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SIMULADO – 29/360 

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 do disposto na Constituição Federal de 

1988 (CF), julgue os itens 1 a 3, acerca dos 

princípios constitucionais e dos direitos 

fundamentais. 

1. A obrigação financeira da pessoa 

falecida de reparar determinado dano 

pode ser estendida aos seus sucessores, 

sendo limitada ao valor do patrimônio 

transferido pela sucessão decorrente do 

óbito. 

 

2. Conforme a CF, o poder emana do povo 

e é exercido por meio de representantes 

eleitos, não havendo previsão do 

exercício do poder diretamente pelo 

povo.  

 

3. A lei não pode prejudicar o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

expectativa de direito. 

Considerando o modelo constitucional de 

repartição das competências e dos bens dos 

entes federados, julgue os itens 4 a 8, a 

respeito da organização do Estado. 

4. Os rios que banhem mais de um estado 

e que sejam provenientes de outros 

países são considerados bens da União.  

 

5. Os estados podem legislar de forma 

concorrente sobre direito tributário. 

 

6. Os municípios podem criar tribunais e 

conselhos para a fiscalização das contas 

municipais, na forma da respectiva Lei 

Orgânica. 

 

7. No âmbito da organização político-

administrativa do Estado, apenas a 

União, os estados e o Distrito Federal 

são considerados entes autônomos.  

  

8. Conforme a CF, a União, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios possuem 

Poder Legislativo, Poder Executivo e 

Poder Judiciário, independentes e 

harmônicos entre si. 

Julgue os itens 9 a 13, relativo ao sistema 

tributário, ao sistema financeiro, ao 

orçamento público e ao controle externo 

conforme as disposições da CF.  

9. É vedada a vinculação das receitas 

próprias geradas pelos impostos 

municipais à prestação de 

contragarantia à União. 

 

10. No âmbito das finanças públicas, é 

necessária a existência de prévia 

autorização legislativa para a instituição 

de fundos de qualquer natureza. 

 

11. Em relação à divisão das competências 

em matéria tributária, compete ao 

município instituir o IPTU, o ITBI e o 

ISSQN. 

 

12. É vedado à União tributar a renda das 

obrigações da dívida pública dos 

estados, do Distrito Federal e dos 

municípios. 

 

13. Cabe ao Congresso Nacional exercer, 

entre outras competências, a 

fiscalização contábil da União, mediante 

controle externo.   

Acerca dos princípios, fundamentos e 

objetivos da Constituição Federal de 1988 

(CF), julgue os itens 14 a 18.  

14. Os direitos e as garantias fundamentais 

constitucionais estendem-se aos 

estrangeiros em trânsito no território 

nacional, mas não às pessoas jurídicas, 

por falta de previsão constitucional 

expressa. 

 

15. Conforme o princípio democrático, todo 

o poder emana do povo, que o exerce 
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diretamente ou por meio de 

representantes eleitos. 

 

16. Erradicar a pobreza e a marginalização 

e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais constituem objetivos da 

República Federativa do Brasil expressos 

na CF. 

 

17. A soberania, que consiste em um poder 

político supremo e independente, é um 

dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

 

18. A concessão de asilo político é um ato 

de soberania estatal de competência 

dos governadores dos estados e aplica-

se em virtude de perseguição a 

estrangeiro praticada por seu próprio 

país ou por terceiro. 

Acerca da administração pública e da 

organização dos poderes, julgue os itens 19 

a 21. 

19. Cabe ao Congresso Nacional exercer, 

mediante controle externo, a 

fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e 

patrimonial da União. 

 

20. As comissões parlamentares de 

inquérito, em regra, têm os mesmos 

poderes instrutórios que os magistrados 

possuem durante a instrução processual 

penal, com a diferença de que há a 

possibilidade de exercê-los fora dos 

limites constitucionais impostos ao 

Poder Judiciário. 

 

21. O Tribunal de Contas da União é órgão 

auxiliar e subordinado ao Poder 

Legislativo, cabendo-lhe a prática de 

atos de natureza administrativa 

concernentes a fiscalização. 

Com relação ao controle exercido pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU), julgue o 

item que se segue. 

22. É vedado ao TCU apreciar a 

constitucionalidade de leis e atos do 

poder público. 

A respeito de processo legislativo, julgue os 

itens 23 a 25. 

23. Comissão do Senado Federal poderá 

propor emenda à Constituição, mas tal 

emenda, mesmo após discussão e 

votação em dois turnos em cada casa do 

Congresso Nacional, não poderá ser 

promulgada na vigência de intervenção 

federal. 

 

24. O presidente da República poderá vetar 

alínea de projeto de lei aprovado pelo 

Congresso Nacional, desde que o faça 

integralmente. 

 

25. Dado o princípio da simetria, lei 

estadual para tratar de situação 

funcional de servidores públicos da 

administração direta e indireta deverá 

ser proposta pelo governador do estado. 

Acerca da fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária, julgue os itens 26 a 28.  

26. O Tribunal de Contas da União (TCU) 

pode realizar, por iniciativa própria, 

auditoria de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial nas unidades 

administrativas de todos os poderes da 

República. 

 

27. Situação hipotética: João, servidor 

público federal, aposentou-se em 2013. 

No mesmo ano, ao apreciar a legalidade 

do ato concessório inicial da 

aposentadoria, o Tribunal de Contas da 

União (TCU), sem o contraditório e a 
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ampla defesa, considerou-o ilegal. 

Assertiva: A atuação do TCU foi 

constitucional, pois a apreciação da 

referida concessão dispensa a 

participação do aposentado. 

 

28. Lei estadual que preveja que o Poder 

Legislativo poderá realizar o controle 

das contas dos tribunais de contas que o 

auxiliam estará de acordo com a CF. 

No que diz respeito ao Poder Judiciário, 

julgue os itens 29 e 30. 

29. No exercício de suas atribuições, o 

Conselho Nacional de Justiça é dotado 

de competência administrativa e 

jurisdicional. 

 

30. Em caso de crime de responsabilidade, 

caberá à assembleia legislativa local 

processar e julgar membros do tribunal 

de contas estadual, desde que a 

Constituição do estado assim determine. 
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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 E 

03 E 

04 C 

05 C 

06 E 

07 E 

08 E 

09 E 

10 C 

11 C 

12 C 

13 C 

14 E 

15 C 

16 C 

17 C 

18 E 

19 C 

20 E 

21 E 

22 E 

23 E 

24 C 

25 C 

26 C 

27 C 

28 C 

29 E 

30 E 
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