar como 

curador da norma. 

 

21. Considerando-se que a emenda 

constitucional, como manifestação do 

poder constituinte derivado, introduz no 

ordenamento jurídico normas de 

hierarquia constitucional, não é possível 

a declaração de inconstitucionalidade 

dessas normas. Assim, eventuais 

incompatibilidades entre o texto da 

emenda e a CF devem ser resolvidas com 

base no princípio da máxima efetividade 

constitucional. 

Com base nas normas constitucionais e na 

jurisprudência do STF, julgue os itens 

seguintes. 

22. Situação hipotética: Servidor público, 

ocupante de cargo efetivo na esfera 

federal, recebia vantagem decorrente 

do desempenho de função comissionada 

por um período de dez anos. O servidor, 

após ter sido regularmente exonerado 

do cargo efetivo anterior, assumiu, 

também na esfera federal, novo cargo 

público efetivo. Assertiva: Nessa 

situação, o servidor poderá continuar 
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recebendo a vantagem referente ao 

cargo anterior, de acordo com o 

princípio do direito adquirido. 

 

23. Situação hipotética: Determinado 

estado e um dos seus municípios estão 

sendo processados judicialmente em 

razão de denúncias acerca da má 

qualidade do serviço de atendimento à 

saúde prestado à população em um 

hospital do referido município. 

Assertiva: Nessa situação, o estado, em 

sua defesa, poderá alegar que, nesse 

caso específico, ele não deverá figurar 

no polo passivo da demanda, já que a 

responsabilidade pela prestação 

adequada dos serviços de saúde à 

população é do município, e, 

subsidiariamente, da União. 

Com base nas normas constitucionais e na 

jurisprudência do STF, julgue os itens 

seguintes. 

24. Vice-governador de estado que não 

tenha sucedido ou substituído o 

governador durante o mandato não 

precisará se desincompatibilizar do 

cargo atual no período de seis meses 

antes do pleito para concorrer a outro 

cargo eletivo. 

 

25. De acordo com o atual entendimento do 

STF, a decisão proferida em mandado de 

injunção pode levar à concretização da 

norma constitucional despida de plena 

eficácia, no tocante ao exercício dos 

direitos e das liberdades constitucionais 

e das prerrogativas relacionadas à 

nacionalidade, à soberania e à 

cidadania. 

Julgue os itens seguintes, que se refere ao 

Estado federal, à Federação brasileira e à 

intervenção federal. 

26. No federalismo pátrio, é admitida a 

decretação de intervenção federal 

fundada em grave perturbação da 

ordem pública em caso de ameaça de 

irrupção da ordem no âmbito de estado-

membro, não se exigindo para tal fim 

que o transtorno da vida social seja 

efetivamente instalado e duradouro. 

 

27. Entre as características do Estado 

federal, inclui-se a possibilidade de 

formação de novos estados-membros e 

de modificação dos já existentes 

conforme as regras estabelecidas na CF. 

A respeito das competências atribuídas aos 

estados-membros da Federação brasileira, 

julgue os itens subsecutivos à luz da 

jurisprudência do STF. 

28. Seria constitucional norma instituída por 

lei estadual exigindo depósito recursal 

como pressuposto para sua interposição 

no âmbito dos juizados especiais cíveis 

do estado, uma vez que esse tema está 

inserido entre as competências 

legislativas dos estados-membros acerca 

de procedimento em matéria 

processual. 

 

29. Seria constitucional lei estadual que, 

fundada no dever de proteção à saúde 

dos consumidores, criasse restrições ao 

comércio e ao transporte de produtos 

agrícolas importados no âmbito do 

território do respectivo estado. 

De acordo com o entendimento do STF, julgue 

o item seguinte, a respeito da administração 

pública e do servidor público. 

30. Segundo o STF, por força do princípio da 

presunção da inocência, a 

administração deve abster-se de 

registrar, nos assentamentos funcionais 

do servidor público, fatos que não forem 

apurados devido à prescrição da 

pretensão punitiva administrativa antes 

da instauração do processo disciplinar. 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

6       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 131/360 

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 C  

02 C 

03 C 

04 E 

05 C 

06 E 

07 E 

08 C 

09 E 

10 C 

11 C 

12 C 

13 E 

14 E 

15 E 

16 C 

17 C 

18 C 

19 C 

20 E 

21 E 

22 E 

23 E 

24 C 

25 C 

26 E 

27 C 

28 E 

29 E 

30 C 
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