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SIMULADO – 41/360 

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 tange ao Poder Judiciário, julgue os 

itens 1 a 4. 

1. O Conselho Nacional de Justiça tem 

competência constitucional para 

controlar o cumprimento dos deveres 

funcionais dos juízes, cabendo-lhe 

elaborar relatório semestral sobre os 

processos e as sentenças prolatadas, por 

unidade da Federação, nos diferentes 

órgãos do Poder Judiciário. 

 

2. Os membros do Tribunal de Contas da 

União e dos tribunais de contas dos 

estados e do DF que cometam crimes 

comuns serão processados e julgados, 

originariamente, pelo Superior Tribunal 

de Justiça. 

 

3. Se o tribunal de contas de determinado 

estado proferir, ilegalmente, decisão 

que casse a aposentadoria de servidor 

estadual, eventual mandado de 

segurança deverá ser impetrado no 

Superior Tribunal de Justiça. 

4. Membros aposentados do tribunal de 

contas estadual podem ser indicados 

para compor o Conselho Nacional de 

Justiça. 

Com referência ao Ministério Público e à 

defensoria pública, julgue os itens 5 e 6. 

5. As defensorias públicas dos estados 

possuem autonomia funcional e 

administrativa, sendo-lhes garantida a 

iniciativa de suas propostas 

orçamentárias. 

 

6. O princípio constitucional da 

indivisibilidade do Ministério Público 

veda aos integrantes da carreira a 

possibilidade de substituição de uns 

pelos outros. 

Considerando as disposições constitucionais 

sobre o processo legislativo brasileiro e as 

competências da União e dos estados, julgue 

(C ou E) os itens 7 a 10. 

7. Como a Constituição não faz referência 

à iniciativa popular de lei ao dispor 

sobre o processo legislativo no âmbito 

estadual, o Supremo Tribunal Federal 

não reconhece esse instrumento como 

modalidade explícita de democracia 

direta. 

 

8. Compete à União explorar, diretamente 

ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços de transporte 

ferroviário e aquaviário entre portos 

brasileiros e fronteiras nacionais, ou que 

transponham os limites de estado ou 

território. 

 

9. No âmbito da competência concorrente, 

seria inconstitucional lei estadual que 

ampliasse, a critério do legislador 

estadual, definição estabelecida por lei 

federal sobre determinada matéria. 

 

10. Os projetos de lei de iniciativa do 

presidente da República, em particular 

os que versem sobre questões 

orçamentárias, não podem receber 

emendas parlamentares que ensejem 

aumento de despesa pública. 

Acerca das características do Estado, do 

sistema de governo e da organização dos 

poderes na ordem jurídico-constitucional 

brasileira, julgue (C ou E) os itens 11 a 14. 

11. Cabe ao Congresso Nacional, por meio 

de decreto legislativo, a aprovação de 

tratados, acordos e atos internacionais 

que acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio 

nacional. 

 

12. Ausentando-se do Brasil por período 

superior a quinze dias sem autorização 

do Congresso Nacional, o presidente da 
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República poderá sofrer, como 

reprimenda mais gravosa, censura pelo 

Poder Legislativo. 

 

13. Com fundamento na indissolubilidade do 

pacto federativo, que veda o direito de 

secessão, o presidente da República 

poderá decretar intervenção federal em 

estado-membro onde esteja em curso 

processo que vise a sua separação da 

Federação brasileira. 

 

14. O sistema constitucional brasileiro só 

admite que o presidente e o vice-

presidente da República sejam 

processados no exercício do mandato 

após prévia autorização do Congresso 

Nacional. 

Com relação à classificação da Constituição 

Federal de 1988, ao controle de 

constitucionalidade e à atividade 

administrativa do Estado brasileiro, julgue 

(C ou E) os itens 15 a 17. 

15. O sistema de controle de 

constitucionalidade brasileiro não 

admite que pessoas privadas figurem no 

polo passivo de ação direta de 

inconstitucionalidade. 

 

16. O princípio da impessoalidade, que 

consagra a ideia de que o poder público 

deve dispensar tratamento isonômico e 

impessoal aos particulares, deve ser 

entendido de forma absoluta, já que não 

comporta exceções ou tratamentos 

diferenciados pela administração. 

