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Direito Constitucional 
 

Questão 1: CESPE - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2013 

Assunto: Formas de Estado e de Governo, Sistemas de Governo, e Separação de Poderes 

Acerca do contorno constitucional do Poder Judiciário e dos seus órgãos, julgue o item a seguir. 

 

A função típica do Poder Judiciário é a jurisdicional, sendo-lhe vedada a prática das funções 

administrativa e legislativa, que são reservadas, por força do princípio da separação dos 

poderes, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. 

(         ) Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 2: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Formas de Estado e de Governo, Sistemas de Governo, e Separação de Poderes 

No que se refere à CF, às emendas constitucionais e aos princípios fundamentais, julgue o item 

a seguir. 

A CF instituiu mecanismos de freios e contrapesos, de modo a concretizar-se a harmonia entre 

os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,  como, por exemplo, a possibilidade de que o 

Poder Judiciário declare a inconstitucionalidade das leis. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 3: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Conceito, estrutura, supremacia e classificação das Constituições 

Em relação ao direito constitucional, julgue o item a seguir. 

 

A supremacia da Constituição e a missão atribuída ao Poder Judiciário na sua defesa têm papel 

de destaque no sistema geral de freios e  contrapesos concebido pelo constitucionalismo 

moderno como forma de conter o poder. 
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 (         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 4: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Conceito, estrutura, supremacia e classificação das Constituições 

Acerca do conceito de constituição e da interpretação das normas constitucionais, julgue o item 

a seguir. 

Para Peter Häberle, jurista alemão cujo pensamento doutrinário tem influenciado o direito 

constitucional brasileiro, a constituição deve corresponder ao resultado, temporário e 

historicamente condicionado, de um processo de interpretação levado adiante na esfera 

pública por parte dos cidadãos e cidadãs. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 5: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Conceito, estrutura, supremacia e classificação das Constituições 

A respeito das classificações das constituições, julgue o item que se segue.Quanto ao modo de 

elaboração, as constituições podem ser promulgadas — aquelas que derivam do trabalho de 

assembleia nacional constituinte — ou outorgadas — aquelas que são estabelecidas sem a 

participação popular. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 6: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Conceito, estrutura, supremacia e classificação das Constituições 

A respeito das classificações das constituições, julgue o item que se segue. 
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Quanto à extensão, as constituições são classificadas como sintéticas — aquelas que preveem 

apenas princípios e normas gerais do Estado — e analíticas — aquelas que regulamentam todos 

os assuntos entendidos como relevantes à formação e ao funcionamento do Estado. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 7: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Conceito, estrutura, supremacia e classificação das Constituições 

Acerca do conceito de Constituição, da classificação das Constituições, da classificação das 

normas constitucionais e dos princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF), 

assinale a opção correta. 

 a)  Normas constitucionais de eficácia plena são autoaplicáveis ou autoexecutáveis, como, por 

exemplo, as normas que estabelecem o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado de 

injunção e o habeas data. 

 b)  Quanto à estabilidade, a CF classifica-se como super-rígida, porque, em regra, pode ser 

alterada por processo legislativo ordinário diferenciado, sendo, excepcionalmente, imutável em 

alguns pontos (cláusulas pétreas). 

 c)  A repristinação ocorre quando uma norma infraconstitucional revogada pela anterior ordem 

jurídica é restaurada tacitamente pela nova ordem constitucional. 

 d)  A CF, compreendida como norma jurídica fundamental e suprema, foi originalmente 

concebida como um manifesto político com fins essencialmente assistencialistas, tendo a 

atuação do constituinte derivado positivado direitos políticos e princípios de participação 

democrática no texto constitucional. 

 e)  Decorrem do princípio da supremacia das normas constitucionais tanto a exigência de que 

os estados-membros se organizam obedecendo ao modelo adotado pela União quanto a de que 

as unidades federativas estruturem seus governos de acordo com o princípio da separação de 

poderes. 

 

 

Questão 8: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 
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Assunto: Conceito, estrutura, supremacia e classificação das Constituições 

Acerca de aspectos relacionados à Constituição, poder constituinte e princípios constitucionais 

fundamentais, assinale a opção correta. 

 a) O pluralismo político, princípio constitucional fundamental da CF que assegura a 

participação plural da sociedade, atinge apenas os partidos políticos, não se estendendo a 

sindicatos, associações, entidades de classe e organizações em geral. 

 b) Em se tratando de Constituição formal, consideram-se constitucionais as normas que 

constarem do texto magno, sejam elas emanadas do poder constituinte originário ou do de 

reforma. 

 c) As Constituições não escritas são compostas por costumes e pela jurisprudência, mas não 

por instrumentos escritos, ainda que dispersos pelo tempo. 

 d) O dispositivo da CF que considera dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e 

não formais é considerado norma constitucional de eficácia contida. 

 e) Não se pode falar em poder constituinte originário se o ato constituinte for adstrito a uma 

única pessoa ou a um grupo restrito no qual não intervenha órgão de representação popular. 

 

 

Questão 9: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Eficácia das Normas Constitucionais 

Julgue o item a seguir, relativo aos direitos sociais e de nacionalidade previstos na Constituição 

Federal de 1988 (CF). 

As normas que tratam de direitos sociais são de eficácia limitada, ou seja, de aplicabilidade 

mediata, já que, para que se efetivem de maneira adequada, se devem cumprir exigências como 

prestações positivas por parte do Estado, gastos orçamentários e mediação do legislador. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 10: CESPE - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2013 

Assunto: Eficácia das Normas Constitucionais 

Julgue o item seguinte, referente à teoria constitucional. 
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A norma programática vincula os comportamentos públicos futuros, razão pela qual, no Brasil, 

todas as normas constitucionais são imperativas e de cumprimento obrigatório. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 11: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Eficácia das Normas Constitucionais 

Em relação ao direito constitucional, julgue o item a seguir. 

Segundo a tradicional classificação quanto ao grau de aplicabilidade das normas 

constitucionais, normas de eficácia limitada são aquelas que, de imediato, no momento em que 

a Constituição é promulgada, não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, sendo 

necessária a edição de uma lei integrativa infraconstitucional. São, portanto, de aplicabilidade 

mediata e reduzida, também chamada de aplicabilidade indireta ou diferida. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 12: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Eficácia das Normas Constitucionais 

No que concerne à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item seguinte. 

As normas constitucionais de eficácia limitada, embora, para produzirem todos os seus efeitos, 

demandem lei integrativa, têm o poder de vincular o legislador ordinário, podendo servir como 

parâmetro para o controle de constitucionalidade. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 13: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Eficácia das Normas Constitucionais 
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No que se refere às disposições constitucionais, julgue o item a seguir. 

  

Embora a aplicabilidade do direito à educação seja direta e imediata, classifica-se a norma que 

assegura esse direito como norma de eficácia contida ou prospectiva, uma vez que a incidência 

de seus efeitos depende da edição de normas infraconstitucionais, como a de implementação de 

programa social que dê concretude a tal direito. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 14: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

Assunto: Poder Constituinte 

Acerca do poder constituinte, assinale a opção correta. 

 a) O voto direto, secreto, universal e periódico é considerado cláusula pétrea da CF. 

 b) O STF admite o controle judicial de constitucionalidade de norma criada pelo poder 

constituinte originário. 

 c) O poder constituinte originário é inicial, incondicionado, mas limitado aos princípios da 

ordem constitucional anterior. 

 d) A CF exige a participação do presidente da República no processo legislativo de elaboração 

de uma emenda constitucional, seja mediante o veto, seja mediante a sanção. 

 e) O controle judicial da constitucionalidade de emendas à CF é juridicamente impossível no 

Brasil. 

