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SIMULADO – 209/360 

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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À luz das normas constitucionais e da 

jurisprudência do STF, julgue os seguintes 

itens.  

1. Somente após o voto da maioria 

absoluta dos membros da Câmara dos 

Deputados, o STF poderá receber 

denúncia criminal contra deputado 

federal por crime ocorrido após a 

diplomação. 

 

2. Caso um senador federal assuma o cargo 

de ministro de Estado do Meio 

Ambiente, deverá ser convocado para 

assumir seu cargo no Senado Federal 

suplente filiado a seu partido, ainda 

que, à época das eleições, tal partido 

tenha participado de coligação 

partidária. 

 

3. Conforme jurisprudência do STF, em 

respeito ao princípio da isonomia, a 

administração pública não pode 

remarcar a data de realização de teste 

de aptidão física de candidato 

impossibilitado, em virtude de problema 

temporário de saúde certificado por 

atestado médico, de realizá-lo na data 

previamente agendada, caso o edital do 

certame expressamente proíba a 

remarcação. 

 

4. Cidadão português que legalmente 

adquira a nacionalidade brasileira não 

poderá exercer cargo da carreira 

diplomática, mas não estará impedido 

de exercer o cargo de ministro de Estado 

das Relações Exteriores. 

Acerca da administração pública e dos 

poderes da República, julgue os itens 

subsequentes. 

5. Além dos juízes oriundos dos tribunais 

regionais federais e dos 

desembargadores advindos dos tribunais 

de justiça, comporão o STJ, na 

proporção de um quinto de suas vagas, 

advogados e membros do Ministério 

Público com mais de dez anos de 

atividade efetiva e mais de dez anos de 

carreira, respectivamente. 

 

6. A CF prevê expressamente que o 

subsídio dos parlamentares federais e do 

presidente da República seja igual ao 

dos ministros do STF, previsão essa que 

atende ao princípio da moralidade. 

 

7. Sendo os poderes da República 

independentes e harmônicos entre si, as 

ações praticadas pelo Poder Executivo 

não se submetem ao crivo do Poder 

Legislativo, submetendo-se apenas 

excepcionalmente à apreciação do 

Poder Judiciário, no caso de os atos 

exorbitarem a competência 

constitucionalmente estabelecida. 

Com base nas normas constitucionais 

relativas aos direitos e garantias 

fundamentais e na jurisprudência do STF 

acerca dessa matéria, julgue os próximos 

itens. 

8. É livre o exercício das profissões, 

podendo a lei exigir inscrição em 

conselho de fiscalização profissional 

apenas quando houver potencial lesivo 

na atividade, o que não ocorre com a 

profissão de músico, por exemplo. 

 

9. Embora a casa seja asilo inviolável do 

indivíduo, em caso de flagrante delito, 

é permitido nela entrar, durante o dia 

ou à noite, ainda que não haja 

consentimento do morador ou 

determinação judicial para tanto. 

De acordo com a Constituição da República 

de 1988, julgue o item abaixo. 

10. Desapropriação de terras por motivo de 

utilidade pública mediante indenização 
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em dinheiro não é ação prevista, 

portanto, é considerada ilegal. 

A respeito dos Poderes Executivo e 

Legislativo, julgue os itens a seguir.  

11. Dispor sobre a organização da 

administração federal é atribuição 

privativa do presidente da República, 

que somente poderá ser exercida pelo 

próprio ou, durante seus impedimentos, 

por quem o substituir na presidência, 

vedada a delegação. 

 

12.  Ao tomarem conhecimento de qualquer 

irregularidade, os responsáveis pelo 

controle interno dos três poderes da 

União devem comunicá-la ao TCU, sob 

pena de responsabilização solidária com 

o infrator. 

 

13.  Cabe ao Congresso Nacional, com a 

sanção do presidente da República, 

apreciar os atos de concessão e 

renovação de concessão de emissoras de 

rádio e televisão, sendo essa atuação 

conjunta exemplo prático da aplicação 

da doutrina dos freios e contrapesos. 

 

14.  O veto do presidente da República a 

projeto de lei será apreciado em sessão 

unicameral, somente podendo ser 

rejeitado pelo voto da maioria absoluta 

dos congressistas. 

