
 

www.acasadosimulado.com.br 

1       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 89/360 



 

www.acasadosimulado.com.br 

2       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 89/360 

 

SIMULADO – 89/360 

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 aplicabilidade das normas 

constitucionais e a servidores públicos, 

julgue o item que se segue conforme as 

disposições constantes da Constituição 

Federal de 1988 (CF). 

1. O servidor estável somente perderá o 

cargo em virtude de sentença judicial 

condenatória transitada em julgado e 

mediante processo administrativo no 

qual lhe seja assegurada a ampla 

defesa. 

Relativamente aos direitos e deveres 

individuais e coletivos, julgue o item 

subsequente. 

2.  O direito de petição configura 

instrumento de controle administrativo: 

por meio dele, assegura-se a qualquer 

pessoa a defesa de direitos, individuais 

ou coletivos, bem como o direito de 

peticionar contra ilegalidade ou abuso 

de poder, perante autoridade 

administrativa competente de qualquer 

dos poderes constituídos. 

Com relação à Constituição Federal de 1988 

(CF), sua classificação e dispositivos, julgue 

os itens a seguir. 

3. Professor da Universidade Federal do 

Pará que pretender se aposentar poderá 

reduzir para cinquenta e cinco anos a 

idade mínima e para trinta anos o seu 

tempo de contribuição, se comprovar 

tempo de serviço exclusivo na função de 

magistério no ensino superior. 

 

4. A CF é considerada flexível, pois a sua 

alteração pode ocorrer por meio de 

procedimento ordinário do processo 

legislativo comum. 

 

5. Se um servidor público aposentado do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará 

(TCE/PA) for nomeado para cargo em 

comissão, ele poderá receber 

cumulativamente os proventos da 

inatividade e a remuneração do novo 

cargo. 

No que concerne aos direitos e deveres 

individuais e coletivos, à nacionalidade e aos 

direitos políticos, julgue os itens que se 

segue, tendo como referência as disposições 

da CF. 

6. Em caso de flagrante delito no interior 

do domicílio de determinado indivíduo, 

no período noturno, a autoridade 

policial poderá adentrá-lo 

independentemente de determinação 

judicial. 

 

7. Para que o filho de casal brasileiro 

nascido em país estrangeiro seja 

considerado brasileiro nato, ambos os 

pais devem estar, nesse país, a serviço 

da República Federativa do Brasil. 

 

8. Serão cassados os direitos políticos do 

indivíduo condenado criminalmente em 

sentença transitada em julgado. 

 

9. Depende de decisão judicial com 

trânsito em julgado a suspensão das 

atividades de associação que tenha 

praticado alguma ilegalidade. 

 

10. Situação hipotética: Em 2010, João foi 

naturalizado brasileiro e, em 2012, se 

envolveu em tráfico ilícito internacional 

de entorpecentes. Devido a essa 

infração penal, determinado país 

requereu a sua extradição. Assertiva: 

Nessa situação, o pedido deverá ser 

negado, uma vez que a CF veda a 

extradição de brasileiro. 

A respeito da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios, julgue os itens 

subsecutivos. 
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11. A fusão de dois municípios depende de 

consulta prévia, mediante plebiscito, 

das respectivas populações, após 

divulgação dos estudos de viabilidade 

municipal. 

 

12. O estado do Pará pode explorar 

diretamente, ou mediante concessão, os 

serviços locais de gás canalizado, não 

podendo a regulamentação da 

exploração ocorrer por meio de medida 

provisória. 

No que diz respeito aos Poderes Executivo, 

Judiciário e Legislativo, julgue os itens 

subsequentes. 

13. Para integrar o Conselho Nacional de 

Justiça, o membro do Ministério Público 

deverá ser escolhido pelo procurador-

geral da República entre os nomes 

indicados pelo órgão competente de 

cada instituição estadual. 

 

14. Perderá o mandato o deputado federal 

que for investido no cargo de chefe de 

missão diplomática temporária. 

 

15. Em se tratando de crimes de 

responsabilidade, os membros do 

Conselho Nacional de Justiça serão 

processados e julgados pelo Senado 

Federal. 

 

16. A concessão de indulto e a comutação 

de penas são competências indelegáveis 

do presidente da República. 

 

17. O interesse público pode motivar a 

remoção de juiz de tribunal de justiça. 

 

18. Se membro do TCE/PA cometer crime 

comum, ele será processado e julgado, 

originariamente, pelo Superior Tribunal 

de Justiça. 