 

 

Questão 15: CESPE - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2013 

Assunto: Poder Constituinte 

Julgue o item seguinte, referente à teoria constitucional. 

O poder constituinte é inicial, autônomo e condicionado, exprimindo a ideia de direito 

prevalente no momento histórico e que moldará a estrutura jurídica do Estado. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 16: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Poder Constituinte 

Em determinado país, como resultado de uma revolução popular, os revolucionários assumiram 

o poder e declararam revogada a Constituição então em vigor. Esse mesmo grupo estabeleceu 

uma nova ordem constitucional consistente em norma fundamental elaborada por grupo de 

juristas escolhido pelo líder dos revolucionários. 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

A nova Constituição desse país não pode ser considerada uma legítima manifestação do poder 

constituinte originário, visto que sua outorga foi feita sem observância a nenhum procedimento 

de aprovação predeterminado. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 17: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Poder Constituinte 

No que se refere ao poder constituinte, julgue o item subsecutivo. 

 O poder constituinte originário é autônomo e se esgota com a edição da nova constituição. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 18: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Poder Constituinte 

No que se refere às disposições constitucionais, julgue o item a seguir. 

As constituições estaduais promulgadas pelos estados-membros da Federação são expressões 

do poder constituinte derivado decorrente, cujo exercício foi atribuído pelo poder constituinte 

originário às assembleias legislativas. 

(         )  Certo 
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(         )  Errado 

 

 

Questão 19: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Poder Constituinte 

Acerca do poder constituinte e dos princípios fundamentais da CF, assinale a opção correta. 

 a)  Nas relações internacionais, o Brasil rege-se, entre outros princípios, pela soberania, pela 

dignidade da pessoa humana e pelo pluralismo político. 

 b)  O preâmbulo da CF constitui vetor interpretativo para a compreensão do significado de 

suas prescrições normativas, de modo que também tem natureza normativa e obrigatória. 

 c)  O titular do poder constituinte é aquele que, em nome do povo, promove a instituição de um 

novo regime constitucional ou promove a sua alteração. 

 d)  Embora seja, em regra, ilimitado, o poder constituinte originário pode sofrer limitações em 

decorrência de ordem supranacional, sendo inadmissível, por exemplo, uma nova Constituição 

que desrespeite as normas internacionais de direitos humanos. 

 e)  O poder constituinte derivado reformador efetiva-se por emenda constitucional, de acordo 

com os procedimentos e limitações previstos na CF, sendo passível de controle de 

constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

 

 

Questão 20: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo 

No que concerne à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item seguinte. 

As normas programáticas são dotadas de eficácia plena e independem de programas ou 

providências estatais para a sua concretização. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 21: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo 
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Em determinado país, como resultado de uma revolução popular, os revolucionários assumiram 

o poder e declararam revogada a Constituição então em vigor. Esse mesmo grupo estabeleceu 

uma nova ordem constitucional consistente em norma fundamental elaborada por grupo de 

juristas escolhido pelo líder dos revolucionários. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. 

Caso a nova Constituição estabeleça que algumas leis editadas sob a égide da ordem 

constitucional anterior permaneçam em vigor, ocorrerá o fenômeno da repristinação. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 22: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo 

Acerca de princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais e aplicabilidade das 

normas constitucionais, assinale a opção correta. Nesse sentido, considere que a sigla CF, 

sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988. 

 a) O princípio constitucional do direito de acesso à informação veda o sigilo da fonte, ainda que 

se aleguem motivos profissionais. 

 b) O repúdio à prática do racismo configura um dos princípios que norteia a República 

Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Essa prática constitui crime inafiançável e 

imprescritível, e o referido princípio é considerado norma constitucional de eficácia contida. 

 c) As normas programáticas, que veiculam princípios a serem cumpridos pelo Estado, podem 

ser exemplificadas, entre outras, pela previsão constitucional de proteção ao mercado de 

trabalho da mulher mediante incentivos específicos. 

 d) Os fundamentos da República Federativa do Brasil incluem, entre outros, a dignidade da 

pessoa humana, o pluralismo político e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

 e) Segundo a CF, a casa é asilo inviolável do indivíduo, razão por que ninguém, 

independentemente da circunstância, poderá nela ingressar sem o consentimento do morador. 
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Questão 23: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo 

Com relação ao neoconstitucionalismo, às normas constitucionais e ao poder constituinte, 

assinale a opção correta. 

 a)  O fenômeno da mutação constitucional é um processo informal de alteração do significado 

da CF, decorrente de nova interpretação, mas não de alteração, do texto constitucional. 

 b)  As normas constitucionais de eficácia contida, apesar de ter aplicabilidade imediata, 

somente produzem efeitos após edição de norma infraconstitucional integrativa. 

 c)  Decorre do poder constituinte derivado reformador a possibilidade de estruturação dos 

estados-membros, por meio de suas próprias constituições. 

 d)  O neoconstitucionalismo desenvolvido pelo modelo neoliberal de Estado revisita a 

concepção de liberdade de mercado, resultando no enfraquecimento dos direitos sociais. 

 e)  A norma constitucional que trata da ação direta de inconstitucionalidade constitui elemento 

formal de aplicabilidade da CF. 

 

 

Questão 24: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo 

Acerca do direito constitucional, assinale a opção correta. 

 a) As várias reformas já sofridas pela CF, por meio de emendas constitucionais, são expressão 

do poder constituinte derivado decorrente. 

 b) De acordo com a doutrina dominante, a CF, ao se materializar em um só código básico, afasta 

os usos e costumes como fonte do direito constitucional. 

 c) O neoconstitucionalismo, ao promover a força normativa da Constituição, acarretou a 

diminuição da atividade judicial, dado o alto grau de vinculação das decisões judiciais aos 

dispositivos constitucionais. 

 d) A derrotabilidade de uma norma constitucional ocorrerá caso uma norma jurídica deixe de 

ser aplicada em determinado caso concreto, permanecendo, contudo, no ordenamento jurídico 

para regular outras relações jurídicas. 

 e) A interpretação da Constituição sob o método teleológico busca investigar as origens dos 

conceitos e institutos pelo próprio legislador constituinte. 
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Questão 25: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

Assunto: Métodos e princípios de interpretação das normas constitucionais 

Com relação às consequências da elaboração de uma nova Constituição para o ordenamento 

jurídico de um Estado e à hermenêutica do texto constitucional no Brasil, assinale a opção 

correta. 

 a) A recepção material de normas constitucionais pretéritas é admitida pelo direito 

constitucional brasileiro, inclusive de forma tácita. 

 b) A interpretação conforme a Constituição, além de princípio de hermenêutica constitucional, 

é técnica de decisão no controle de constitucionalidade. 

 c) Com o advento de uma nova Constituição, toda a legislação infraconstitucional anterior 

torna-se inválida. 

 d) Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), se uma lei anterior à 

Constituição não guarda compatibilidade material com esta, ocorre a inconstitucionalidade 

superveniente dessa lei. 

 e) Somente possuem supremacia formal as normas constitucionais que se relacionam com os 

direitos fundamentais. 

 

 

Questão 26: CESPE - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2013 

Assunto: Métodos e princípios de interpretação das normas constitucionais 

Julgue o item seguinte, referente à teoria constitucional. 

De acordo com o princípio da unidade da Constituição, a interpretação constitucional deve ser 

realizada de forma a evitar contradição entre suas normas. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 27: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Métodos e princípios de interpretação das normas constitucionais 
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Em relação ao direito constitucional, julgue o item a seguir. 