Com relação às finanças públicas e ao 

sistema tributário nacional, julgue os itens 

subsequentes. 

15. A imunidade tributária recíproca entre 

as pessoas políticas abrange apenas os 

impostos 

 

16. Cabem ao Banco Central a emissão de 

moeda, a função de depositário das 

disponibilidades de caixa da União e a 

atribuição de conceder empréstimos ao 

Tesouro Nacional. 

 

17. O princípio da anterioridade tributária é 

cláusula pétrea, por constituir garantia 

individual de que a lei que criar, 

aumentar ou extinguir tributo somente 

pode ser aplicada no exercício 

financeiro seguinte à sua publicação. 

Acerca da organização político-

administrativa do Estado Federal brasileiro 

e da administração pública, julgue os 

seguintes itens. 

18. A autonomia dos estados-membros 

caracteriza-se pela sua capacidade de 

auto-organização, autolegislação, 

autogoverno e autoadministração, ao 

passo que a soberania da União 

manifesta-se em todos esses elementos 

e, ainda, no que concerne à 

personalidade internacional. 

 

19. É vedado à LODF definir os crimes de 

responsabilidade do governador. 

 

20. O presidente da República pode dispor, 

mediante decreto autônomo, acerca da 

organização e do funcionamento da 

administração federal, vedados o 

aumento de despesa e a criação ou 

extinção de órgãos públicos. 

Julgue o item a seguir. 

21. A imunidade tributária recíproca entre 

as pessoas políticas abrange apenas os 

impostos. 

Julgue o item subsequente, acerca de 

direitos, pensão e aposentadoria de 

servidor. 

22. A aposentadoria poderá ser voluntária e 

proporcional, desde que cumprido o 

tempo mínimo de cinco anos de efetivo 

exercício no serviço público, observadas 
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as demais condições de idade e tempo 

de contribuição. 

Julgue o item que se segue, com relação aos 

direitos e deveres individuais e coletivos, 

segundo a CF. 

23. Todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou 

geral, que serão prestadas no prazo da 

lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade 

ou do Estado. 

No que se refere a direitos e garantias 

fundamentais, julgue os itens subsecutivos. 

24. No entendimento do STF, a garantia do 

devido processo legal não torna 

obrigatória a defesa técnica por 

advogado no âmbito dos processos 

administrativos disciplinares que 

envolvam servidores públicos. 

 

25. O TCDF, no exercício do controle 

externo, não pode determinar a 

suspensão de benefícios garantidos por 

decisão judicial transitada em julgado, 

ainda que o direito reconhecido pelo 

judiciário esteja em desconformidade 

com jurisprudência dominante do STF. 

 

26. O TCDF possui competência 

constitucional para determinar 

diretamente a quebra dos sigilos 

bancário e fiscal, desde que tal medida 

esteja relacionada ao controle externo. 

Acerca do controle de constitucionalidade 

das leis, julgue os itens a seguir. 

27. O procurador-geral do Ministério Público 

junto ao TCDF possui legitimidade para 

ingressar com ação direta de 

inconstitucionalidade no STF. 

 

28. De acordo com entendimento sumulado 

do STF, os tribunais de contas, no 

exercício de suas atribuições, podem 

deixar de aplicar uma lei 

inconstitucional. Nesse caso, a decisão 

do tribunal de contas terá eficácia 

vinculante e efeito erga omnes. 

Em relação à competência legislativa 

estabelecida na Constituição Federal de 

1988 (CF), julgue o item abaixo. 

29. A edição de normas gerais sobre 

licitações e contratos administrativos, 

em todas as modalidades, é 

competência privativa da União. 

No que diz respeito às normas 

constitucionais aplicáveis às finanças 

públicas, julgue o próximo item. 

30. É vedada a realização de transferência 

voluntária de recursos da União para o 

DF com o objetivo de efetuar o 

pagamento de despesas com pessoal 

ativo. 
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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 C 

09 C 

10 E 

11 E 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 E 

18 E 

19 C 

20 C 

21 E 

22 E 

23 C 

24 C 

25 C 

26 E 

27 E 

28 E 

29 C 

30 C 
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