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SIMULADO – 197/360 

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 dos agentes públicos, julgue o 

próximo item. 

1. Os cargos em comissão, criados por lei, 

destinam-se somente às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento. 

A respeito do direito constitucional, julgue o 

item que se segue considerando que a sigla 

CF refere-se à Constituição Federal de 1988. 

2. Considere que, após uma operação da 

Polícia Federal, determinado servidor 

público tenha sido preso, processado em 

juízo e condenado definitivamente por 

improbidade administrativa. Nessa 

situação, um dos possíveis efeitos da 

pena será a suspensão dos direitos 

políticos do referido servidor. 

 

3. Em respeito ao princípio da dignidade 

humana, previsto na CF, caso o Brasil 

seja signatário de determinado tratado 

sobre direitos humanos, o referido 

tratado será recepcionado 

automaticamente como emenda 

constitucional. 

 

4. O direito à educação, expresso na CF, 

refere-se a programas a serem 

implementados pelo Estado, possui 

aplicabilidade mediata e necessita de 

lei infraconstitucional integradora para 

produzir todos os seus efeitos, haja vista 

ser uma norma de eficácia contida. 

 

5. Um estrangeiro residente no Brasil, após 

ir ao jogo da final da Copa do Mundo de 

2014, foi preso pela polícia, durante 

uma briga, na saída do estádio. Nessa 

situação, independentemente da 

intervenção de qualquer autoridade 

consular de seu país, o estrangeiro 

poderá impetrar diretamente um pedido 

de habeas corpus. 

A respeito do direito de greve dos servidores 

públicos, julgue o item que se segue, com 

base no entendimento do Supremo Tribunal 

Federal (STF). 

6. A competência para apreciar dissídio 

coletivo de greve de servidores públicos 

federais é da justiça do trabalho. 

Acerca dos direitos fundamentais e do 

conceito e da classificação das constituições, 

julgue os itens a seguir.  

7. Diferentemente das constituições 

sintéticas, as quais se limitam às regras 

básicas constitucionais, as constituições 

semânticas extrapolam o essencial para 

constitucionalizar variadas matérias 

adicionais e estabelecer, de forma 

dirigente, objetivos a serem atingidos 

pelo legislador ordinário. 

 

8. Os direitos fundamentais têm o condão 

de restringir a atuação estatal e impõem 

um dever de abstenção, mas não de 

prestação. 

 

9. Do ponto de vista jurídico, a 

constituição funda as bases do 

ordenamento jurídico, contendo, em 

seu corpo, disposições estruturais 

acerca do funcionamento do Estado, 

seus entes e órgãos, e dos limites à 

atuação estatal, quais sejam, os direitos 

e garantias fundamentais do cidadão. 

 

10. Normas materialmente constitucionais 

encerram disposições a respeito de 

matéria tipicamente constitucional, isto 

é, de elementos inerentes à 

constituição, ao passo que as normas 

formalmente constitucionais, embora 

não tratem de matéria constitucional, 

são constitucionais, do ponto de vista 

eminentemente formal, somente 

porque integram a constituição. 



 

www.acasadosimulado.com.br 

4       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 197/360 

Julgue os itens seguintes, em relação à 

organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil. 

11. O poder constituinte dos estados, dada 

a sua condição de ente federativo 

autônomo, é soberano e ilimitado. 

12. A despeito de serem entes federativos, 

os territórios federais carecem de 

autonomia. 

No que diz respeito à administração pública 

e aos servidores públicos, julgue os itens 

subsequentes. 

13. Basta a observância da legalidade 

estrita para que a conduta do agente 

público seja considerada moralmente 

adequada do ponto de vista da 

administração pública. 

Com relação à organização dos Poderes 

Legislativo e Judiciário e ao Conselho 

Nacional de Justiça, julgue os itens que se 

seguem. 

14. O Conselho Nacional de Justiça, embora 

seja órgão do Poder Judiciário, não 

possui competência jurisdicional, 

cabendo-lhe a supervisão administrativa 

e financeira daquele poder. 

 

15. Desde a expedição do diploma, a 

imunidade formal protege o 

parlamentar contra a prisão, inclusive a 

civil, ressalvada a hipótese de flagrante 

de crime inafiançável. 