 

Com amplo curso na doutrina e na jurisprudência alemãs e utilizado pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), o princípio hermenêutico da unidade  da Constituição preceitua que uma 

disposição constitucional pode ser considerada de forma isolada, podendo ser interpretada 

exclusivamente  a partir de si mesma. 

 (         )  Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 28: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Métodos e princípios de interpretação das normas constitucionais 

Acerca do conceito de constituição e da interpretação das normas constitucionais, julgue o item 

a seguir. 

Para que as decisões produzidas mediante ponderação tenham legitimidade, deve o intérprete 

observar, alternativamente, os seguintes parâmetros gerais: os enunciados com estrutura de 

princípio têm preferência sobre aqueles com estrutura de regra; as normas que promovem 

diretamente os direitos fundamentais dos indivíduos e a dignidade da pessoa humana têm 

preferência sobre aqueles que apenas indiretamente contribuem para esse resultado. 

(         ) Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 29: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos princípios fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988) 

Julgue o item que se segue, a respeito dos princípios fundamentais. 

 Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa constituem fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 

Questão 30: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos princípios fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988) 

Julgue o item que se segue, a respeito dos princípios fundamentais. 

 A Constituição Federal de 1988 (CF) não prevê expressamente o princípio da concessão de 

asilo político. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 31: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Dos princípios fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988) 

Julgue o item a seguir, a respeito da teoria dos direitos fundamentais e dos princípios 

fundamentais na Constituição Federal de 1988 (CF). 

 A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil, 

promove o direito à vida digna em sociedade, em prol do bem comum, fazendo prevalecer o 

interesse coletivo em detrimento do direito individual. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 32: CESPE - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2013 

Assunto: Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Julgue o item seguinte, referente à teoria constitucional. 

Os estrangeiros somente não gozarão dos mesmos direitos assegurados aos brasileiros quando 

a própria Constituição autorizar a distinção, tendo-se presente o princípio de que a lei não deve 

distinguir entre nacionais e estrangeiros quanto à aquisição e ao gozo dos direitos civis. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 33: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Acerca dos princípios fundamentais, da aplicabilidade e interpretação das normas 

constitucionais e dos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta. 

 a)  É possível a ocorrência de antinomias entre as normas constitucionais, que devem ser 

resolvidas pela aplicação dos critérios cronológico, da especialidade e hierárquico. 

 b)  Conforme previsão constitucional, o exercício do direito de greve, no âmbito do serviço 

público, depende de regulamentação infraconstitucional. 

 c)  Segundo entendimento do STF, os direitos e as garantias fundamentais são assegurados ao 

estrangeiro somente se ele for domiciliado no Brasil. 

 d)  De acordo com a jurisprudência do STF, é inconstitucional a fixação de limite de idade para a 

inscrição em concurso público, independentemente de justificativa. 

 e)  São fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, o pluralismo 

político e a prevalência dos direitos humanos. 

 

 

Questão 34: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na CF, assinale a opção correta. 

 a) É permitido ao preso provisório e ao maior de dezoito anos de idade internado ao tempo em 

que era adolescente alistar-se ou transferir o título de eleitor para o domicílio dos 

estabelecimentos penais e de internação onde se encontrem. 

 b) A CF assegura personalidade jurídica aos partidos políticos, na forma da lei, além de 

estabelecer as sanções cabíveis no caso de indisciplina partidária, que podem ser tanto a 

advertência quanto a perda do mandato. 

 c) Os direitos sociais assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos incluem a 

proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos e piso salarial 

proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, atendidas as condições estabelecidas 

em lei. 
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 d) Todos os direitos e as garantias expressos na CF foram expressamente editados como 

cláusula pétrea, constituindo rol taxativo, cuja ampliação depende de edição de emendas 

constitucionais. 

 e) No que se refere aos direitos e garantias fundamentais elencados na CF, os estrangeiros 

residentes e não residentes no Brasil equiparam-se aos brasileiros. 

 

 

Questão 35: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Características (Direitos Fundamentais) 

À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir, acerca dos direitos 

fundamentais. 

 

Efeito irradiante dos direitos fundamentais é o atributo que confere caráter eminentemente 

subjetivo a esses direitos, garantindo proteção do indivíduo contra o Estado. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 36: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Características (Direitos Fundamentais) 

Julgue o item a seguir, a respeito da teoria dos direitos fundamentais e dos princípios 

fundamentais na Constituição Federal de 1988 (CF). 

A historicidade, como característica dos direitos fundamentais, proclama que seu conteúdo se 

modifica e se desenvolve de acordo com o lugar e o tempo. Por isso, os direitos fundamentais 

podem surgir e se transformar. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 37: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Características (Direitos Fundamentais) 
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Julgue o item a seguir, a respeito da teoria dos direitos fundamentais e dos princípios 

fundamentais na Constituição Federal de 1988 (CF). 

 O pluralismo político traduz a liberdade de convicção filosófica e política, assegurando aos 

indivíduos, além do engajamento pluripartidário, o direito de manifestação de forma 

apartidária. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 38: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Gerações de Direitos Fundamentais 

A respeito dos direitos e garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, 

julgue o item subsequente. 

 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão são aqueles que outorgam ao indivíduo direitos 

a prestações sociais estatais, caracterizando-se, na maioria das vezes, como 

normasconstitucionais programáticas. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 39: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Gerações de Direitos Fundamentais 

A respeito dos princípios fundamentais e dos direitos e das garantias fundamentais, assinale a 

opção correta. 

 a) Por constituírem direitos relativos às pessoas naturais, os direitos e garantias fundamentais 

não são extensíveis às pessoas jurídicas. 

 b) Enquanto os direitos civis e políticos se baseiam em abstenções por parte do Estado, os 

direitos sociais pressupõem prestações positivas do Estado. 

 c) De acordo com o STF, um direito fundamental constitucionalmente previsto possui caráter 

absoluto e se sobrepõe a eventual interesse público. 
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 d) A adoção da Federação como forma de Estado pela CF é embasada na descentralização 

política e na soberania dos Estados-membros, que são capazes de se auto-organizar por meio 

de suas próprias constituições. 

 e) Em relação aos direitos políticos, o mandado de segurança coletivo e o habeas corpus são 

formas de exercício direto da soberania popular, como previsto na CF. 

 

 

Questão 40: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

Julgue o item a seguir, relativo aos direitos sociais e de nacionalidade previstos na Constituição 

Federal de 1988 (CF). 

 

Os efeitos jurídicos de sentença transitada em julgado que trate da perda da nacionalidade 

brasileira não são personalíssimos, podendo-se estender, portanto, a terceiros. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 41: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

Julgue o item subsecutivo, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos. 

Consideram-se ilícitas, inadmissíveis no processo penal, as provas que importem em violação de 

normas de direito material (Constituição ou leis), mas não de normas de direito processual. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 42: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue, concernente a direitos e 

garantias fundamentais. 
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De acordo com a norma da inviolabilidade domiciliar prevista na CF, a entrada em uma casa sem 

o consentimento do morador somente poderá ocorrer em caso de flagrante delito, ou de 

desastre, ou de prestação de socorro, ou por determinação judicial. Nesse sentido, estará 

correta a atuação de oficial de justiça que, ao cumprir determinação judicial, ingresse em 

domicílio residencial durante a noite, mesmo sem o consentimento do morador. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 43: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item que se segue, concernente a direitos e 

garantias fundamentais. 

 

Considere a seguinte situação hipotética. 

