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SIMULADO – 143/360 

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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Julgue os itens seguintes, a respeito do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do STJ, 

com fundamento na Constituição Federal de 

1988. 

1. Compete, originariamente, ao STJ 

julgar mandados de segurança contra 

atos do Superior Tribunal de Justiça 

Desportiva. 

 

2. O controle administrativo exercido pelo 

CNJ é subsidiário e pressupõe prévia 

atuação pelos tribunais ordinários. 

 

3. O controle interno exercido pelo CNJ 

não alcança atos de conteúdo 

jurisdicional emanados de tribunais. 

Julgue os itens subsecutivos, acerca da 

República Federativa do Brasil. 

4. A Constituição é instituto multifuncional 

que engloba entre seus objetivos a 

limitação do poder e a conformação e 

legitimação da ordem política. 

 

5. A dimensão substancial da liberdade de 

expressão guarda relação íntima com o 

pluralismo político na medida em que 

abarca, antes, a formação da própria 

opinião como pressuposto para sua 

posterior manifestação. 

Julgue o item seguinte, acerca dos direitos e 

garantias fundamentais da República 

Federativa do Brasil. 

6. Ações afirmativas são mecanismos que 

visam viabilizar uma isonomia material 

em detrimento de uma isonomia formal 

por meio do incremento de 

oportunidades para determinados 

segmentos. 

 

7. As Constituições dirigentes privilegiam 

as liberdades individuais, impondo ao 

Estado um dever de abstenção e um 

papel secundário na concretização dos 

valores fundamentais. 

 

8. Uma banda formada por músicos 

amadores não remunerados estará 

dispensada do pagamento de direitos 

autorais em razão da execução de obra 

musical alheia. 

No que concerne aos princípios fundamentais 

da República Federativa do Brasil e aos 

direitos fundamentais, julgue o próximo 

item. 

9. O princípio da unicidade, que veda a 

criação, na mesma base territorial, de 

mais de uma organização sindical 

representativa de mesma categoria 

profissional, não alcança entidades que, 

no âmbito de um mesmo município, mas 

em bairros distintos, representem 

mesma profissão. 

Julgue o item a seguir, acerca dos conceitos 

de Estado, governo e administração pública. 

10. No âmbito da administração pública, o 

Poder Executivo tem a função finalística 

de praticar atos de governo e de 

administração. 

Acerca de direitos e garantias fundamentais 

e de aplicabilidade das normas 

constitucionais, julgue os itens a seguir. 

11. Em virtude do princípio da 

aplicabilidade imediata das normas 

definidoras dos direitos e das garantias 

fundamentais, tais normas podem ser de 

eficácia plena ou contida, mas não serão 

de eficácia limitada. 

 

12. De acordo com a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, as normas 

decorrentes de tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos, 

regularmente internalizadas no 

ordenamento jurídico brasileiro, 
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apresentam status supralegal, ainda que 

não tenham sido aprovadas segundo o 

rito previsto para o processo legislativo 

das emendas à Constituição. 

 

13. A erradicação da pobreza como objetivo 

fundamental da República pode ser 

classificada como norma programática, 

compreendida como programa político 

ou admoestação moral, desprovida de 

eficácia normativa imediata ou 

mediata. 

A respeito da organização político-

administrativa do Estado brasileiro, da 

administração pública e dos servidores 

públicos, julgue os seguintes itens. 

14. O presidente da República tem 

competência para criar território 

federal e fixar sua respectiva 

organização administrativa e judiciária 

por meio de medida provisória, desde 

que presentes os requisitos 

constitucionais de relevância e 

urgência. 

 

15. Situação hipotética: João, ocupante de 

cargo efetivo em uma instituição federal 

de ensino superior, foi eleito prefeito de 

município situado no estado de Goiás, 

em localidade próxima àquela em que 

exerce suas atribuições. Assertiva: 

Nessa situação, ao assumir o mandato, 

João deverá afastar-se do cargo federal, 

ainda que haja compatibilidade de 

horários, podendo optar entre a 

remuneração do cargo efetivo e a do 

cargo eletivo. 

