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SIMULADO – 191/360 

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


 

www.acasadosimulado.com.br 

3       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 191/360 

Com relação às atribuições do presidente da 

República, julgue o item a seguir. 

1. A comutação de penas é de competência 

privativa do presidente da República, 

com caráter amplamente discricionário, 

sendo limitada apenas por vedações 

decorrentes da CF. 

Com relação ao Conselho Nacional de 

Justiça, julgue os seguintes itens. 

2. O Conselho Nacional de Justiça não tem 

qualquer competência sobre o STF e 

seus ministros. 

 

3. Pelo princípio da simetria, os estados-

membros poderão instituir, por meio de 

sua constituição estadual, conselho 

destinado ao controle da atividade 

administrativa, financeira ou disciplinar 

de suas respectivas justiças estaduais. 

De acordo com a CF, julgue o próximo item. 

4. Compete, originariamente, ao STF 

processar e julgar a homologação de 

sentenças estrangeiras. 

Um agente da Polícia Federal foi escalado 

para atuar em operação para cumprimento 

de mandado judicial de prisão e de busca e 

apreensão, durante o dia, de documentos no 

escritório profissional do investigado. 

A respeito da atuação do agente na situação 

descrita acima, julgue o item a seguir. 

5. O agente poderá acessar o conteúdo de 

correspondências encontradas no 

escritório profissional do investigado, 

uma vez que está prevista na CF, de 

forma expressa, a possibilidade de 

violação do sigilo das correspondências 

quando houver ordem judicial em 

processo penal. 

 

6. Mesmo que o investigado ofereça 

resistência à ordem de prisão, não será 

possível o uso de algemas para conduzi-

lo, uma vez que a CF garante que 

nenhum cidadão será submetido a 

tratamento desumano ou degradante. 

 

7. Mesmo sem o consentimento do 

proprietário, é permitido ao agente 

entrar no escritório profissional onde se 

encontrem os objetos de busca e 

apreensão. 

A respeito dos direitos sociais e das 

instituições democráticas, julgue o item 

abaixo. 

8. É livre a associação sindical das 

categoriais profissionais, sendo vedado 

ao poder público exigir, para a fundação 

de um sindicato, que haja seu registro 

prévio em órgão competente. 

No que diz respeito às disposições 

constitucionais acerca dos servidores 

públicos e da organização do Estado 

brasileiro, julgue os itens subsequentes. 

9. A remuneração dos servidores públicos 

somente poderá ser fixada ou alterada 

por lei específica, observada a iniciativa 

privativa em cada caso, assegurada 

revisão geral anual, sempre na mesma 

data e sem distinção de índices. 

Com relação ao Poder Judiciário, julgue o 

item subsequente.  

10. Cabe exclusivamente ao presidente do 

STF, no âmbito da União, encaminhar as 

propostas orçamentárias dos tribunais 

superiores ao Poder Executivo. 

Julgue o item a seguir, com relação aos 

princípios fundamentais da Constituição 

Federal de 1988 e à aplicabilidade de suas 

normas. 
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11. É norma de eficácia contida o dispositivo 

constitucional segundo o qual é livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício 

ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer. 

 

12. A concessão de asilo político é princípio 

norteador das relações internacionais 

brasileiras, conforme expressa 

disposição do texto constitucional. 

Acerca das atribuições do Congresso 

Nacional e do presidente da República, bem 

como a respeito do processo legislativo, 

julgue o item subsecutivo. 

13. A Constituição autoriza o presidente da 

República, o STF, os tribunais superiores 

e o Procurador-Geral da República a 

solicitar, ao Congresso Nacional, regime 

de urgência para apreciação de projetos 

de sua iniciativa. 

 

14. Cabe ao Congresso Nacional autorizar 

por lei complementar a criação de 

ministérios e órgãos da administração 

pública, podendo o chefe do Executivo 

dispor, mediante decreto, sobre a 

extinção desses órgãos, desde que 

estejam vagos. 