 

Alberto dirigiu-se à secretaria de uma das varas do TJDFT, onde requereu uma certidão para a 

defesa de direito e esclarecimento de situação  de interesse pessoal. Lúcio, servidor do juízo em 

questão, negou-se a atender ao pedido de Alberto, sob a alegação de não ter havido o  

pagamento de taxa. Nessa situação hipotética, a atuação de Lúcio foi correta, pois, conforme a 

CF, a obtenção de certidão em repartições  públicas requer o prévio recolhimento de taxa. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 44: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir, acerca dos direitos 

fundamentais. 

Considere que um indivíduo tenha sido denunciado por crime contra o patrimônio há mais de 

dez anos e que, em razão da quantidade de processos conclusos para sentença na vara criminal 
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do município, ainda não tenha havido sentença em relação ao seu caso. Essa situação retrata 

hipótese de flagrante violação ao direito fundamental à duração razoável do processo, 

expressamente previsto na CF. 

(         )  Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 45: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir, acerca dos direitos 

fundamentais. 

A CF admite a prisão por dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável 

de obrigação alimentícia. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 46: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir, acerca dos direitos 

fundamentais. 

A inviolabilidade do domicílio abrange qualquer compartimento habitado onde alguém exerce 

profissão ou atividades pessoais, podendo, por exemplo, ser um trailer, um barco ou um 

aposento de habitação coletiva. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 47: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 
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Com relação ao tratamento constitucional dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item 

subsequente. 

 De acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), é direito do defensor, no interesse do 

representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em 

procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam 

respeito ao exercício do direito de defesa. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 48: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

Ainda a respeito dos direitos fundamentais, julgue o seguinte item. 

Se o reconhecimento do direito adquirido beneficiar a sociedade como um todo e não se 

destinar, única e exclusivamente, ao atendimento de interesses individuais, considera-se 

cumprida a função social desse direito fundamental. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 49: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 

Julgue o item subsequente, acerca das funções essenciais à justiça. 

  

Escritório de advocacia de advogado investigado pode ser alvo de busca e apreensão por 

autoridade judicial, que deverá se ater aos documentos e provas que digam respeito 

exclusivamente ao objeto da investigação judicial, sob pena de ser declarada nula a apreensão 

de todo o material que extrapolar o âmbito da investigação. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 50: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Mandado de Segurança 

Julgue o item subsecutivo, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos. 

O mandado de segurança pode ser impetrado contra autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do poder  público, como é o caso dos agentes de pessoas 

jurídicas privadas que executam, a qualquer título, atividades e serviços públicos. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 51: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Mandado de Segurança 

No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir. 

  

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação 

no Congresso Nacional, bastando, para se configurar essa representação, a existência de um 

único parlamentar na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, filiado ao partido. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 52: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Mandado de Segurança 

A respeito de mandado de segurança, julgue o item que se segue. 

À luz do entendimento do STF, a desistência do mandado de segurança, total ou parcial, 

depende da aquiescência da autoridade impetrada. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 53: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Mandado de Segurança 

A respeito de mandado de segurança, julgue o item que se segue. 

Decai o mandado de segurança impetrado no TJDFT contra ato de autoridade coatora que 

deveria ser processada na justiça federal se o processo não for remetido ao juízo competente 

em até cento e vinte dias após a ocorrência do ato. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 54: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Mandado de Segurança 

A respeito de mandado de segurança, julgue o item que se segue. 

 A formulação de pedido administrativo de reconsideração não interrompe nem reabre o prazo 

decadencial para a impetração de mandado de segurança, devendo-se respeitar o prazo 

previsto em lei. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 55: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Mandado de Injunção 

Julgue o item a seguir, a respeito dos direitos e garantias fundamentais. 

 Conforme o STF, a edição de norma regulamentadora prejudica o mandado de injunção, salvo 

na hipótese de o impetrante pretender ver sanada lacuna normativa do período anterior à 

edição da lei. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 56: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 
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Assunto: Habeas Data 

Julgue o item a seguir, a respeito dos direitos e garantias fundamentais. 

O habeas data não é meio de solicitação e obtenção de informações de terceiros, uma vez que 

tem como objetivo assegurar o conhecimento de informações relativas ao próprio impetrante. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 57: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Habeas Data 

Julgue o item a seguir, a respeito dos direitos e garantias fundamentais. 

 O habeas data visa proteger a privacidade do indivíduo contra o abuso no registro de dados 

pessoais falsos ou equivocados, sendo, por isso, o meio apto para a obtenção de vista de 

processo administrativo. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 58: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Ação Popular 

No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir. 

 

Embora apenas o cidadão tenha legitimidade para o ajuizamento da ação popular, o Ministério 

Público pode, na hipótese de desistência da ação por parte do autor, promover o respectivo 

prosseguimento do feito. 

(         )  Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 59: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º) 
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Julgue o item a seguir, relativo aos direitos sociais e de nacionalidade previstos na Constituição 

Federal de 1988 (CF). 

A alimentação tem, no ordenamento jurídico nacional, o estatuto de direito fundamental, o que 

obriga o Estado a garantir a segurança alimentar de toda a população. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 60: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º) 

A respeito dos direitos sociais, julgue o item seguinte. 

A CF garante ao trabalhador a irredutibilidade salarial, o que impede que o empregador 

diminua, por ato unilateral ou por acordo individual, o valor do salário do trabalhador. A 

redução salarial só será possível se estiver prevista em convenção ou acordo coletivo. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 61: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º) 

Lei federal, além de instituir o valor do salário mínimo para o ano de 2012 e a política de sua 

valorização para o período de 2013 a 2017, prevendo os índices oficiais para sua correção, 

atribuiu ao presidente da República a competência para aplicar, anualmente, esses índices para 

reajuste e aumento e divulgar, mediante decreto, o novo valor do salário mínimo. 

 

Com base nessa situação hipotética e na jurisprudência do STF, assinale a opção correta. 

 a)  O decreto presidencial previsto na lei é meramente declaratório do valor do salário mínimo 

a ser reajustado segundo os índices estabelecidos na norma, não tendo a capacidade de inovar a 

ordem jurídica. 

 b)  A previsão de edição de decreto presidencial na referida lei é inconstitucional, pois afronta 

norma constitucional que exige lei formal para a fixação do valor do salário mínimo. 
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 c)  O decreto presidencial previsto na lei poderia ser objeto de ação direta de 

inconstitucionalidade, por constituir decreto autônomo. 

 d)  A lei é inconstitucional, já que a fixação do valor do salário mínimo compete privativamente 

ao presidente da República. 

 e)  O presidente da República poderia delegar a atribuição a ele fixada na lei ao ministro de 

Estado do Trabalho e Emprego. 

 

 

Questão 62: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988) 

Julgue o próximo item, acerca dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988 

(CF). 

O empregado filiado que vier a se aposentar perderá o direito de votar e de ser votado na 

organização sindical que integre. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 63: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988) 

Julgue o próximo item, acerca dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988 

(CF). 

 

A criação de entidade sindical depende de autorização do órgão competente, podendo o poder 

público nela intervir quando houver comprovada violação de seus atos estatutários. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 64: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Direitos Coletivos dos Trabalhadores (arts. 8º a 11 da CF/1988) 
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Acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na CF, julgue o item seguinte. 

 O trabalhador aposentado tem direito de permanecer filiado a seu sindicato e, fazendo-o, pode 

ser votado nas eleições para a direção da organização. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 65: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados) 

Acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na CF, julgue o item seguinte. 

 Considera-se brasileiro naturalizado o estrangeiro de qualquer nacionalidade casado com 

brasileiro nato por mais de cinco anos. 

