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SIMULADO – 47/360 

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 se refere à organização e aos Poderes 

do Estado, julgue o item que se segue.  

1. O Brasil adotou a teoria de tripartição 

de funções do Estado, organizada por 

Montesquieu, com três poderes 

independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Acerca dos direitos e das garantias 

fundamentais previstos na CF, julgue o item 

seguinte.  

2. Suponha-se que Maria seja deputada 

federal, sendo também sobrinha de 

João, que é governador do mesmo 

estado de Maria. Nesse caso, Maria 

poderá candidatar-se à reeleição 

juntamente com seu tio. 

No que se refere à administração pública e 

aos seus agentes, julgue o item a seguir. 

3. O militar da ativa será transferido para 

a reserva, caso acumule dois cargos 

privativos de profissionais de saúde, 

mesmo que haja compatibilidade de 

horários. 

Julgue os itens 4 a 7, relativo ao Poder 

Legislativo e à defesa do Estado e das 

instituições democráticas. 

4. O policiamento naval é atribuição 

privativa da Marinha de Guerra, 

atividade de natureza meramente 

militar. 

 

5. É necessária licença da casa legislativa 

para que o parlamentar possa 

incorporar-se às Forças Armadas, 

mesmo em tempos de guerra. 

 

6. Durante o estado de defesa, é permitida 

a incomunicabilidade do preso pelo 

prazo de até dez dias. 

 

7. Segundo a doutrina, o estado de sítio 

deve estar embasado no princípio 

fundante da necessidade. 

Julgue os itens 8 a 10, relativo ao direito de 

nacionalidade. 

8. Os indivíduos que possuem 

multinacionalidade vinculam-se a dois 

requisitos de aquisição de nacionalidade 

primária: o direito de sangue e o direito 

de solo. 

 

9. Considera-se hipótese excepcional de 

quase nacionalidade aquela que 

depende tanto da manifestação da 

vontade do estrangeiro quanto da 

aquiescência do chefe do Poder 

Executivo. 

 

10. Filho de brasileiros nascido no 

estrangeiro que opte pela nacionalidade 

brasileira não poderá ser extraditado, 

uma vez que os efeitos dessa opção são 

plenos e têm eficácia retroativa. 

Acerca dos direitos políticos, julgue os itens 

11 e 12. 

11. A condenação pela prática de ato de 

improbidade administrativa é hipótese 

de que resulta perda dos direitos 

políticos. 

 

12. Referendo é uma consulta ao povo 

quanto a assunto já transformado em 

lei, enquanto plebiscito é uma consulta 

prévia aos eleitores sobre assuntos 

políticos ou institucionais. 

Com relação à ordem social, julgue os itens 

13 a 15. 

13. A efetivação do aproveitamento dos 

recursos hídricos e das riquezas minerais 

em terras indígenas depende de 

autorização do presidente da República, 

após consulta às comunidades afetadas.  
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14. A localização das usinas que vierem a 

operar com reator nuclear deverá ser 

definida em lei complementar estadual. 

 

15. Pessoas físicas ou jurídicas que 

degradarem o meio ambiente poderão 

sofrer sanções penais, civis e 

administrativas. 

Julgue o item seguinte, relativo à 

classificação das Constituições e à 

organização político-administrativa. 

16. É competência comum da União, dos 

estados e dos municípios fiscalizar a 

produção e o comércio de material 

bélico. 

Em relação aos direitos, deveres e garantias 

fundamentais e ao Poder Judiciário, julgue 

os itens 17 a 19. 

17. O Superior Tribunal Militar é composto 

por quinze ministros vitalícios, que, por 

serem todos oficiais oriundos das Forças 

Armadas, devem ser brasileiros natos. 

 

18. A Constituição Federal de 1988 prevê de 

maneira expressa que os crimes 

militares contra a vida, culposos e 

dolosos, sejam julgados pelo tribunal do 

júri específico da justiça castrense. 

 

19. De acordo com o princípio constitucional 

da reserva legal, as normas que preveem 

os crimes militares são taxativas, 

devendo tais crimes estar tipificados em 

dispositivo próprio e específico. 

Julgue o item seguinte, relativo à 

classificação das Constituições e à 

organização político-administrativa. 

20. O fato de o texto constitucional ter sido 

alterado quase cem vezes em razão de 

emendas constitucionais não é 

suficiente para classificar a vigente 

Constituição Federal brasileira como 

flexível. 

Com relação à organização dos poderes e às 

funções essenciais à justiça, julgue os itens 

21 a 25. 

21. A rigidez constitucional é marca de 

todas as Constituições brasileiras desde, 

e inclusive, a de 1824. 

 

22. De acordo com a Constituição Federal de 

1988, o membro do Ministério Público 

Militar que atuar na primeira instância 

jurisdicional será processado e julgado 

por tribunal regional federal quando da 

prática de crime comum, ressalvada a 

competência da justiça eleitoral. 

 

23. Será constitucional lei estadual que 

permita que o credor da fazenda 

estadual utilize crédito em precatório 

para a aquisição de imóvel público do 

respectivo ente federado. 

 

24. Situação hipotética: Por iniciativa de 

deputado federal, tramitou e foi 

aprovado, no Congresso Nacional, 

projeto de lei que trata de regime 

jurídico dos militares das Forças 

Armadas. Assertiva: Nessa situação, o 

projeto deverá ser vetado pelo 

presidente da República, porque existe 

vício de constitucionalidade formal. 

 

25. Cabe ao Ministério Público Federal 

representar a União em caso de ação 

judicial proposta por servidor da justiça 

militar da União que cobre diferenças 

devidas em razão de erro no cálculo de 

sua remuneração. 

À luz da Constituição Federal de 1988, julgue 

o item que se segue, acerca dos princípios 

fundamentais e do meio ambiente. 
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26. A Constituição vigente veda a prática de 

atividades desportivas que envolvam 

animais, por considerá-las cruéis, sendo 

irrelevante, sob a ótica constitucional, 

que a atividade esteja registrada como 

patrimônio cultural brasileiro ou 

regulamentada por lei específica. 

Tendo em vista a organização do Estado e o 

fato de que o texto constitucional prevê a 

possibilidade de determinados órgãos do 

Poder Judiciário requisitarem ao presidente 

da República intervenção federal no caso de 

desobediência à ordem ou à decisão 

judiciária, julgue os itens 27 e 28. 

27. Nos casos de requisição de intervenção 

federal, o presidente da República 

estará obrigado a editar o decreto de 

intervenção, não lhe cabendo, a 

despeito da sua condição de chefe do 

Poder Executivo, exercer juízo de 

conveniência ou de oportunidade da 

providência requerida. 

 

28. De acordo com a vigente Constituição, 

cabe ao Superior Tribunal Militar 

requisitar intervenção da União quando 

outra unidade federativa criar óbice ao 

cumprimento de decisão de qualquer 

órgão da justiça militar. 

Julgue o item seguinte, relativo ao direito e 

garantias fundamentais, ao meio ambiente e 

à organização político-administrativa. 

29. Em caso de iminente perigo e em tempo 

de guerra, compete privativamente à 

União legislar sobre requisições 

militares. 

No que se refere à organização e aos Poderes 

do Estado, julgue o item que se segue.  

30. O Brasil adotou a teoria de tripartição 

de funções do Estado, organizada por 

Montesquieu, com três poderes 

independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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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 C 

08 C 

09 E 

10 C 

11 E 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 E 

18 E 

19 C 

20 C 

21 E 

22 C 

23 C 

24 C 

25 E 

26 E 

27 C 

28 E 

29 C 

30 C 
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