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SIMULADO – 17/360 

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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A respeito da organização político-

administrativa dos entes federados, julgue 

os itens 1 a 5. 

1. É competência comum da União, dos 

estados, dos municípios e do Distrito 

Federal legislar sobre normas gerais de 

licitação para a administração pública 

direta. 

 

2. Compete privativamente à União 

legislar sobre desapropriação.  

 

3. Os recursos minerais, incluídos os do 

subsolo, são bens da União.  

 

4. Em regra, é vedado aos entes federados 

estabelecer aliança com representantes 

de cultos religiosos ou igrejas. 

 

5. O direito fundamental de petição, 

estabelecido expressamente na 

Constituição Federal, é um instrumento 

de controle administrativo: ele assegura 

aos indivíduos o direito de expor e 

requerer junto aos órgãos públicos. 

Com relação ao controle e à 

responsabilização da administração, julgue 

o item 6. 

6. Não existe na Constituição Federal 

hipótese expressa que determine o 

necessário esgotamento da via 

administrativa para se recorrer ao Poder 

Judiciário, devido ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição e à 

determinação de que a lei não excluirá 

a apreciação pelo Poder Judiciário de 

lesão ou ameaça de direito. 

Acerca dos princípios do direito eleitoral e 

dos direitos políticos, julgue o item 7. 

7. De acordo com a CF, a República 

Federativa do Brasil constitui-se em 

Estado democrático de direito, o que 

estabelece a prevalência inequívoca do 

princípio da constitucionalidade. 

A respeito do tratamento constitucional 

conferido à DP, da organização e do 

funcionamento da DPU e da responsabilidade 

funcional de seus membros, julgue os itens 8 

a 10. 

8. Entre os modelos de assistência jurídica 

dos Estados contemporâneos, o Brasil 

adotou, na CF, o sistema salaried staff 

model, o que significa que incumbe à DP 

a prestação de assistência jurídica 

integral e gratuita aos necessitados. 

 

9. Conforme o entendimento do STF, a 

autonomia funcional conferida pela CF 

às DPs, que lhes assegura a iniciativa de 

propor seu orçamento, não inclui a 

prévia participação desses órgãos na 

elaboração das respectivas leis de 

diretrizes orçamentárias. 

 

10. De acordo com o entendimento do STJ, 

enquanto os estados, mediante lei 

específica, não organizarem suas DPs 

para atuarem continuamente na capital 

federal, o acompanhamento dos 

processos em trâmite naquela corte será 

prerrogativa da DPU. 

No que se refere às atribuições institucionais 

da DP, à assistência jurídica gratuita e à 

gratuidade da justiça, julgue os itens 11 a 

13. 

11. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

benefício da assistência judiciária 

gratuita gera efeitos ex nunc e, uma vez 

concedido, afasta a necessidade de 

renovação do pedido em cada instância. 

 

12. De acordo com o entendimento do STF, 

a legitimidade da DP para atuar em 

ações que visem resguardar o interesse 

de pessoas necessitadas limita-se à 
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tutela de direitos coletivos e individuais 

homogêneos. 

 

13. As funções institucionais da DP incluem 

a promoção prioritária da solução 

extrajudicial de conflitos por meio de 

mediação, conciliação e arbitragem, 

tendo natureza jurídica de título 

executivo extrajudicial o instrumento 

resultante da composição referendado 

pelo DP. 

A respeito da evolução histórica do 

constitucionalismo no Brasil, das concepções 

e teorias sobre a Constituição e do sistema 

constitucional brasileiro, julgue os itens 14 a 

17. 

14. A CF goza de supremacia tanto do ponto 

de vista material quanto do formal. 

 

15. Em relação ao exercício do controle de 

constitucionalidade pelo Poder 

Judiciário, o rol de órgãos competentes 

para o exercício do controle abstrato é 

mais restrito que o de órgãos aptos ao 

exercício do controle difuso. 

 

16. Somente após o advento da República a 

Constituição brasileira passou a prever 

um sistema de garantia de direitos 

individuais e coletivos. 

 

17. O poder constituinte originário e o poder 

constituinte derivado se submetem ao 

mesmo sistema de limitações jurídicas e 

políticas, embora os efeitos dessas 

limitações ocorram em momentos 

distintos. 

A respeito da teoria e do regime jurídico dos 

direitos fundamentais, julgue os itens 18 a 

20 à luz das disposições da CF. 