(         ) Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 66: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados 

A respeito dos direitos sociais, julgue o item seguinte. 

 

Apenas brasileiros natos podem compor o Conselho da República, já que ele é formado pelo 

vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente do 

Senado Federal, pelos líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, além do ministro de Estado da Justiça. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 67: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Perda da nacionalidade 

Ainda a respeito dos direitos fundamentais, julgue o seguinte item. 
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De acordo com o STF, uma vez concedida a naturalização pelo ministro de Estado da Justiça, a 

revisão desse ato somente pode ser feita mediante processo judicial, e não 

administrativamente. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 68: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade) 

A respeito dos direitos sociais, julgue o item seguinte. 

A deportação, pena aplicada a quem pratica algum delito em território brasileiro, consiste na 

retirada compulsória de estrangeiro residente ou domiciliado no país. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 69: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Símbolos e Idioma da República (art. 13 da CF/1988) 

Com relação ao Estado federal brasileiro, julgue o item a seguir. 

São símbolos do Estado federal brasileiro a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais, 

podendo os estados-membros, o Distrito Federal (DF) e os municípios adotar símbolos 

próprios. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 70: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

Assunto: Direitos Políticos (arts. 14 a 16 da CF/1988) 

Relativamente aos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta. 

 a) Os analfabetos são inelegíveis. 
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 b) A CF autoriza a criação de partido político de caráter regional, mas condiciona essa criação 

ao registro dos estatutos da agremiação política no TRE. 

 c) A lei que alterar o processo eleitoral e os casos de inelegibilidade terá aplicação imediata, por 

força do princípio da probidade administrativa. 

 d) A objeção de consciência é protegida constitucionalmente, podendo o cidadão invocá-la para 

eximir-se de obrigação legal a todos imposta e para se recusar a cumprir prestação alternativa 

fixada em lei. 

 e) O estrangeiro residente no Brasil, por não ser cidadão brasileiro, não possui o direito de 

votar e de impetrar habeas corpus. 

 

 

Questão 71: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Direitos Políticos (arts. 14 a 16 da CF/1988) 

Com relação aos direitos e aos partidos políticos, julgue o item subsecutivo. 

O reconhecimento de justa causa para transferência de partido político não dá ao novo partido 

do detentor de mandato o direito de sucessão à vaga. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 72: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Direitos Políticos (arts. 14 a 16 da CF/1988) 

Com relação aos direitos e aos partidos políticos, julgue o item subsecutivo. 

O alistamento eleitoral é obrigatório para os maiores de dezesseis e os menores de sessenta 

anos de idade. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 73: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Direitos Políticos (arts. 14 a 16 da CF/1988) 
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Acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na CF, julgue o item seguinte. 

 O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de sessenta anos de idade. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 74: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Direitos Políticos (arts. 14 a 16 da CF/1988) 

No que se refere às disposições constitucionais, julgue o item a seguir. 

 Caso seja publicada e passe a viger em fevereiro de 2018, lei que altere o processo eleitoral 

poderá ser aplicada a pleito eletivo que ocorra em outubro desse mesmo ano. 

(         ) Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 75: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Direitos Políticos (arts. 14 a 16 da CF/1988) 

Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção 

correta. 

 a)  Lei que altere o processo eleitoral poderá ser aplicada a pleito eletivo realizado no ano de 

sua edição, desde que editada no prazo de cento e oitenta dias anteriores à eleição. 

 b)  A hipótese de inelegibilidade em razão de parentesco prevista na CF para os cargos de 

prefeito e governador engloba a candidatura de cônjuges ou parentes até segundo grau em 

todo o território nacional, enquanto durar o mandato. 

 c)  Dado o princípio da dignidade da pessoa humana, tratado sobre direitos humanos ratificado 

pelo Brasil é automaticamente internalizado na legislação pátria como emenda constitucional. 

 d)  Nos termos da CF, o exercício da soberania popular poderá ser exercido diretamente pelo 

povo, por meio de instrumentos como o referendo e o plebiscito. 

 e)  Em decorrência de ausência de previsão constitucional, estrangeiro residente no país preso 

pela polícia por se envolver em uma briga após assistir a jogo de futebol em estádio não poderá 

impetrar o remédio do habeas corpus. 
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Questão 76: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Direitos Políticos (arts. 14 a 16 da CF/1988) 

Assinale a opção correta acerca dos direitos e das garantias fundamentais. 

 a) Deverão ser cassados os direitos políticos de parlamentar condenado por crime de 

corrupção em sentença criminal transitada em julgado. 

 b) Lei que altere o processo eleitoral editada no mesmo ano de um pleito eletivo, ainda que em 

vigor, será aplicada no ano subsequente, conforme o princípio da anterioridade eleitoral. 

 c) Gravação de conversa telefônica sem autorização judicial, registrada por um dos 

interlocutores, é considerada prova ilícita, ante o sigilo das comunicações telefônicas, 

constitucionalmente assegurado. 

 d) A instauração de processo administrativo disciplinar contra servidor público para apuração 

de irregularidade funcional garante ao servidor o direito de impetrar habeas corpus para 

impedir o prosseguimento do processo administrativo. 

 e) Estrangeiro de qualquer nacionalidade pode se candidatar a cargos eletivos, com exceção 

dos cargos para os quais se exige a condição de brasileiro nato. 

 

 

Questão 77: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos) 

A respeito dos direitos e garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, 

julgue o item subsequente. 

Considere que Marcos, cidadão brasileiro, com vinte anos de idade, pretenda se eleger na 

próxima eleição, pela primeira vez, vereador de determinado município e que seu irmão adotivo 

seja atualmente vereador do referido município. Nessa situação, Marcos é considerado  

relativamente inelegível. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 78: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Da Organização do Estado 

Julgue o item seguinte, relativo à organização do Estado federal brasileiro. 

A constituição de um estado pode estabelecer norma que condicione a reforma de seu texto à 

aprovação do projeto de reforma por quatro quintos da totalidade dos membros integrantes da 

assembleia legislativa. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 79: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Da Organização do Estado 

Julgue o item seguinte, relativo à organização do Estado federal brasileiro. 

Compete aos municípios a criação, a organização e a supressão de distritos. Nesses três casos, 

devem ser observadas as orientações constantes em lei do município correspondente. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 80: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Da organização político-administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988) 

A respeito da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o 

próximo item. 

No julgamento de crimes dolosos contra a vida, a competência do tribunal do júri deve 

prevalecer à de eventual foro por prerrogativa de função fixado por constituição estadual. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 81: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Da organização político-administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988) 
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A respeito da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o 

próximo item. 

 O princípio da simetria relativiza a autonomia dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 

ao fixar, ainda que de maneira não absoluta, a obrigação, para esses entes, de reprodução do 

modelo de organização e de relação entre poderes estabelecidos pela CF em âmbito federal. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 82: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Repartição de Competências Constitucionais 

Assinale a opção correta, acerca da organização do Estado e da administração pública. 

 a) Embora não possuam constituição, os municípios, em simetria com os estados, têm 

autonomia administrativa e desempenham as funções dos Poderes Executivo, Judiciário e 

Legislativo. 

 b) A competência material ou administrativa, comum aos entes federativos, caracteriza-se 

como atividade legiferante. 

 c) Quaisquer vantagens pecuniárias concedidas aos servidores ativos devem ser estendidas aos 

inativos, dada a garantia constitucional de paridade plena entre servidores ativos e inativos. 

 d) Em caso de extinção de cargo público por meio de lei, o servidor estável que o ocupe perderá 

sua função pública, mas será indenizado na proporção dos anos trabalhados. 

 e) No âmbito da competência legislativa concorrente, para atender a suas peculiaridades, os 

estados-membros poderão editar leis estaduais sobre normas gerais que a União, por inércia, 

não tiver editado. 

