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SIMULADO – 5/360 

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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De acordo com o disposto na Constituição 

Federal de 1988 (CF), julgue os itens 1 a 5 a 

respeito dos direitos e das garantias 

fundamentais. 

1. A CF consagra que todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, contudo deve-se buscar não 

apenas a aparente igualdade formal, 

mas, principalmente, a igualdade 

material.  

 

2. O princípio da legalidade, previsto na 

CF, que afirma que ninguém será 

obrigado a fazer ou a deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei, 

pode ser explicado, afirmando-se que o 

cidadão, no âmbito de suas relações 

particulares, somente poderá fazer o 

que a lei permitir.  

 

3. É inviolável o sigilo da correspondência 

e das comunicações telegráficas, 

telefônicas e de dados, salvo, no último 

caso, por ordem administrativa, nas 

hipóteses e na forma que a lei 

estabelecer para fins de investigação 

criminal ou instrução processual penal.  

 

4. A previsão constitucional de a casa ser 

um asilo inviolável do indivíduo é 

considerada como um direito absoluto, 

ninguém nela podendo penetrar sem 

consentimento do morador.  

 

5. Considere-se que Júpiter decida criar 

uma associação. Nesse caso, será 

necessária a autorização do Estado e 

permitida a interferência estatal em seu 

funcionamento. 

À luz da CF, julgue o item 6 acerca dos 

direitos e dos partidos políticos. 

6. A soberania popular será exercida pelo 

sufrágio universal e pelo voto direto e 

secreto, com valor igual para todos, e, 

nos termos da lei, mediante plebiscito, 

referendo e iniciativa popular. 

Com relação à ordem social e à seguridade 

social, julgue os itens 7 a 10 conforme a CF. 

7. Compete ao Poder Público, nos termos 

da lei, organizar a seguridade social, 

tendo como base alguns objetivos, entre 

eles, o caráter democrático e 

descentralizado da administração, 

mediante gestão quadripartite, com 

participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do 

governo nos órgãos colegiados.  

 

8. O financiamento da seguridade social 

será realizado de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante 

recursos provenientes dos orçamentos 

da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios, sem a 

participação da sociedade.   

 

9. A pessoa jurídica em débito com o 

sistema da seguridade social não poderá 

contratar com o Poder Público nem dele 

receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios. 

 

10. É possível que um benefício ou serviço 

da seguridade social seja criado, 

majorado ou estendido sem a 

correspondente fonte de custeio total, 

já que a seguridade social é considerada 

como matéria de relevância e urgência. 

O Estado garantirá a todos o pleno exercício 

dos direitos culturais e o acesso às fontes da 

cultura nacional e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações 

culturais. No que se refere a esse assunto, 

julgue os itens 11 e 12 com base na CF. 

11. É facultado aos estados e ao Distrito 

Federal vincular a fundo estadual de 

fomento à cultura até cinco décimos 
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porcento de sua receita tributária 

líquida para o financiamento de 

programas e projetos culturais, sendo 

vedada a aplicação desses recursos para 

o pagamento de despesas com pessoal e 

encargos sociais. 

 

12. O patrimônio cultural brasileiro é 

constituído de bens de natureza 

material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à 

ação e à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira. 

A manifestação do pensamento, a criação, a 

expressão e a informação, sob qualquer 

forma, processo ou veículo, não sofrerão 

restrições segundo a CF. Considerando essa 

informação, julgue os itens 13 a 15.  

13. É permitida a censura de natureza 

política e ideológica, sendo vedada a 

censura de natureza artística. 

  

14. É permitido o monopólio ou oligopólio 

dos meios de comunicação social, desde 

que sejam realizados de forma indireta, 

visando ao acesso mais igualitário à 

informação. 

 

15. A publicação de veículo impresso de 

comunicação independe de licença de 

autoridade. 

A respeito do direito das pessoas com 

deficiência, julgue o item 16, considerando a 

legislação pertinente. 

16. De acordo com a Constituição Federal, o 

Estado deverá garantir a educação da 

pessoa com deficiência, 

preferencialmente, em rede especial de 

ensino, de acordo com as suas 

necessidades físicas e mentais. 

