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SIMULADO – 35/360 

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 às atribuições e 

responsabilidades do presidente da República e 

às atribuições do Poder Legislativo, julgue o 

seguinte item. 

1. Caso pretenda consultar o povo para 

deliberar sobre matéria de acentuada 

relevância de natureza legislativa, o 

presidente da República poderá 

convocar plebiscito, mediante decreto 

presidencial. 

Com relação às funções essenciais à justiça, 

julgue os itens 2 e 3. 

2. Aos procuradores do estado, assim como 

aos membros das defensorias públicas, é 

garantida, institucionalmente, a 

inamovibilidade. 

 

3. Segundo a CF, Ministério Público que 

atue junto ao TCU ou junto ao tribunal 

de contas estadual integrará, 

respectivamente, o Ministério Público 

da União ou o Ministério Público do 

estado em questão. 

A respeito do controle jurisdicional da 

administração pública no direito brasileiro, 

julgue o item a seguir. 

4. O remédio constitucional do habeas data 

permite que o impetrante obtenha 

informações cadastrais relativas a todas 

as partes de um processo do qual seja 

parte, exceto aquelas protegidas por 

sigilo bancário. 

A respeito do controle da administração 

pública exercido pelos tribunais de contas, 

julgue o item subsequente, com base na 

Constituição Federal de 1988. 

5. Cabe aos responsáveis pelo controle 

interno dar ciência ao respectivo 

tribunal de contas de qualquer 

irregularidade ou ilegalidade de que 

tenham conhecimento, sob pena de 

responsabilidade solidária. 

Considerando o funcionamento e as 

atribuições do Poder Judiciário e do Poder 

Legislativo, bem como as normas referentes 

à fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária, julgue os itens 6 a 9. 

6. Deve-se observar a regra do quinto 

constitucional na composição dos 

tribunais de contas estaduais, os quais 

são constituídos por sete conselheiros, 

dos quais quatro são escolhidos pela 

assembleia legislativa e três pelo chefe 

do Poder Executivo estadual, cabendo a 

este indicar um auditor e um membro do 

Ministério Público, além de um terceiro 

membro a seu critério. 

 

7. Órgãos auxiliares do Poder Legislativo 

no exercício do controle externo, os 

tribunais de contas estaduais exercem, 

no que se refere à economicidade, a 

fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e 

patrimonial dos estados e das entidades 

da administração direta e indireta. 

 

8. A Constituição Federal de 1988 (CF) 

estabelece a competência dos tribunais 

de contas estaduais para apreciar os 

recursos interpostos contra decisões 

proferidas no âmbito do Poder Executivo 

em processos administrativos nos quais 

se discuta questão tributária. 

 

9. Constitui prerrogativa constitucional 

dos tribunais de contas o acesso a dados 

relacionados a operações financiadas 

com recursos públicos, as quais não 

estão protegidas pelo direito à 

inviolabilidade da intimidade e da vida 

privada das pessoas consolidado, por 

exemplo, na garantia ao sigilo bancário. 
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A respeito do orçamento público, julgue o 

item a seguir. 

10. Além de apresentar harmonia com o 

plano plurianual e estar voltado para a 

redução de desigualdades entre as 

diversas regiões brasileiras, o 

orçamento federal de investimento deve 

conter as previsões de receitas e 

despesas de todas as empresas nas quais 

a União detenha participação societária. 

A respeito do regime jurídico dos agentes 

públicos, julgue o item a seguir, de acordo 

com a Lei Estadual n.º 6.123/1968, de 

Pernambuco, e a Constituição Federal de 

1988 (CF).  

11. De acordo com a CF, é possível a 

percepção simultânea de proventos de 

aposentadoria com a remuneração de 

cargo público de natureza eletiva. 

Acerca dos princípios fundamentais e dos 

direitos e deveres individuais e coletivos, 

julgue os itens 12 a 17. 

12. A garantia da dignidade da pessoa 

humana é um objetivo da República 

Federativa do Brasil e tem consolidado 

decisões judiciais para a efetivação de 

direitos fundamentais previstos na CF. 

 

13. Lei aprovada pelo Congresso Nacional 

para conferir proteção especial às 

mulheres, seja qual for o tratamento 

diferenciado entre os gêneros, 

contrariará a CF, que prevê a igualdade 

entre homens e mulheres em direitos e 

obrigações. 