A respeito dos direitos e garantias 

fundamentais, julgue o item seguinte. 

15. A lei que alterar o processo eleitoral 

deverá entrar em vigor na data de sua 

publicação, não se aplicando os seus 

dispositivos à eleição que ocorrer em 

até um ano da data de sua vigência. 

 

16. Os partidos políticos adquirem 

personalidade jurídica mediante o 

registro de seus estatutos no Tribunal 

Superior Eleitoral. 

 

17. O direito fundamental à razoável 

duração do processo só pode ser exigido 

no âmbito judicial. 

Acerca da organização político-

administrativa e da administração pública, 

julgue o próximo item. 

18. Aos estados-membros da Federação 

compete explorar, diretamente ou 

mediante autorização, concessão ou 

permissão, os portos marítimos, fluviais 

e lacustres. 

 

19. Não há previsão constitucional para a 

iniciativa popular de leis no processo 

legislativo estadual. 

 

20. O agente público condenado por ato de 

improbidade administrativa está sujeito 

à suspensão dos direitos políticos, à 

perda da função pública, à 

indisponibilidade de seus bens e ao 

ressarcimento dos prejuízos causados ao 

erário, na forma e gradação previstas 

em lei, sem prejuízo da ação penal 

cabível. 

 

21. São considerados bens da União os lagos, 

os rios e quaisquer correntes de água em 

terrenos que sirvam de limites com 

outros países ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham. 

 

22. Considere que determinado estado 

tenha editado norma geral sobre 

matéria de competência concorrente, 

ante a ausência de normas gerais 

editadas pela União. Nessa situação, se 

a União, posteriormente, editar lei 

estabelecendo normas gerais sobre a 

mesma matéria, a referida lei estadual 

será suspensa, no que for contrária à lei 

federal. 
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23. A forma federativa de Estado adotada 

pela CF consiste na descentralização 

política e na soberania dos estados-

membros, os quais são capazes de se 

auto-organizar mediante a elaboração 

de constituições estaduais. 

Com relação aos poderes da República, 

julgue o item subsequente. 

24. As comissões parlamentares de 

inquérito são criadas pela Câmara dos 

Deputados e pelo Senado Federal, em 

conjunto ou separadamente, para a 

apuração de fato determinado e por 

prazo certo, devendo suas conclusões, 

se for o caso, ser encaminhadas ao 

Ministério Público, para que promova a 

responsabilidade civil ou criminal dos 

infratores. 

 

25. O estatuto da magistratura deve ser 

regulado por lei complementar, cuja 

proposição é de iniciativa do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

26. É de competência privativa do 

presidente da República a celebração de 

tratados, convenções e atos 

internacionais, sujeitos a referendo do 

Congresso Nacional. 

 

27. Em decorrência do princípio da 

separação dos poderes, súmulas 

vinculantes editadas pelo Supremo 

Tribunal Federal têm sua eficácia 

restrita a atos e decisões na esfera do 

Poder Judiciário. 

 

28. Considere que o presidente da 

República, na presença de policiais que 

o escoltavam, tenha cometido uma 

tentativa de homicídio contra um 

servidor. Nessa situação, mesmo tendo 

presenciado o delito, os policiais não 

poderão efetuar a prisão em flagrante 

do presidente da República. 

 

29. Considere que uma agência reguladora, 

ao editar um ato regulamentar, tenha 

criado uma obrigação não prevista em 

lei. Nessa situação, compete ao Senado 

Federal sustar o referido ato. 

30. Cabe à Advocacia-Geral da União a 

representação judicial e extrajudicial 

não apenas do Poder Executivo, mas 

também dos Poderes Legislativo e 

Judiciário. 
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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 C 

03 E 

04 E 

05 E 

06 E 

07 C 

08 E 

09 C 

10 E 

11 C 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 E 

18 E 

19 E 

20 C 

21 C 

22 C 

23 E 

24 C 

25 C 

26 C 

27 E 

28 C 

29 E 

30 C 
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