 

 

Questão 83: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Repartição de Competências Constitucionais 

A respeito da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o 

próximo item. 
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A repartição de competências entre os entes federativos atribui à União competência ampla e, 

aos estados, competência residual, motivo por que lei federal é hierarquicamente superior a lei 

estadual. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 84: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

Assunto: Repartição de Competências Constitucionais 

Assinale a opção correta acerca da organização político-administrativa do Estado e da 

administração pública. 

 a) Será compatível com a CF lei municipal que determine aos estabelecimentos comerciais a 

realização de seguro obrigatório contra furto e roubo de veículos em seus respectivos 

estacionamentos. 

 b) Os municípios têm competência legislativa para suplementar a legislação estadual, mas não a 

legislação federal. 

 c) Conta-se, durante o afastamento, para fins de promoção por merecimento e aposentadoria, 

o tempo de serviço de servidor público da administração direta afastado do cargo para o 

exercício de mandato eletivo. 

 d) Sendo a competência para legislar sobre direito eleitoral privativa da União, a lei por ela 

editada que vede a transferência de servidor estadual no período que antecede as eleições não 

ofende, segundo o STF, a autonomia dos estados-membros. 

 e) Não invadirá a competência legislativa privativa da União o estado-membro que editar lei 

dispondo sobre relações contratuais, sob o fundamento de que resguardariam o direito do 

consumidor. 

 

 

Questão 85: CESPE - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2013 

Assunto: Da União (arts. 20 a 24 da CF/1988) 

Julgue o item seguinte, referente à teoria constitucional. 
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Defere-se competência concorrente aos entes federativos para explorar, diretamente ou 

mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica e o 

aproveitamento energético dos cursos de água. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 86: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Da União (arts. 20 a 24 da CF/1988) 

Julgue o item seguinte, relativo à organização do Estado federal brasileiro. 

A existência de lei municipal que legisle sobre trânsito e que imponha sanção mais gravosa que 

a prevista no Código de Trânsito Brasileiro é incompatível com a Constituição Federal de 1988 

(CF). 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 87: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Da União (arts. 20 a 24 da CF/1988) 

Julgue o item seguinte, com base na CF e no entendimento do STF. 

Caso o DF institua, mediante lei, determinada gratificação para os servidores das suas polícias 

civil e militar e do seu corpo de bombeiros militar, tal norma legal, segundo o entendimento do 

STF, será constitucionalmente correta, já que a disposição sobre a referida matéria  constitui 

uma das competências do DF. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 88: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Da União (arts. 20 a 24 da CF/1988) 

Julgue o item seguinte, referente à organização político-administrativa. 
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Caso a União edite lei que disponha sobre normas gerais concernentes a procedimentos em 

matéria processual, estado da Federação poderá  legislar sobre matérias específicas 

concernentes a esse tema. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 89: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Da União (arts. 20 a 24 da CF/1988) 

Julgue o item seguinte, referente à organização político-administrativa. 

De acordo com o STF, é inconstitucional lei distrital que disponha sobre bingos e loterias, por 

desrespeitar competência legislativa privativa da União. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 90: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Da União (arts. 20 a 24 da CF/1988) 

Em determinada unidade da Federação, uma lei estadual criou a profissão de motofretista (ou 

motoboy), definindo suas atividades e regulamentado seu exercício no âmbito daquela unidade 

federativa. 

 

Com referência a essa situação hipotética e com base na jurisprudência do STF, assinale a opção 

correta. 

 a) Eventual contradição entre a citada lei estadual e uma lei federal que disponha sobre a 

mesma matéria deverá ser resolvida com base no critério da hierarquia. 

 b) A lei estadual em questão somente estaria de acordo com a CF se houvesse uma lei 

complementar que fixasse critérios para a cooperação entre União, estados e municípios 

relativamente à matéria em apreço. 
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 c) A mencionada lei estadual estará de acordo com a CF caso haja lei complementar que 

autorize os estados a legislar genericamente sobre qualquer matéria referente a direito do 

trabalho. 

 d) A lei estadual em tela atende a previsão constitucional de competência comum entre União, 

estados e municípios para estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do 

trânsito. 

 e) A referida lei estadual violou a CF por invadir a competência privativa da União para legislar 

sobre direito do trabalho e condições para o exercício das profissões. 

 

 

Questão 91: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Da União (arts. 20 a 24 da CF/1988) 

Acerca da administração pública, da organização dos poderes e da organização do Estado, 

julgue o item que se segue. 

 Considere que, prevista competência concorrente para legislar sobre determinada matéria de 

interesse público e inexistindo lei federal que o fizesse, o estado de Goiás tenha editado lei 

contendo normas gerais sobre tal matéria. Nessa situação, lei federal superveniente sobre a 

matéria não revogará a lei estadual, cuja eficácia será suspensa apenas no que contrariar a lei 

federal. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 92: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Dos Estados Federados (arts. 25 a 28 da CF/1988) 

Julgue o item subsequente, relativo à organização político-administrativa do Estado brasileiro. 

Compete à União, mediante lei complementar, instituir microrregiões, com a finalidade de 

promover a redução das desigualdades regionais. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 93: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Dos Municípios (arts. 29 a 31 da CF/1988) 

Julgue o item subsequente, relativo à organização político-administrativa do Estado brasileiro. 

 

Os municípios dispõem de competência para suplementar a legislação estadual, no que couber, 

mas não a legislação federal. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 94: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Do Distrito Federal e dos Territórios (arts. 32 e 33 da CF/1988) 

Julgue o item seguinte, com base na CF e no entendimento do STF. 

Apesar do entendimento comum de que Brasília seria a capital federal, a CF atribui ao DF a 

condição de capital federal, razão por que proíbe,  taxativamente, a divisão dessa unidade 

federada em municípios. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 95: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988) 

Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a opção correta. 

  

 a) A instauração do processo de controle de constitucionalidade, para fins de intervenção, é 

privativa do procurador-geral da República. 

 b)  Em razão da cláusula de reserva de plenário, o controle de constitucionalidade incidental 

não pode ser exercido por juízos singulares de primeiro grau. 
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 c)  Caso o Distrito Federal, no exercício de sua competência legislativa estadual, edite ato 

normativo proibindo determinado serviço de transporte, poderá ser ajuizada ação declaratória 

de constitucionalidade no STF a fim de que a insegurança jurídica seja afastada. 

 d)  Compete ao Congresso Nacional suspender a execução, no todo ou em parte, de lei 

declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. 

 e)  É cabível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental com a 

finalidade de se obter a interpretação, a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante. 

 

 

Questão 96: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Administração Pública (arts. 37 a 43 da CF/1988) 

Considerando o disposto na CF acerca da administração pública, julgue o item subsecutivo. 

Os valores do benefício previdenciário de servidor público afastado da administração direta, 

autárquica e fundacional para o exercício de mandato eletivo serão determinados como se ele 

estivesse em exercício. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 97: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Administração Pública (arts. 37 a 43 da CF/1988) 

Considerando o disposto na CF acerca da administração pública, julgue o item subsecutivo. 

 A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para idosos e pessoas portadoras de 

deficiência, definindo os critérios de sua admissão. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 98: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988) 
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O edital de um concurso público previu, para o teste de aptidão física, a impossibilidade de 

remarcação da prova em virtude de inaptidão temporária do candidato por problema de saúde, 

ainda que comprovada mediante atestado médico. 

 Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal (STF). 

 a) Mesmo que não houvesse previsão expressa no edital, seria impossível a remarcação do 

teste de aptidão física. 

 b) A regulamentação da situação em apreço deveria ser feita por meio de lei e não por meio de 

edital. 

 c) A despeito da previsão contida no edital do referido concurso, o candidato teria direito à 

remarcação caso se submetesse a uma junta médica, para comprovação de sua inaptidão 

temporária. 

 d) A previsão editalícia em questão fere o princípio da isonomia, devendo haver o direito à 

remarcação da data da prova para o candidato que comprovar problema temporário de saúde. 

 e) Na hipótese em apreço, o edital está de acordo com as normas constitucionais que regem o 

concurso público, não se podendo alegar ofensa ao princípio da isonomia. 

 

 

Questão 99: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988) 

Com base no que dispõe a Constituição Federal (CF) sobre os servidores públicos, assinale a 

opção correta. 

 a)  As funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargos efetivos na administração. 

 b)  A investidura em cargo público depende da aprovação prévia em concurso público, cujo 

prazo de validade previsto em lei é de dois anos, admitidas sucessivas prorrogações pelo 

mesmo período. 

 c)  O regime de subsídio foi imposto pela CF como forma obrigatória de remuneração para os 

cargos efetivos e empregos públicos criados após sua promulgação. 
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 d)  O servidor público federal adquire estabilidade no serviço público após dois anos de efetivo 

exercício do cargo por ele ocupado, somente podendo perder seu cargo por decisão judicial 

definitiva. 

 e)  Somente brasileiros natos ou naturalizados podem ocupar os cargos públicos efetivos, 

porém admite-se a ocupação de cargos em comissão por estrangeiros. 

 

 

Questão 100: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988) 

Com base no que dispõe a CF acerca da administração pública, julgue o item seguinte. 

 

Considere que o valor nominal da remuneração global de determinado servidor público que 

recebia determinada gratificação tenha sido reduzido após a instituição de regime 

remuneratório de subsídio. Nesse caso, o servidor não tem direito à continuidade do 

recebimento da gratificação, pois, de acordo com o STF, não existe direito adquirido a regime 

jurídico remuneratório. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 101: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988) 

Com base nas normas constitucionais que versam sobre o regime de previdência e sobre a 

aposentadoria do servidor público titular de cargo efetivo, assinale a opção correta. 

 a)  A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir regime de 

previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, 

podendo a esse regime aderir apenas os servidores que tiverem ingressado no serviço público 

após a data da publicação de seu ato de instituição. 

 b)  Segundo a jurisprudência do STF, o regime especial de aposentadoria do professor fixado na 

Constituição Federal de 1988 deve ser estendido aos professores de carreira que exerçam, em 
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estabelecimentos de ensino básico, as funções de direção, coordenação e assessoramento 

pedagógico. 

 c)  Não incide contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensão concedidos pelo 

regime de previdência dos servidores públicos de cargo efetivo. 

 d)  É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência dos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo. 

 e)  A aposentadoria dos servidores públicos pode ocorrer em virtude de invalidez permanente; 

compulsoriamente, aos setenta anos de idade; ou voluntariamente, desde que cumpridos os 

requisitos exigidos, não havendo previsão legal de qualquer espécie de aposentadoria especial 

para esses servidores. 

 

 

Questão 102: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988) 

Acerca da administração pública, da organização dos poderes e da organização do Estado, 

julgue o item que se segue. 

Caso preencha os requisitos de idade e contribuição, o indivíduo que trabalhe por vários anos 

em determinado Tribunal Regional Eleitoral ocupando, exclusivamente, cargo em comissão terá 

direito à aposentadoria estatutária se decidir se aposentar voluntariamente. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 103: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 

Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988) 

O servidor público titular de cargo efetivo de determinada autarquia federal que passe a 

exercer mandato de deputado estadual 

 a) ficará afastado do cargo efetivo e receberá apenas a remuneração do cargo eletivo. 

 b) ficará afastado do cargo efetivo, podendo optar pela remuneração do cargo efetivo ou do 

cargo eletivo. 
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 c) poderá desempenhar os dois cargos se houver compatibilidade de horários, caso em que 

perceberá as vantagens do cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, 

independentemente de submissão ao teto remuneratório. 

 d) poderá desempenhar os dois cargos mesmo se houver incompatibilidade de horários, caso 

em que perceberá as vantagens do cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo 

eletivo, observado o teto remuneratório. 

 e) poderá ou não se licenciar do cargo efetivo, mas, caso não se licencie, perceberá apenas a 

remuneração do cargo efetivo. 

 

 

Questão 104: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

Assunto: Da Organização dos Poderes 

A respeito dos Poderes Legislativo e Executivo, assinale a opção correta. 

 a) É constitucionalmente possível a elaboração de medida provisória pelo presidente da 

República para tipificar novos crimes e estabelecer-lhes as respectivas penas. 

 b) De acordo com a CF, a impossibilidade de os deputados e senadores serem ou 

permanecerem presos abrange inclusive as prisões em flagrante por cometimento de crimes 

inafiançáveis. 

 c) A competência para julgar o presidente da República por crimes de responsabilidade é do 

STF. 

 d) O Tribunal de Contas da União (TCU) é órgão auxiliar do Congresso Nacional no que toca ao 

controle externo e pode fiscalizar as contas de pessoa jurídica de direito privado que receba 

recursos financeiros da União. 

 e) O foro competente para julgar os deputados e senadores, a partir da expedição dos 

respectivos diplomas, será o Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

 

 

Questão 105: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Da Organização dos Poderes 

Acerca da organização dos poderes, assinale a opção correta. 
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 a)  O Senado Federal é composto de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos 

pelo princípio proporcional para mandato de oito anos. 

 b)  As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios das 

autoridades judiciais e só podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, 

em conjunto. 

 c)  Compete ao Senado Federal fiscalizar as contas das empresas supranacionais de cujo capital 

social a União participe de forma direta, nos termos do tratado constitutivo. 

 d)  Apenas o vice-presidente da República e o ministro da Justiça devem obrigatoriamente 

compor tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional, devendo os 

presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal participar da composição de 

apenas um dos dois. 

 e)  A CF adota o sistema de freios e contrapesos ou de controle do poder pelo poder ao dispor 

que, embora independentes, os poderes são harmônicos entre si. O princípio da separação dos 

poderes é cláusula pétrea. 

 

 

 

Questão 106: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2015 

Assunto: Da Organização dos Poderes 

A respeito da organização dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, assinale a opção 

correta. 

 a)  Compete ao STF processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado 

contra ato emanado de tribunal regional eleitoral. 

 b)  Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, escolher dois 

terços dos membros do TCU. 

 c)  O depoimento prestado por membro do Congresso Nacional em comissão parlamentar de 

inquérito não está protegido pela imunidade material. 

 d)  Os atos do presidente da República configuradores de crimes de responsabilidade constam 

de rol meramente exemplificativo da CF, podendo lei federal ou medida provisória definir 

outras condutas que configurem infração político-administrativa. 
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 e)  Os tribunais regionais eleitorais podem anular diplomas ou decretar a perda de mandatos 

eletivos tanto estaduais quanto federais. 

 

 

Questão 107: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto: Do Poder Legislativo (arts. 44 a 58 da CF/1988) 

Julgue o item seguinte, relativo aos Poderes Legislativo e Executivo na ordem constitucional 

pátria. 

A CF conferiu às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal o direito de requerer 

informações aos ministros de Estado; mas os parlamentares, individualmente, não dispõem 

desse direito. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 108: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988) 

No que se refere aos poderes da República, julgue o item seguinte. 

