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SIMULADO – 173/360 

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 o item seguinte, acerca dos remédios 

constitucionais. 

1. Uma entidade de classe que estiver em 

funcionamento há apenas seis meses 

não possui, por essa razão, legitimidade 

para impetração de mandado de 

segurança coletivo em defesa de 

interesse de seus membros. 

A respeito dos direitos fundamentais, julgue 

os itens que se segue. 

2. O princípio da razoável duração do 

processo e dos meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação não 

alcança o inquérito policial em razão das 

peculiaridades que envolvem o trabalho 

investigativo. 

 

3. O direito à razoável duração do processo 

deve observar tanto a segurança jurídica 

quanto o direito de acesso à jurisdição 

efetiva, prevenindo, com isso, que, a 

pretexto de maior celeridade, seja 

inviabilizada a tutela jurisdicional do 

direito material. 

Paulo, de trinta e cinco anos de idade, 

exerce o segundo mandato consecutivo de 

prefeito do município X. Pretendendo 

candidatar-se ao cargo de governador do 

estado no pleito seguinte, Paulo renunciou ao 

mandato seis meses antes das eleições, 

assumindo o cargo o então vice-prefeito, 

Marcos, de trinta e dois anos de idade, 

marido de Maria, de vinte anos de idade.  

Tendo como referência essa situação 

hipotética, julgue os itens subsequentes, a 

respeito das condições de elegibilidade. 

4. Se Paulo não fosse candidato a 

governador, ele não poderia, nas 

eleições imediatamente seguintes à sua 

renúncia, candidatar-se e ser 

validamente eleito para o cargo de vice-

prefeito do município X. 

 

5. Marcos poderá candidatar-se e ser 

validamente eleito para o mandato de 

deputado estadual nas eleições 

imediatamente seguintes à sua 

investidura no cargo de prefeito. 

 

6. Maria poderá candidatar-se e ser 

validamente eleita para o mandato de 

deputada estadual nas eleições 

imediatamente seguintes à investidura 

de Marcos no cargo de prefeito, desde 

que em estado diverso daquele em que 

se situa o município X. 

No que diz respeito aos procuradores-gerais 

de justiça e aos membros do MPU, julgue o 

item seguinte. 

7. Caso o procurador-geral da República 

cometa homicídio qualificado, ele 

deverá ser processado e julgado por esse 

crime perante o Senado Federal. 

Com relação aos direitos humanos previstos 

na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue 

o item que se segue. 

8. Na CF, a classificação dos direitos e 

garantias fundamentais restringe-se a 

três categorias: os direitos individuais e 

coletivos, os direitos de nacionalidade e 

os direitos políticos. 

 

9. Os direitos fundamentais só podem ser 

garantidos quando regulamentados em 

lei. 

 

10. A CF traz uma enumeração taxativa dos 

direitos fundamentais. 

Os direitos fundamentais arrolados pela CF 

balizam o trabalho do servidor público. 

Considerando as disposições constitucionais 

insculpidas nos artigos que vão do 5.º ao 15, 

julgue os itens subsecutivos.  
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11. O direito de petição só se aplica ao 

judiciário. 

 

12. É assegurado o acesso às informações de 

interesse particular retidas pelos órgãos 

públicos. 

 

13. O fornecimento de certidão para a 

defesa de direitos ou para o 

esclarecimento de situações pessoais 

pelos órgãos públicos encontra respaldo 

constitucional. 

 

14. É incondicional o direito à reunião com 

fins pacíficos em local aberto ao 

público. 

 

15. A prática de racismo constitui crime 

inafiançável e imprescritível. 

 

16. Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa. 

 

17. As cartas dirigidas a servidor podem ser 

livremente abertas pelos órgãos de 

segurança institucional. 

No que se refere à administração pública, 

aos direitos políticos e às comissões 

parlamentares de inquérito (CPIs), julgue os 

itens que se segue. 

18. É vedada a criação de CPI por 

assembleia legislativa estadual para 

investigar fato certo e determinado 

relativo ao Poder Executivo do referido 

estado-membro. 

 

19. Os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de 

concurso público são estáveis após dois 

anos de efetivo exercício. 

Acerca das disposições referentes à 

administração pública, às competências 

constitucionais dos entes federados e ao 

Poder Judiciário, julgue os itens a seguir. 

20. Entre as competências constitucionais 

conferidas aos estados federados 

incluem-se proporcionar os meios de 

acesso à cultura, à educação e à ciência; 

explorar diretamente, ou mediante 

autorização, concessão ou permissão, os 

portos fluviais e lacustres; legislar sobre 

assistência jurídica e defensoria pública 

bem como sobre a proteção e a 

integração social das pessoas portadoras 

de deficiência. 

 

21. Os cargos, empregos e funções públicas 

são acessíveis apenas a brasileiros natos 

e naturalizados que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei. 

 

22. O Supremo Tribunal Federal poderá, 

após reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional, aprovar súmula que, a 

partir de sua publicação na imprensa 

oficial, terá efeito vinculante em 

relação aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e à administração pública 

direta e indireta nas esferas federal, 

estadual e municipal. 

 

23. Na Constituição Federal de 1988 (CF), 

não está prevista a exigência de 

depósito ou de arrolamento prévio de 

dinheiro ou de bens para que seja 

admitido recurso administrativo. 

Com base nas disposições da Constituição 

Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte. 

24. O regime político adotado na CF 

caracteriza a República Federativa do 

Brasil como um estado democrático de 

direito em que se conjuga o princípio 

representativo com a participação 

direta do povo por meio do voto, do 

plebiscito, do referendo e da iniciativa 

popular. 

Julgue os itens seguintes, com relação aos 

direitos sociais e políticos. 
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25. O analfabeto, embora inelegível, possui 

a faculdade de alistar-se e de votar. 

 

26. As ações afirmativas do Estado na área 

da educação visam garantir o direito 

social do cidadão, direito fundamental 

de segunda geração, e assegurar a 

isonomia material. 

 

27. Os direitos sociais impõem deveres ao 

Estado que assegurem ao cidadão 

condições mínimas para uma vida digna, 

independentemente da existência de 

recursos públicos para custeio; assim, 

autoriza-se a livre invasão da atividade 

administrativa pelo Poder Judiciário 

para efetivação daqueles direitos, 

fenômeno conhecido como 

judicialização de políticas públicas. 

 

28. Os direitos políticos são titularizados e 

livremente exercidos por todos os 

brasileiros e garantem a participação na 

vida política e a influência nas decisões 

públicas. 

No que diz respeito aos servidores públicos 

segundo disposições da CF, julgue os itens 

subsequentes. 

29. Os subsídios e as remunerações dos 

servidores públicos federais, incluídas 

as verbas de qualquer natureza, mesmo 

indenizatórias, não podem exceder o 

subsídio mensal dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal (STF). 

 

30. As normas que integram uma 

constituição escrita possuem hierarquia 

entre si, de modo que as normas 

materialmente constitucionais ostentam 

maior valor hierárquico que as normas 

apenas formalmente constitucionais. 
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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 E 

06 E 

07 E 

08 E 

09 E 

10 E 

11 E 

12 C 

13 C 

14 E 

15 C 

16 C 

17 E 

18 E 

19 E 

20 E 

21 E 

22 C 

23 C 

24 C 

25 C 

26 C 

27 E 

28 E 

29 E 

30 E 
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