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SIMULADO – 137/360 

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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Acerca de aspectos diversos relacionados à 

atuação e às competências dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, do 

presidente da República e da AGU, julgue o 

item a seguir. 

1. Caso um processo contra o presidente da 

República pela prática de crime de 

responsabilidade fosse instaurado pelo 

Senado Federal, não seria permitido o 

exercício do direito de defesa pelo 

presidente da República no âmbito da 

Câmara dos Deputados. 

 

2. Conforme entendimento do STF, 

compete à justiça federal processar e 

julgar o crime de redução à condição 

análoga à de escravo, por ser este um 

crime contra a organização do trabalho, 

se for praticado no contexto das 

relações de trabalho. 

 

3. Compete à AGU a representação judicial 

e extrajudicial da União, sendo que o 

poder de representação do ente 

federativo central pelo advogado da 

União decorre da lei e, portanto, 

dispensa o mandato. 

 

4. Caso uma lei de iniciativa parlamentar 

afaste os efeitos de sanções 

disciplinares aplicadas a servidores 

públicos que participarem de 

movimento reivindicatório, tal norma 

padecerá de vício de iniciativa por estar 

essa matéria no âmbito da reserva de 

iniciativa do chefe do Poder Executivo. 

 

5. O veto do presidente da República a um 

projeto de lei ordinária insere-se no 

âmbito do processo legislativo, e as 

razões para o veto podem ser objeto de 

controle pelo Poder Judiciário. 

 

6. No ordenamento jurídico brasileiro, 

admitem-se a autorização de referendo 

e a convocação de plebiscito por meio 

de medida provisória. 

A respeito do meio ambiente e dos direitos e 

interesses das populações indígenas, julgue 

os itens seguintes. 

7. Os índios, suas comunidades e 

organizações são partes legítimas para 

ingresso em juízo em defesa de seus 

direitos e interesses, competindo à 

justiça federal processar e julgar os 

crimes relacionados aos direitos dos 

índios. 

 

8. De acordo com a CF, a gestão 

administrativa da seguridade social deve 

ser tripartite, ou seja, formada por 

trabalhadores, empregadores e 

governo.  

 

9. A definição e a regulamentação do 

conceito de seguridade social na 

Constituição Federal de 1988 

acarretaram a ampliação da cobertura 

da previdência para os trabalhadores 

rurais; a criação de conselhos de 

direitos; a inserção da política 

previdenciária na perspectiva de 

seguridade; e a regulamentação da livre 

organização sindical. 

Em relação aos agentes públicos, julgue o 

próximo item. 

10. Os servidores públicos gozam de todos 

os direitos sociais previstos no texto 

constitucional para os trabalhadores da 

iniciativa privada. 

Tendo em vista que a atividade de segurança 

é abrangente e envolve técnicas 

operacionais, armamento, técnicas de tiro e 

de defesa pessoal, julgue o item a seguir. 

11. A casa é um asilo inviolável, no entanto, 

a busca domiciliar, mediante mandado 
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judicial, poderá ser feita durante o dia 

ou à noite. 

Acerca dos direitos humanos, à luz da 

Constituição Federal de 1988 (CF), julgues os 

itens subsequentes. 

12. A quebra dos sigilos bancário e fiscal 

somente pode ser legitimamente 

determinada por autoridade judicial ou 

por comissão parlamentar de inquérito. 

 

13. Para fins do direito à inviolabilidade do 

domicílio, o conceito de casa não 

abrange locais nos quais são exercidas 

atividades de índole profissional, como 

consultórios e escritórios. 

 

14. A defesa, em espaços públicos, da 

legalização das drogas foi considerada 

pelo STF como manifestação pública 

compatível com o direito à liberdade de 

pensamento. 

 

15. Em conflitos que envolvam a liberdade 

de informação jornalística e o direito à 

privacidade, o direito à informação 

deverá prevalecer, dado o interesse 

público a ela inerente. 

 

16. O direito de reunião constitui 

instrumento viabilizador do exercício da 

liberdade de expressão e propicia a 

ativa participação da sociedade civil 

mediante exposição de ideias, opiniões, 

propostas, críticas e reinvindicações. 

 

17. A CF somente admite a pena de morte 

em caso de guerra declarada. 

 

18. A proteção do direito de imagem do 

indivíduo é autônoma em relação à sua 

honra. 

 

19. O habeas data não se presta à 

retificação das informações constantes 

de bancos de dados de entidades 

públicas.  

 

20. São equivalentes às emendas 

constitucionais todos os tratados 

aprovados pela Câmara dos Deputados e 

pelo Senado Federal, em dois turnos, 

por três quintos dos votos dos 

respectivos membros. 

 

21. As entidades associativas, se 

expressamente autorizadas, possuem 

legitimidade para representar seus 

filiados na esfera judicial. 

 

22. Na hipótese de iminente perigo, o poder 

público competente poderá requisitar o 

uso de propriedade particular, estando 

assegurada ao proprietário a 

possibilidade de ser indenizado em caso 

de dano ao seu patrimônio. 

 

23. Como regra, não se admite a privação de 

liberdade de locomoção em razão de 

dívidas. 

 

24. O preso tem direito à identificação dos 

responsáveis por sua prisão, somente 

havendo sigilo em caso de necessidade 

de proteção da segurança dos agentes 

públicos envolvidos no caso.  

 

25. Ao advogado de uma pessoa sob 

investigação é permitido o acesso aos 

autos do inquérito policial, mesmo que 

estes sejam classificados como sigilosos, 

por ser este um direito garantido ao 

investigado. 

No que concerne aos princípios fundamentais 

da República Federativa do Brasil e aos 

direitos fundamentais, julgue os próximos 

itens. 

26. A garantia do mínimo existencial, que 

decorre da proteção constitucional à 
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dignidade da pessoa humana, restringe 

a invocação da reserva do possível como 

óbice à concretização do acesso aos 

direitos sociais. 

 

27. A livre iniciativa é princípio que 

subordina as normas de regulação do 

mercado e de defesa do consumidor. 

 

28. O registro do sindicato no órgão 

competente é exigência constitucional 

que não se confunde com a autorização 

estatal para a fundação da entidade. 

 

29. Um cidadão detém, mais que o direito, 

o dever de opor-se à ordem que, 

emanada de autoridades públicas, se 

revele manifestamente ilegal. 

Julgue o item seguinte, acerca dos direitos e 

garantias fundamentais da República 

Federativa do Brasil. 

30. A superveniência de nova Constituição 

não afetará o direito adquirido na ordem 

constitucional anterior. 
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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  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

7       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 137/360 

GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 C 

03 C 

04 C 

05 E 

06 E 

07 C 

08 E 

09 C 

10 E 

11 E 

12 C 

13 E 

14 C 

15 E 

16 C 

17 C 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 C 

23 C 

24 E 

25 C 

26 C 

27 E 

28 C 

29 C 

30 E 
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