18. Legislação infraconstitucional pode 

condicionar o exercício de direitos 

políticos à idade.  

19. Sob o aspecto da legitimidade ativa, por 

meio de habeas data é possível obter 

informações relativas a qualquer 

pessoa, desde que as informações sejam 

classificadas como públicas. 

 

20. Os direitos fundamentais individuais 

incluem o direito à intimidade, o direito 

ao devido processo legal e o direito de 

greve. 

A respeito da organização do Estado e do 

Poder Judiciário, julgue os itens 21 a 23 com 

base no texto constitucional. 

21. No que se refere à defesa dos interesses 

dos necessitados, cabe à DP a defesa de 

direitos individuais e coletivos, mesmo 

no âmbito da esfera extrajudicial. 

 

22. Compete exclusivamente ao STF o 

julgamento de habeas corpus impetrado 

por ministro de Estado. 

 

23. Os estados e os municípios podem 

legislar sobre responsabilidade por dano 

ao meio ambiente. 

Lúcio foi internado em um hospital da rede 

privada para submeter-se a tratamento 

médico eletivo a ser realizado pelo SUS. Na 

unidade hospitalar onde ele foi internado, os 

quartos individuais superiores são 

reservados a pacientes particulares, e 

àqueles que desfrutam do atendimento 

gratuito são disponibilizados quartos 

coletivos de nível básico. 

      Com o intuito de utilizar um quarto 

individual, por ser mais confortável, Lúcio se 

prontificou a pagar o valor da diferença 

entre as modalidades dos quartos, o que foi 

recusado pelo hospital, que informou ser 

vedado o uso das acomodações superiores 

por pacientes atendidos pelo SUS, mesmo 

mediante pagamento complementar. 
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Considerando essa situação hipotética, 

julgue os itens 24 e 25 com base na posição 

majoritária e atual do STF. 

24. É vedado às instituições privadas com 

fins lucrativos participarem do SUS, as 

quais não podem, ainda, oferecer 

quartos com custos diferentes para 

pacientes sujeitos ao mesmo 

procedimento médico.  

 

25. A vedação à internação de Lúcio em 

acomodações superiores mediante o 

pagamento da diferença é 

constitucional: o atendimento pelo SUS 

é orientado, entre outros critérios, pela 

isonomia. 

A respeito de nacionalidade, julgue o item 

26. 

26. Brasileiro nato que, tendo perdido a 

nacionalidade brasileira em razão da 

aquisição de outra nacionalidade, 

readquiri-la mediante o atendimento 

dos requisitos necessários terá o status 

de brasileiro naturalizado. 

Tendo como referência os sistemas 

democráticos no mundo contemporâneo, 

julgue os itens 27 e 28. 

27. Considerando-se que, nos sistemas 

parlamentaristas de governo, o Poder 

Executivo depende da confiança da 

Câmara dos Deputados, que, por sua 

vez, está sujeita à dissolução pela 

convocação de eleições antecipadas, 

devem-se considerar parlamentaristas 

os sistemas de governo chamados mistos 

ou semipresidencialistas. 

 

28. Dada a duração dos mandatos do 

presidente da República e dos 

parlamentares, o que estabelece regra 

mais previsível para governo e oposição, 

é correto afirmar que há uma relação 

positiva entre o sistema 

presidencialista, de um lado, e 

estabilidade política e democracia, de 

outro. 

No que se refere aos controles parlamentar, 

judicial e administrativo, julgue o item 29. 

29. A competência do Congresso Nacional 

para sustar atos normativos do Poder 

Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de 

delegação legislativa configura hipótese 

de controle político. 

Com relação às políticas públicas no Estado 

brasileiro contemporâneo, julgue o item 30. 

30. Projeto de lei oriundo de iniciativa 

popular, desde que subscrito por, no 

mínimo, 1% do eleitorado nacional, 

distribuído pelo menos por cinco 

estados, com não menos de 0,3% dos 

eleitores de cada um deles, deverá ser 

obrigatoriamente pautado para votação 

pela Câmara dos Deputados. 
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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 C 

03 C 

04 C 

05 C 

06 E 

07 C 

08 C 

09 E 

10 C 

11 C 

12 E 

13 C 

14 C 

15 C 

16 E 

17 E 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 E 

23 C 

24 E 

25 C 

26 E 

27 C 

28 E 

29 C 

30 C 
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