 

19. Acusados de cometer infrações penais 

comuns, deputado federal e senador 

serão processados e julgados, 

originariamente, pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

Acerca do Ministério Público e da defensoria 

pública, julgue os itens seguintes. 

20. Os chefes dos Ministérios Públicos da 

União, dos estados e do Distrito Federal 

são nomeados pelo presidente da 

República. 

 

21. Ao defensor público estadual é 

assegurada a garantia de 

inamovibilidade. 

O Congresso Nacional aprovou uma reforma 

administrativa proposta pelo presidente da 

República que reduziu o número de 

ministérios. Nesse contexto, o Ministério do 

Trabalho e Emprego e o Ministério da 

Previdência Social foram fundidos, 

tornando-se Ministério do Trabalho e 

Previdência Social. A partir dessa situação 

hipotética, julgue o item a seguir. 

22. A referida reforma administrativa 

poderia ter se materializado com a 

edição de decreto autônomo, em 

decorrência do poder regulamentar do 

presidente da República. 

Tribunal de Contas da União (TCU), ao 

realizar auditoria em instituição bancária 

constituída sob a forma de empresa estatal 

visando o fomento econômico e social, 

requisitou diretamente à citada empresa o 

fornecimento de dados bancários 

relacionados a operação financeira firmada 

com pessoa jurídica de direito privado 

mediante o emprego de recursos de origem 

pública. 

Julgue os itens a seguir, a respeito dessa 

situação hipotética. 
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23. Os dados requisitados devem ser 

fornecidos, em razão da expressa 

competência constitucional do TCU para 

decretar a quebra do sigilo bancário. 

 

24. O fornecimento dos dados requisitados 

não viola o direito fundamental à 

intimidade e à vida privada. 

Com base na doutrina e nas normas 

constitucionais, julgue os itens que se segue. 

25. Compete à Procuradoria-Geral do 

estado do Pará a representação judicial 

e a consultoria jurídica do estado, sendo 

vedado o desempenho de tais atividades 

por servidores ocupantes 

exclusivamente de cargo em comissão, 

ainda que norma estadual preveja 

expressamente tal hipótese. 

 

26. O estado do Pará, no exercício do seu 

poder constituinte derivado decorrente, 

pode inserir em sua Constituição 

estadual dispositivo que fixe data para o 

pagamento dos vencimentos dos 

servidores estaduais da administração 

direta, autárquica, fundacional, de 

empresa pública e de sociedade de 

economia mista, além de determinar a 

correção monetária dos seus valores em 

caso de atraso. 

No dia 4 de janeiro de 2016, o Movimento 

Tarifa Zero convocou cidadãos a 

participarem de manifestação contra o 

aumento das tarifas de trens, ônibus e 

metrô. A manifestação seria realizada no dia 

3 de fevereiro de 2016 em frente à sede da 

prefeitura de determinado município. O 

organizador do movimento encaminhou, 

previamente à data prevista para a 

realização do evento, ofício à prefeitura e às 

demais autoridades competentes avisando 

sobre a manifestação. Em resposta ao ofício, 

a prefeitura informou que não autorizaria a 

realização do movimento em quaisquer áreas 

públicas daquele município, sob o 

fundamento de que no município ainda não 

havia legislação disciplinando o exercício do 

direito de reunião. 

Considerando essa situação hipotética, 

julgue os itens subsequentes. 

27. O município agiu corretamente ao não 

autorizar a realização da reunião, pois o 

exercício do direito fundamental de 

reunião depende de lei 

regulamentadora, por ser norma 

constitucional de eficácia limitada (ou 

reduzida). 

 

28. O Movimento Tarifa Zero pode impetrar 

mandado de segurança contra o ato do 

prefeito que não autorizou a realização 

do movimento. 

 

29. Em casos como o descrito não se faz 

necessário o prévio aviso, de modo que 

o organizador do movimento poderia ter 

encaminhado ofício à prefeitura e às 

demais autoridades competentes em 

data posterior à realização da reunião. 

Julgue (C ou E) o item seguinte, acerca das 

relações entre direito internacional e direito 

interno. 

30. Por expressa disposição constitucional, 

lei sobre o ingresso nas Forças Armadas 

deve considerar as peculiaridades de 

suas atividades, inclusive das atividades 

cumpridas em decorrência de 

compromissos internacionais. 
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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  
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17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 C 

03 E 

04 E 

05 C 

06 C 

07 E 

08 E 

09 E 

10 E 

11 C 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 C 

18 C 

19 C 

20 E 

21 C 

22 E 

23 E 

24 C 

25 C 

26 E 

27 E 

28 C 

29 E 

30 C 
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