Julgue os itens a seguir, a respeito da teoria 

dos direitos fundamentais e dos princípios 

fundamentais na Constituição Federal de 

1988 (CF). 

16. A historicidade, como característica dos 

direitos fundamentais, proclama que 

seu conteúdo se modifica e se 

desenvolve de acordo com o lugar e o 

tempo. Por isso, os direitos 

fundamentais podem surgir e se 

transformar. 

 

17. A dignidade da pessoa humana, princípio 

fundamental da República Federativa do 

Brasil, promove o direito à vida digna 

em sociedade, em prol do bem comum, 

fazendo prevalecer o interesse coletivo 

em detrimento do direito individual. 

 

18. O pluralismo político traduz a liberdade 

de convicção filosófica e política, 

assegurando aos indivíduos, além do 

engajamento pluripartidário, o direito 

de manifestação de forma apartidária. 

A respeito da organização político-

administrativa da República Federativa do 

Brasil, julgue os próximos itens.  

19. No julgamento de crimes dolosos contra 

a vida, a competência do tribunal do júri 

deve prevalecer à de eventual foro por 

prerrogativa de função fixado por 

constituição estadual. 

 

20. O princípio da simetria relativiza a 

autonomia dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios ao fixar, ainda 

que de maneira não absoluta, a 

obrigação, para esses entes, de 

reprodução do modelo de organização e 

de relação entre poderes estabelecidos 

pela CF em âmbito federal. 

 

21. A repartição de competências entre os 

entes federativos atribui à União 

competência ampla e, aos estados, 

competência residual, motivo por que 

lei federal é hierarquicamente superior 

a lei estadual. 

Acerca dos Poderes Executivo e Legislativo, 

julgue os itens subsecutivos. 

22. Segundo o Supremo Tribunal Federal 

(STF), a comissão parlamentar de 
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inquérito cuja criação haja sido 

regularmente aprovada no âmbito do 

Poder Legislativo, a partir de 

requerimento da minoria, não pode ter 

a sua instalação embaraçada pela falta 

de indicação de membros pelos líderes 

partidários. 

23. Compete privativamente ao presidente 

da República conceder indulto e anistia. 

A respeito dos Poderes Executivo e 

Legislativo e das funções essenciais à 

justiça, julgue os itens que se seguem. 

24. Essencial à justiça, a defensoria pública 

é competente para a defesa dos 

necessitados, não havendo, porém, 

óbice a que a legislação 

infraconstitucional amplie essa 

competência para defesa de sujeitos 

não hipossuficientes. 

 

25. O princípio da independência funcional 

e, a fortiori, o princípio do promotor 

natural protegem o membro do 

Ministério Público (MP) contra ato de 

superior que pretenda subtrair-lhe 

competência fixada por critérios 

predeterminados abstratamente. 

 

26. O Conselho Nacional do Ministério 

Público tem competência para apreciar 

e desconstituir, inclusive de ofício, atos 

administrativos praticados pelos 

membros do Parquet. 

Analise os enunciados das Questões abaixo e 

assinale se Certo ou Errado. 

27. O Prefeito Municipal acusado de se 

apropriar de bens ou rendas públicas 

responde pelo crime de 

responsabilidade tipificado no inciso I do 

art. 1º do Decreto-lei n. 201, de 1967, 

sujeito a julgamento pela Câmara de 

Vereadores e sancionado com a cassação 

do mandato. 

 

28. De acordo com a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, extinto o 

mandato, o Prefeito Municipal não 

continua sujeito a processo por crime 

previsto no art. 1º do Decreto-lei n. 201, 

de 1967. 

 

29. A concessão de asilo político é um dos 

princípios que regem a República 

Federativa do Brasil nas suas relações 

internacionais. 

 

30. Ao tratar da nacionalidade, dispõe o 

Texto Constitucional que são privativos 

de brasileiro nato os cargos da carreira 

diplomática. 
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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 C 

06 E 

07 E 

08 E 

09 C 

10 C 

11 E 

12 E 

13 E 

14 C 

15 C 

16 C 

17 E 

18 C 

19 C 

20 C 

21 E 

22 C 

23 E 

24 E 

25 C 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 C 
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