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SIMULADO – 179/360 

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 diz respeito aos servidores públicos 

segundo disposições da CF, julgue os itens 

subsequentes. 

1. Há na CF dispositivo que autoriza a 

vinculação do reajuste do subsídio dos 

secretários de estado ao subsídio do 

governador como forma de se evitar 

discrepâncias remuneratórias. 

Com relação às constituições em seus 

sentidos formal e material, julgue o item a 

seguir.  

2. Em sentido material, apenas as normas 

que possuam conteúdo materialmente 

constitucional são consideradas normas 

constitucionais. 

No que diz respeito aos direitos 

fundamentais, julgue o item seguinte. 

3. Os direitos fundamentais, considerados 

como cláusula pétrea das constituições, 

podem sofrer limitações por ponderação 

judicial caso estejam em confronto com 

outros direitos fundamentais, por 

alteração legislativa, via emenda 

constitucional, desde que, nesse último 

caso, seja respeitado o núcleo essencial 

que os caracteriza. 

 

4. A característica da universalidade 

consiste em que todos os indivíduos 

sejam titulares de todos os direitos 

fundamentais, sem distinção. 

Com relação aos servidores públicos, julgue 

o próximo item, de acordo com a 

Constituição Federal de 1988. 

5. Para o cálculo de benefício 

previdenciário, o tempo de serviço do 

servidor afastado para investidura em 

mandato eletivo continua a ser contado 

como se em exercício estivesse. 

Julgue o item a seguir, referentes a 

responsabilidade civil do Estado e licitações.  

6. De acordo com a Constituição Federal, 

somente as pessoas jurídicas de direito 

público responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros. 

Quanto ao conceito de Constituição e aos 

direitos individuais e de nacionalidade, 

julgue o seguinte item. 

7. São brasileiros natos os nascidos no 

estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 

brasileira que esteja no exterior a 

serviço do Brasil ou de organização 

internacional. 

 

8. O cidadão brasileiro, nato ou 

naturalizado, com capacidade eleitoral 

ativa, tem legitimidade para propor 

ação popular 

 

9. Devido ao status que tem uma 

Constituição dentro de um ordenamento 

jurídico, a entrada em vigor de um novo 

texto constitucional torna inaplicável a 

legislação infraconstitucional anterior. 

Julgue o item subsecutivo, referentes aos 

direitos políticos e à organização político-

administrativa do Estado brasileiro. 

10. Em respeito à autonomia dos entes da 

Federação, a Constituição Federal 

autoriza a criação de partido político 

estadual, desde que seja feito o devido 

registro dos estatutos do partido no 

tribunal regional eleitoral 

correspondente no prazo legal. 

 

11. É competência privativa da União 

legislar acerca do direito eleitoral. 

A respeito dos Poderes Legislativo e 

Executivo e do regime constitucional da 
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administração pública, julgue o item a 

seguir. 

12. Ao ocupante da Presidência da 

República compete privativamente 

nomear, para compor determinado 

tribunal regional eleitoral, dois juízes 

escolhidos entre seis advogados de 

notável saber jurídico e idoneidade 

moral, indicados pelo tribunal de justiça 

desse estado 

 

13. Considere que Afonso seja servidor do 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Goiás e tenha sido eleito como deputado 

estadual. Nessa situação, se houver 

compatibilidade de horário entre suas 

atividades no tribunal e sua atuação 

como deputado, Afonso pode acumular 

os dois cargos e receber as vantagens e 

as remunerações a eles referentes. 

 

14. É da competência exclusiva do 

Congresso Nacional convocar plebiscito, 

caso em que é desnecessária a sanção do 

presidente da República. 

Em relação ao Poder Judiciário e ao 

Ministério Público, julgue o item 

subsequente. 

15. A inconstitucionalidade de uma lei pode 

ser declarada por um tribunal reunido 

em maioria simples ou por comissão 

criada nesse tribunal para julgar o caso. 

 

16. Das decisões do Tribunal Superior 

Eleitoral que negarem habeas corpus e 

mandado de segurança cabe recurso ao 

Supremo Tribunal Federal. 