 

17. A Constituição Federal de 1988 é 

classificada, quanto à extensão, como 

sintética, pois suas matérias foram 

dispostas em um instrumento único e 

exaustivo de seu conteúdo. 

Acerca dos direitos e das garantias 

fundamentais previstos na Constituição 

Federal de 1988 (CF) e nas demais normas do 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

(CFMV) aplicáveis, julgue os itens 18 a 21. 

18. Mesmo que atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer, não 

é livre o exercício de qualquer trabalho, 

ofício ou profissão. Dessa forma, para o 

exercício da medicina veterinária e da 

zootecnia no território nacional, é 

facultado ao profissional se inscrever no 

conselho regional de medicina 

veterinária (CRMV).  

 

19. É assegurado a todos, 

independentemente do pagamento de 

taxas, o direito de petição aos Poderes 

Públicos em defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder. 

 

20. Conceder-se-á habeas data para 

assegurar o conhecimento de 

informações relativas à pessoa do 

impetrante, constantes de registros ou 

bancos de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público. 

Dessa forma, caso ocorra recusa no 

fornecimento de certidões ou 

informações de interesse de terceiros, o 

remédio próprio constitucional a ser 

utilizado será o habeas data. 

 

21. Os direitos constitucionais de 

contraditório e ampla defesa não são 

assegurados durante o processo 

administrativo, sendo de observância 

obrigatória nos processos judiciais. 

Com base na CF, julgue os itens 22 a 25 no 

que se refere ao Poder Legislativo.  

22. A Câmara dos deputados compõe-se de 

representantes do povo, eleitos pelo 

sistema proporcional em cada estado, 

em cada Território e no Distrito Federal 

e o Senado Federal compõe-se de 

representantes dos estados e do Distrito 
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Federal, eleitos segundo o princípio 

majoritário.  

 

23. Atualmente o Brasil não possui 

Territórios Federais. Contudo, caso 

venham a ser criados, serão eleitos três 

deputados federais por Território 

Federal, proporcionalmente à 

população. 

 

24. O Senado Federal compõe-se de 

representantes dos estados e do Distrito 

Federal, eleitos segundo o princípio 

proporcional, sendo que cada estado e o 

Distrito Federal elegerão três senadores 

para exercerem o mandato durante uma 

legislatura. 

 

25. A perda do mandato de deputado 

federal por falta de decoro parlamentar 

será decidida pela maioria absoluta dos 

respectivos membros, mediante 

provocação da respectiva Mesa ou de 

partido político com representação no 

Congresso Nacional, assegurada a ampla 

defesa. 

De acordo com a CF, julgue os itens 26 a 28 

a respeito do Poder Executivo.  

26. É possível que os ministros de Estado, o 

procurador-geral da República e o 

advogado-geral da União recebam 

delegação de atribuições para 

exercerem matéria privativa do 

presidente da República. 

 

27. Suponha-se que o presidente da 

República atente contra a CF, 

especialmente contra a lei 

orçamentária. Nesse caso, qualquer 

cidadão em pleno gozo dos direitos 

políticos poderá formalizar a acusação 

na Câmara dos deputados. Admitida a 

acusação contra o presidente da 

República por dois terços da Câmara dos 

deputados, será ele submetido a 

julgamento perante o Supremo Tribunal 

Federal (STF).  

 

28. O juízo de admissibilidade do processo 

de impeachment é realizado 

exclusivamente por dois terços da 

Câmara dos deputados, quando então o 

processo deverá ser encaminhado ao 

Senado, a quem caberá julgar o 

presidente da República por crime de 

responsabilidade. 

Com relação às competências do STF, julgue 

o seguinte item.   

29. Compete ao STF, precipuamente, a 

guarda da CF, cabendo-lhe processar e 

julgar, originariamente, a ação direta 

de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal ou estadual e a ação 

declaratória de constitucionalidade de 

lei ou ato normativo federal. 

Julgue o item subsequente com relação a 

agentes públicos.  

30. A investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração. 
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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 C 

09 C 

10 E 

11 C 

12 E 

13 C 

14 E 

15 C 

16 E 

17 E 

18 E 

19 C 

20 E 

21 E 

22 C 

23 E 

24 E 

25 C 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 C 
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