 

14. Caso, em determinado estado da 

Federação, um grupo de pessoas 

constitua uma associação, para certo 

fim, que se comprove ilícita por meio de 

processo regular, somente decisão 

judicial poderá suspender as atividades 

da associação, independentemente do 

trânsito julgado da ação. 

 

15. Para a interposição de recurso 

administrativo no caso de indeferimento 

de pedido protocolado em determinado 

órgão público, poderá ser exigido 

depósito prévio de dinheiro ou bem se a 

causa tratar de questões patrimoniais. 

 

16. Se determinado dirigente de autarquia 

estadual editar ato administrativo lesivo 

ao patrimônio público, qualquer cidadão 

ou pessoa jurídica poderá propor ação 

popular para anular o referido ato, sem 

custas judiciais. 

 

17. A liberdade para o exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão está 

condicionada ao atendimento das 

qualificações profissionais estabelecidas 

por lei, mas nem todos os ofícios ou 

profissões, para serem exercidos, 

estarão sujeitos à existência de lei. 

Com relação aos direitos sociais, aos direitos 

de nacionalidade, aos direitos políticos e aos 

partidos políticos, julgue os itens 18 a 21. 

18. Situação hipotética: O governador de 

determinado estado, no curso do 

segundo mandato, rompeu o vínculo 

conjugal com sua esposa, que também 

se interessa pela vida política. 

Assertiva: Nessa situação, a ex-esposa, 

caso deseje, poderá candidatar-se, nas 

eleições seguintes, a cargo eletivo 

naquele estado, desde que o divórcio 

ocorra seis meses antes do pleito. 

 

19. A liberdade de criação de partidos 

políticos é um direito constitucional, o 

que impede que normas estabeleçam 

controle quantitativo e qualitativo sobre 

eles. 
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20. O transporte e o lazer são direitos 

sociais expressamente previstos na CF. 

 

21. Estrangeiro que resida no Brasil há mais 

de quinze anos ininterruptos e não tenha 

condenação penal poderá tornar-se, 

após requerimento, brasileiro 

naturalizado e, nessa condição, 

candidatar-se a deputado federal ou 

senador, mas, se eleito, estará 

impedido de presidir a casa legislativa à 

qual pertencer. 

No que se refere à organização político-

administrativa da União, dos estados, do 

Distrito Federal (DF) e dos municípios e às 

atribuições e responsabilidades do 

presidente da República, julgue os itens 22 a 

24. 

22. Para que um estado federado institua 

regiões metropolitanas constituídas por 

municípios limítrofes no âmbito de seu 

território, será necessária apenas a 

edição de lei complementar estadual. 

 

23. A provisão de cargos públicos federais 

vagos é atribuição delegável do 

presidente da República. 

 

24. A proteção ao meio ambiente é de 

competência comum da União, dos 

estados, do DF e dos municípios. 

A respeito do Poder Legislativo, julgue os 

itens 25 a 30. 

25. Matéria reservada a lei complementar 

não pode ser tratada por meio de 

medida provisória nem pode ser objeto 

de lei delegada elaborada pelo 

presidente da República. 

 

26. A legalidade do ato de admissão de uma 

pessoa para o provimento de cargo em 

comissão na administração pública 

direta e indireta deve ser apreciada pelo 

Tribunal de Contas da União, para fins 

de registro.  

 

27. No controle externo, o Tribunal de 

Contas da União, no exercício de suas 

atribuições, poderá sustar a execução 

de ato impugnado, se não atendido, 

situação em que deve comunicar a 

decisão às duas casas do Congresso 

Nacional. 

 

28. As comissões parlamentares de 

inquérito, instauradas pela Câmara dos 

Deputados ou pelo Senado Federal, 

terão prazo certo para apurar fato 

determinado, além de poderes 

investigatórios próprios das autoridades 

judiciais. 

 

29. Estabelecer limites globais e condições 

para o montante da dívida mobiliária 

dos estados é atribuição do Congresso 

Nacional e depende da sanção do 

presidente da República. 

 

30. Quando propostas pelo presidente da 

República e aprovadas pelas casas do 

Congresso Nacional, as emendas à 

Constituição deverão ser promulgadas 

pelo proponente em prazo 

constitucionalmente determinado. 
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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  
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30  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 E 

03 E 

04 E 

05 C 

06 E 

07 C 

08 E 

09 C 

10 E 

11 C 

12 E 

13 E 

14 C 

15 E 

16 E 

17 C 

18 E 

19 E 

20 C 

21 C 

22 C 

23 C 

24 C 

25 C 

26 E 

27 C 

28 C 

29 E 

30 E 
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