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SIMULADO – 149/360 

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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No tocante aos direitos sociais e aos direitos 

políticos, julgue os seguintes itens. 

1. A cláusula de reserva do possível não 

pode ser alegada pelo Estado como 

obstáculo à total implementação dos 

direitos sociais. 

 

2. A lei que altera o processo eleitoral deve 

entrar em vigor na data de sua 

publicação e ser aplicada à eleição 

seguinte, independentemente de 

quando esta ocorrer. 

 

3. Os direitos sociais estão inseridos na 

segunda geração, ou dimensão, dos 

direitos fundamentais. 

Acerca dos princípios fundamentais 

previstos na Constituição Federal de 1988 

(CF), julgue os itens a seguir. 

4. De acordo com a CF, os objetivos 

fundamentais da República Federativa 

do Brasil incluem erradicar a pobreza e 

a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais. 

 

5. Nos termos da nossa CF, todo o poder 

emana do povo que, por sua vez, o 

exerce diretamente ou por meio de 

representantes eleitos. 

 

6. O Brasil rege-se nas relações 

internacionais, entre outros princípios, 

pelos princípios da intervenção e 

vedação de concessão de asilo político. 

 

7. A busca pela integração econômica, 

política, social e cultural dos povos da 

América Latina visa à formação de uma 

comunidade latino-americana de 

nações. 

No que tange aos direitos e às garantias 

individuais e coletivos, julgue os itens que se 

segue. 

8. De acordo com a CF, e com base no 

direito à escusa de consciência, o 

indivíduo pode se recusar a praticar atos 

que conflitem com suas convicções 

religiosas, políticas ou filosóficas, sem 

que essa recusa implique restrições a 

seus direitos. 

 

9. É plena a liberdade de associação, até 

mesmo a de natureza paramilitar. 

 

10. O direito adquirido, entendido como 

aquele que já se incorporou ao 

patrimônio do seu titular, não poderá 

ser prejudicado por lei posterior. 

Com relação ao Poder Executivo e às 

atribuições e responsabilidades do 

presidente da República, julgue os próximos 

itens. 

11. O presidente da República poderá 

ausentar-se do país por qualquer tempo, 

independentemente da obtenção de 

licença junto ao Congresso Nacional. 

 

12. No caso de vacância do cargo de 

presidente da República ocorrida nos 

últimos dois anos do período 

presidencial, deverão ser feitas eleições 

noventa dias após a abertura da vaga. 

Com relação ao Poder Judiciário, julgue os 

itens a seguir. 

13. O ingresso na carreira da magistratura 

ocorrerá mediante concurso público de 

provas e títulos, sem a participação da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

14. Os servidores do judiciário não poderão 

receber delegação para a prática de 

atos de mero expediente, ainda que sem 

caráter decisório. 

 

15. Compete ao Superior Tribunal de Justiça 

julgar originariamente a reclamação 



 

www.acasadosimulado.com.br 

4       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 149/360 

para preservar sua competência e 

garantir a autoridade de suas decisões. 

No que se refere ao Poder Legislativo, julgue 

os seguintes itens. 

16. Compete exclusivamente ao Congresso 

Nacional julgar anualmente as contas 

prestadas pelo presidente da República 

e apreciar os relatórios sobre a 

execução dos planos de governo. 

 

17. O Senado Federal e a Câmara dos 

Deputados compõem-se de 

representantes eleitos pelo princípio 

majoritário. 

 

18. Perderá o mandato o deputado ou 

senador que deixar de comparecer, em 

cada sessão legislativa, à terça parte das 

sessões ordinárias da Casa a que 

pertencer, salvo em caso de licença ou 

de participação em missão devidamente 

autorizadas pela respectiva Casa. 

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. 

19. 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 

brasileira, sob o comando único do 

Ministério da Saúde. 

 

20. 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. 

 

21. 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. 

 

22. 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. 

Acerca dos princípios fundamentais e dos 

direitos e deveres individuais e coletivos, 

julgue os itens a seguir. 

23. Em nenhuma hipótese, o brasileiro nato 

poderá ser extraditado. 

 

24. A ação popular deve ser proposta 

somente por partido político com 

representação no Congresso Nacional. 

 

25. Nas relações internacionais, a República 

Federativa do Brasil é regida pelo 

princípio da concessão de asilo político. 

 

26. O direito do cidadão de receber dos 

órgãos públicos informações de 

interesse coletivo inclui também 

aquelas imprescindíveis à segurança da 

sociedade. 

A respeito da organização político-

administrativa do Estado e da administração 

pública, julgue os próximos itens. 

27. A fim de integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum, é 

permitido aos estados, por intermédio 

de lei complementar, instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes. 

 

28. Permite-se à União, aos estados e aos 

municípios colaborar com as igrejas 
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quando demonstrado o interesse 

público, na forma da lei. 

 

29. O texto constitucional é silente em 

relação ao direito de greve dos 

servidores públicos. 

A respeito das noções de Estado, governo e 

administração pública, julgue o item a 

seguir. 

30. Povo, território e governo compõem os 

três elementos constitutivos do conceito 

de Estado. 
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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 E 

07 C 

08 C 

09 E 

10 C 

11 E 

12 E 

13 E 

14 E 

15 C 

16 C 

17 E 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 E 

23 C 

24 E 

25 C 

26 E 

27 C 

28 C 

29 E 

30 C 
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