 

17. Embora os membros da justiça eleitoral 

sejam inamovíveis, essa garantia não se 

estende aos integrantes das juntas 

eleitorais. 

Acerca do alistamento eleitoral e da 

organização da justiça eleitoral, julgue o 

próximo item. 

18. O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se 

de, no mínimo, sete membros, entre os 

quais estão dois representantes do 

Ministério Público Federal. 

 

19. De acordo com a Constituição Federal de 

1988, os órgãos da justiça eleitoral são: 

o Tribunal Superior Eleitoral, os 

tribunais regionais eleitorais, os juízes 

eleitorais e as juntas eleitorais 

Julgue o item que se segue, no que concerne 

aos direitos e garantias fundamentais e à 

aplicabilidade das normas constitucionais.  

20. A norma constitucional que consagra o 

princípio da anterioridade eleitoral não 

pode ser abolida por tratar-se de uma 

garantia individual fundamental do 

cidadão-eleitor. 

 

21. O direito de antena, previsto pela 

Constituição Federal (CF), assegura aos 

partidos políticos a propaganda 

partidária mediante o acesso gratuito ao 

rádio e à televisão, na forma da lei. 

 

22. Qualquer associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo 

menos um ano é parte legítima para 

propor ação popular que vise à anulação 

de ato lesivo ao patrimônio público ou 

ao meio ambiente. 

 

23. Ninguém será privado de direitos por 

motivo de convicção política, salvo se as 

invocar para eximir-se de obrigação 

legal a todos imposta e recusar-se a 

cumprir prestação alternativa, fixada 

em lei. Essa norma constitucional, que 

trata da escusa de consciência, tem 

eficácia contida, podendo o legislador 

ordinário restringir tal garantia. 
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24. Suponha que José, casado com Míriam e 

prefeito de um município brasileiro, 

venha a falecer dois anos após ter sido 

eleito. Nessa situação, Míriam pode se 

candidatar e se eleger ao cargo antes 

ocupado por seu marido nas eleições 

seguintes ao falecimento. 

Julgue o item a seguir, relativos à 

organização político-administrativa do 

Estado brasileiro, às disposições gerais dos 

servidores públicos e ao processo legislativo. 

25. Compete à União, aos estados e ao 

Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre direito 

eleitoral e, no âmbito dessa legislação 

concorrente, a competência da União 

está limitada ao estabelecimento de 

normas gerais 

 

26. Embora a CF permita ao ocupante da 

Presidência da República a adoção de 

medidas provisórias com força de lei em 

casos de relevância e urgência, o texto 

constitucional proíbe a edição desse 

tipo de instrumento com relação ao 

direito eleitoral. 

 

27. O ato de improbidade administrativa 

praticado por servidor público, quando 

apurado e reconhecido mediante devido 

processo administrativo, resulta na 

cassação dos direitos políticos. 

No que se refere às disposições 

constitucionais, julgue o item a seguir. 

28. As constituições estaduais promulgadas 

pelos estados-membros da Federação 

são expressões do poder constituinte 

derivado decorrente, cujo exercício foi 

atribuído pelo poder constituinte 

originário às assembleias legislativas. 

 

29. Caso seja publicada e passe a viger em 

fevereiro de 2018, lei que altere o 

processo eleitoral poderá ser aplicada a 

pleito eletivo que ocorra em outubro 

desse mesmo ano. 

 

30. Embora a aplicabilidade do direito à 

educação seja direta e imediata, 

classifica-se a norma que assegura esse 

direito como norma de eficácia contida 

ou prospectiva, uma vez que a 

incidência de seus efeitos depende da 

edição de normas infraconstitucionais, 

como a de implementação de programa 

social que dê concretude a tal direito. 
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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 E 

05 C 

06 E 

07 E 

08 C 

09 E 

10 E 

11 C 

12 C 

13 E 

14 C 

15 E 

16 C 

17 E 

18 E 

19 C 

20 C 

21 C 

22 E 

23 C 

24 C 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 E 

30 E 
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