No que se refere a disposições 

constitucionais sobre o Poder Executivo e o 

Legislativo, julgue os próximos itens. 

16. As comissões parlamentares de 

inquérito gozam dos poderes 

investigatórios próprios das autoridades 

judiciais, ressalvadas as determinações 

de busca e apreensão domiciliar, de 

quebra de sigilo fiscal e de prisão, que 

se submetem à cláusula de reserva de 

jurisdição. 

 

17. As casas legislativas que compõem o 

Congresso Nacional têm a competência 

privativa de, por ato normativo próprio, 

criar, transformar ou extinguir os cargos 

de seus serviços. 

Julgue os itens que se segue, relativos ao 

Poder Judiciário e às funções essenciais à 

justiça. 

18. A autonomia administrativa é garantida 

constitucionalmente ao Ministério 

Público e à defensoria pública, mas não 

à advocacia pública. 

 

19. A cláusula de reserva de plenário 

determina que somente pelo voto da 

maioria absoluta dos membros do 

tribunal ou do respectivo órgão especial 

pode ser declarada a 

inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do poder público. 

 

20. A indicação dos membros do Conselho 

Nacional de Justiça, à exceção do 

presidente do Supremo Tribunal 

Federal, deve ser aprovada, por maioria 

simples, pelo Senado Federal, sendo 

esses membros nomeados pelo 

presidente da República.  

Com base nas disposições do capítulo da 

seguridade social da Constituição Federal de 

1988 (CF), bem como na regulamentação de 

suas políticas, julgue os itens a seguir. 

21. De acordo com as diretrizes 

constitucionais do Sistema Único de 

Saúde (SUS), as ações e serviços de 

saúde devem ser descentralizados no 

sentido de atender toda a população 
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brasileira, sob o comando único do 

Ministério da Saúde. 

 

22. O atendimento integral à população é 

uma diretriz do SUS e deve ser 

desenvolvido priorizando as ações 

assistenciais que incluam ações de 

vigilância em saúde. 

 

23. A iniciativa privada pode participar do 

SUS em caráter complementar mediante 

formalização de contrato ou convênio, 

de modo que as entidades filantrópicas 

e sem fins lucrativos têm prioridade. 

 

24. A seguridade social tem como diretrizes 

a igualdade na forma de participação do 

custeio; a gestão bipartite entre 

gestores e representantes da população; 

e a universalidade do atendimento com 

o beneficiamento da população urbana 

e rural. 

Com relação ao sistema político brasileiro e 

às relações entre Estado, governo e 

administração pública, julgue os itens 

seguintes. 

25. São formas de governo a federação, a 

confederação e o governo único. 

 

26. O Brasil é uma república federativa 

presidencialista, uma vez que o seu 

chefe de Estado e de governo, o 

presidente da República, é eleito 

democraticamente e por tempo 

limitado. 

Acerca dos princípios fundamentais e dos 

direitos e deveres individuais e coletivos, 

julgue os itens a seguir. 

27. Em nenhuma hipótese, o brasileiro nato 

poderá ser extraditado. 

 

28. A ação popular deve ser proposta 

somente por partido político com 

representação no Congresso Nacional. 

 

29. Nas relações internacionais, a República 

Federativa do Brasil é regida pelo 

princípio da concessão de asilo político. 

 

30. O direito do cidadão de receber dos 

órgãos públicos informações de 

interesse coletivo inclui também 

aquelas imprescindíveis à segurança da 

sociedade. 
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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  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 E 

03 C 

04 C 

05 C 

06 C 

07 E 

08 C 

09 E 

10 C 

11 E 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 C 

18 C 

19 C 

20 E 

21 E 

22 E 

23 C 

24 E 

25 E 

26 C 

27 C 

28 E 

29 C 

30 E 
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