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SIMULADO – 155/360 

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 que se refere ao Poder Executivo, julgue 

os itens subsequentes. 

1. Os atos praticados pelo presidente da 

República que atentem contra o 

cumprimento das leis e das decisões 

judiciais configuram crime de 

responsabilidade. 

 

2. Na Constituição Federal, as 

competências privativas do presidente 

da República são elencadas em rol 

taxativo. 

Julgue os itens seguintes, a respeito dos 

órgãos de fiscalização e controle instituídos 

pela CF. 

3. Ainda que reúnam provas suficientes 

contra investigados, é vedado às 

comissões parlamentares de inquérito 

aplicar-lhes pena, devendo essas 

comissões encaminhar suas conclusões 

ao Ministério Público para que este 

promova a responsabilidade civil ou 

criminal daqueles contra os quais pesem 

quaisquer acusações. 

 

4. Dado o princípio da especialidade, a 

competência do Conselho Nacional de 

Justiça para apreciar a legalidade dos 

atos administrativos praticados por 

membros do Poder Judiciário exclui a 

competência de outros órgãos de 

fiscalização e controle para fazê-lo, 

salvo a do próprio Poder Judiciário, se 

no exercício da função jurisdicional. 

 

5. A despeito do seu papel constitucional 

de auxiliar o Poder Legislativo, o TCU 

não depende de autorização ou 

provocação desse poder para exercer 

suas atribuições constitucionais, 

podendo exercê-las até mesmo contra 

ele. 

Julgue os próximos itens, relativo ao regime 

das leis e atos normativos previstos na CF. 

6. Embora leis complementares não sejam 

consideradas inconstitucionais pelo 

simples fato de veicularem matéria 

reservada a leis ordinárias, os 

dispositivos desse tipo de lei que não 

tratem de assunto próprio de lei 

complementar ficam sujeitos a 

modificações posteriores promovidas 

por lei ordinária. 

 

7. Os estados não são obrigados a prever 

medida provisória no seu processo 

legislativo. Entretanto, caso optem por 

incluir tal medida entre os instrumentos 

do processo legislativo estadual, eles 

devem observar os princípios e limites 

estabelecidos a esse respeito na CF. 

 

8. O Poder Executivo pode, mediante 

decreto autônomo, criar e extinguir 

cargos e órgãos da administração 

pública, desde que dessa medida não 

resulte aumento de despesa. 

Acerca dos direitos e garantias fundamentais 

individuais e coletivos resguardados pela 

Constituição Federal de 1988, julgue os itens 

subsequentes. 

9. O mandado de segurança coletivo pode 

ser impetrado por partido político que 

tenha representação no Congresso 

Nacional. 

 

10. A casa é asilo inviolável do indivíduo, de 

modo que ninguém pode nela penetrar 

sem o consentimento do morador, salvo 

por determinação judicial; nessa 

circunstância, a entrada poderá ocorrer 

em qualquer horário. 

 

11. No Brasil, é vedada a pena de morte em 

quaisquer situações. 
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12. É garantida a livre manifestação do 

pensamento, ainda que na forma 

anônima. 

 

13. É assegurada a ampla liberdade de 

associação, independentemente de 

autorização dos poderes públicos. 

Julgue os itens seguintes, relativo aos 

princípios fundamentais da República 

Federativa do Brasil. 

14. Os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa impedem a intervenção do 

Estado na ordem econômica. 

 

15. O princípio da dignidade da pessoa 

humana pode ser relativizado, porque, 

diante de casos concretos, é permitido 

o juízo de ponderação, visto que são 

variados os titulares desse direito 

fundamental. 

 

16. O pluralismo político é princípio 

fundamental que assegura aos cidadãos 

até mesmo o apartidarismo. 

No que se refere aos direitos fundamentais, 

julgue os próximos itens. 

17. Por meio da aplicação do princípio da 

proporcionalidade, coíbem-se excessos 

que afrontem os direitos fundamentais e 

exigem-se mecanismos que os efetivem. 

 

18. O respeito aos direitos fundamentais 

deve subordinar tanto o Estado quanto 

os particulares, igualmente titulares e 

destinatários desses direitos. 

19. Direito fundamental pode sofrer 

limitações, mas é inadmissível que se 

atinja seu núcleo essencial de forma tal 

que se lhe desnature a essência. 

 

20. Homens e mulheres são absolutamente 

iguais em direitos e obrigações. 

 

21. Em nenhuma circunstância haverá penas 

cruéis ou de morte, de caráter 

perpétuo, de trabalhos forçados e de 

banimento. 

À luz do disposto na Constituição Federal de 

1988 acerca da administração pública, 

julgue os itens a seguir. 

22. Os cargos públicos devem ser 

plenamente acessíveis a brasileiros e a 

estrangeiros, podendo o edital do 

concurso estabelecer, 

justificadamente, requisitos 

apropriados às funções a serem 

desempenhadas. 

No que se refere às disposições gerais 

relacionadas aos servidores públicos, julgue 

os itens a seguir. 

23. Destinam-se apenas às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento as 

funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo bem como os 

cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de carreira, 

nos casos, nas condições e nos 

percentuais mínimos previstos em lei. 

 

24. De acordo com a CF, os servidores 

nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público 

adquirem a estabilidade após dois anos 

de efetivo exercício. 

Com base nas classificações da CF, julgue o 

próximo item. 

25. A CF, elaborada por representantes 

legítimos do povo, é exemplo de 

Constituição outorgada. 

 

26. Quanto ao modo de elaboração, a CF é 

dogmática, porque foi constituída ao 

longo do tempo mediante lento e 

contínuo processo de formação, 
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reunindo a história e as tradições de um 

povo. 

 

27. A CF, no tocante a sua extensão, 

classifica-se como sintética, uma vez 

que versa somente sobre os princípios 

gerais e as regras básicas de organização 

do Estado. 

 

28. Quanto à mutabilidade, a doutrina 

majoritária classifica a CF como rígida, 

visto que, para a modificação do seu 

texto, exige-se um processo legislativo 

especial. 

Acerca de Estado, governo e administração 

pública, julgue os itens a seguir. 

29. A autonomia do Distrito Federal e sua 

organização político-administrativa têm 

limitações constitucionais. 

 

30. No Brasil, os municípios são 

considerados elementos dissolúveis da 

federação. 
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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 C  

02 E 

03 C 

04 E 

05 C 

06 C 

07 C 

08 E 

09 C 

10 E 

11 E 

12 E 

13 E 

14 E 

15 C 

16 C 

17 C 

18 C 

19 C 

20 E 

21 E 

22 E 

23 C 

24 E 

25 E 

26 E 

27 E 

28 C 

29 C 

30 E 
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