Acerca dos direitos e das garantias 

fundamentais previstos na Constituição 

Federal de 1988, julgue os itens 17 a 20. 

17. Brasileiro naturalizado que tiver 

praticado crime comum antes da sua 

naturalização poderá ser extraditado. 

 

18. Os partidos políticos possuem autonomia 

para definir sua estrutura interna, sua 

organização e seu funcionamento, 

sendo-lhes facultada a vinculação entre 

candidaturas em âmbito nacional, 

estadual, distrital ou municipal. 

 

19. Entidade estatal que editar 

determinada lei poderá invocar a 

garantia da irretroatividade para 

assegurar que a referida norma não 

prejudique ato jurídico perfeito, direito 

adquirido e coisa julgada. 

 

20. Cônjuge de governador de determinado 

estado será inelegível nesse mesmo 

estado, salvo se a sociedade ou o vínculo 

conjugal se dissolver no decorrer do 

mandato. 

A respeito da organização dos poderes da 

República, julgue os itens 21 a 24. 

21. Ato do presidente da República que 

atente contra a probidade na 

administração pública configurará crime 

de responsabilidade, cujas normas de 

processo e de julgamento são de 

competência legislativa privativa da 

União. 

 

22. O Conselho de Defesa Nacional é órgão 

de consulta do presidente da República 

nos assuntos relacionados à soberania e 

à defesa do Estado democrático, sendo 

sua competência opinar sobre a 

decretação de estado de defesa, estado 

de sítio e intervenção federal. 
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23. Compete exclusivamente ao Congresso 

Nacional processar e julgar o presidente 

e o vice-presidente da República caso 

estes cometam crimes de 

responsabilidade. 

 

24. O Tribunal de Contas da União, órgão 

que auxilia o Congresso Nacional no 

controle externo, tem a iniciativa para 

propor ao Poder Legislativo a criação de 

cargos, a remuneração de seus 

servidores e a fixação de subsídios dos 

seus membros. 

A respeito do controle de 

constitucionalidade no Brasil e das 

competências do Supremo Tribunal Federal, 

julgue os itens 25 a 28. 

25. Compete ao Supremo Tribunal Federal 

processar e julgar originariamente os 

governadores dos estados e do Distrito 

Federal nos casos de crimes comuns e os 

ministros de Estado nos casos de crimes 

de responsabilidade. 

 

26. Se o Supremo Tribunal Federal for 

provocado para apreciar a 

inconstitucionalidade de norma legal, o 

procurador-geral da República terá de 

ser previamente citado para defender o 

ato ou o texto impugnado. 

 

27. Órgão fracionário de tribunal que afaste 

a incidência, no todo ou em parte, de lei 

ou ato normativo, ainda que não declare 

expressamente a sua 

inconstitucionalidade, violará a cláusula 

de reserva de plenário. 

 

28. Ação direta de inconstitucionalidade e 

ação declaratória de 

constitucionalidade podem ser 

propostas, entre outros, pelo presidente 

da República, pelo presidente do Senado 

Federal, pelo presidente da Câmara dos 

Deputados e pelo procurador-geral da 

República. 

Em relação à eficácia das normas 

constitucionais, aos direitos e garantias 

fundamentais e às disposições gerais 

constitucionais sobre os servidores públicos, 

julgue os itens 29 e 30. 

29. A redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio da implementação 

de normas de saúde, higiene e 

segurança, é direito dos trabalhadores 

em geral, sendo aplicável também aos 

servidores ocupantes de cargos 

públicos.  

 

30. A Constituição Federal, ao prever, de 

forma exaustiva, os direitos e garantias 

fundamentais dos indivíduos, faz que 

sejam desconsiderados outros direitos 

humanos, mesmo que estejam previstos 

em tratados internacionais dos quais o 

Brasil seja parte. 
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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 E 

05 E 

06 C 

07 C 

08 E 

09 C 

10 E 

11 C 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 C 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 C 

23 E 

24 C 

25 E 

26 E 

27 C 

28 E 

29 C 

30 E 
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