 

Caso o presidente da República edite decreto que exorbite do poder regulamentar, o 

Congresso Nacional pode sustar o ato normativo, sem que isso implique em violação ao 

princípio da separação dos poderes. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 109: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Das Comissões Parlamentares - permanentes e temporárias (art. 58 da CF/1988) 

Acerca do processo legislativo e das comissões parlamentares de inquérito, julgue o item que se 

segue. 
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As comissões parlamentares de inquérito podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo 

Senado Federal, mediante proposta de um terço de seus membros, ficando sua instalação 

condicionada à aprovação do plenário da Casa respectiva, por maioria absoluta. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 110: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Das Comissões Parlamentares - permanentes e temporárias (art. 58 da CF/1988) 

Acerca da administração pública, da organização dos poderes e da organização do Estado, 

julgue o item que se segue. 

 De acordo com o Supremo Tribunal Federal, embora possuam poderes de investigação 

próprios das autoridades judiciais, as comissões parlamentares de inquérito não podem 

determinar a interceptação telefônica dos supostos envolvidos nas irregularidades por elas 

investigadas. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 111: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Das Comissões Parlamentares - permanentes e temporárias (art. 58 da CF/1988) 

Acerca dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item subsecutivo. 

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), a comissão parlamentar de inquérito cuja criação 

haja sido regularmente aprovada no âmbito do Poder Legislativo, a partir de requerimento da 

minoria, não pode ter a sua instalação embaraçada pela falta de indicação de membros pelos 

líderes partidários. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 112: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 
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Assunto: Das Comissões Parlamentares - permanentes e temporárias (art. 58 da CF/1988) 

Acerca dos Poderes da República e das funções essenciais à justiça, assinale a opção correta. 

 a) Em razão do princípio da separação dos poderes, a súmula vinculante editada pelo STF é 

efetiva apenas para os órgãos do Poder Judiciário. 

 b) Eventual conflito de competência entre um tribunal regional eleitoral e um tribunal regional 

federal deverá ser revolvido pelo STF. 

 c) A Advocacia-Geral da União, por ser órgão do Poder Executivo, não detém competência para 

representar judicialmente o Poder Judiciário. 

 d) De acordo com o STF, as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais, mas não têm competência para determinar a 

interceptação telefônica. 

 e) Convalida o vício de iniciativa a sanção presidencial a projeto de lei de autoria de senador 

acerca de matéria de iniciativa privativa do presidente da República. 

 

 

Questão 113: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Tribunal de Contas da União (arts. 71 a 73 da CF/1988) 

Em relação às normas constitucionais que disciplinam a fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária exercida pelo Poder Legislativo, assinale a opção correta com base na 

jurisprudência do STF. 

 a)  Compete ao Tribunal de Constas da União julgar as contas do presidente da República, bem 

como a dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 

poder público federal. 

 b)  Mesmo que haja decisão judicial transitada em julgado condenando a União ao pagamento 

de pensão, poderá o Tribunal de Constas da União, se detectar ilegalidade no ato inicial de 

concessão do benefício, determinar a anulação do aludido pagamento. 

 c)  As empresas públicas e sociedades de economia mista não estão sujeitas à fiscalização do 

Tribunal de Contas da União, já que os servidores dessas empresas sujeitam-se ao regime 

celetista. 
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 d)  Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, regra geral, devem ser assegurados o 

contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar a anulação ou revogação de 

ato administrativo que beneficie o interessado. 

 e)  O Tribunal de Contas da União, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 

constitucionalidade em tese das leis e dos atos do poder público. 

 

 

Questão 114: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988) 

Julgue o item seguinte, com base na CF e no entendimento do STF. 

 

Nas hipóteses de impedimento do presidente e do vice-presidente da República ou em caso de 

vacância desses cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o 

presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do STF. 

No caso de vacância do cargo de presidente da República, apenas o vice-presidente da 

República poderá suceder o presidente de forma definitiva. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

Questão 115: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988) 

Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item que se segue, acerca 

do processo eleitoral, da composição dos tribunais regionais eleitorais e de cabimento recursal. 

  

Estaria de acordo com os parâmetros fixados pela Constituição Federal emenda à constituição 

de determinado estado que previsse, no caso de vacância dos cargos de governador e vice-

governador do estado no último ano do mandato governamental, a convocação sucessiva, para 

o exercício do cargo de governador pelo período restante do mandato, do presidente da 

assembleia legislativa e do presidente do tribunal de justiça do estado. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 116: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Das atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988) 

O presidente da República, mediante decreto, delegou aos ministros de Estado e ao advogado-

geral da União a competência para, após processo administrativo disciplinar, aplicar a 

penalidade de demissão a servidor público federal. 

Com referência a essa situação hipotética e com base na jurisprudência do STF, assinale a opção 

correta. 

 a) As competências conferidas pelo texto da CF ao presidente da República são indelegáveis, 

motivo por que o decreto em apreço é inconstitucional. 

 b) Considerando que, na hipótese em tela, o presidente da República agiu como chefe de 

Estado, a referida delegação não poderia ocorrer, no âmbito estadual, do governador para os 

secretários estaduais. 

 c) O referido decreto está de acordo com a CF, pois a possibilidade de delegação da 

competência para prover cargos públicos federais abrange também a competência para demitir 

o servidor público. 

 d) O decreto citado violou a CF, pois só há previsão de delegação para provimento de cargos 

públicos federais, e não para hipóteses de demissão. 

 e) De acordo com o texto da CF, a referida delegação pode, sim, ser feita aos ministros de 

Estado, mas não pode ser estendida ao advogado-geral da União. Por isso, o decreto em 

questão padece do vício de inconstitucionalidade. 

 

 

 

Questão 117: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Das atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988) 

Acerca dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item subsecutivo. 

 Compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e anistia. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 
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Questão 118: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988) 

Considerando as disposições constitucionais a respeito do Poder Executivo, julgue o item 

seguinte. 

A perda de mandato do presidente e do vice-presidente da República somente ocorrerá nas 

hipóteses de cassação, em virtude de decisão do Senado, por crime de responsabilidade, ou de 

declaração de vacância feita pelo Congresso Nacional. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 119: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988) 

Em relação ao Poder Executivo, julgue o item subsequente. 

Enquanto não sobrevier sentença condenatória referente a infrações comuns, o presidente da 

República não poderá ser preso, ressalvadas as hipóteses de prisão em flagrante por crime 

inafiançável. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 120: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Da responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988) 

Em relação ao Poder Executivo, julgue o item subsequente. 

  

Se, após admissão da Câmara dos Deputados, for recebida denúncia de crime comum no 

Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República, este ficará suspenso de suas 

funções. 

(         )  Certo 
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(         )  Errado 

 

 

Questão 121: CESPE - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2013 

Assunto: Do Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988) 

Acerca do contorno constitucional do Poder Judiciário e dos seus órgãos, julgue o item a seguir. 

De acordo com o princípio da subsidiariedade, a autoridade estatal mais afastada da 

comunidade apenas poderá atuar quando a esfera de poder inferior não tiver condições de 

desempenhar suas funções eficazmente. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 122: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988) 

Considerando as normas constitucionais que versam sobre o Poder Judiciário, assinale a opção 

correta. 

 a)  Compete ao STF processar e julgar, originariamente, a homologação das sentenças 

estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. 

 b)  Em se tratando de recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão 

geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o STF 

examine a admissão do recurso, somente podendo o tribunal recusá-lo por manifestação da 

maioria absoluta de seus membros, em atenção à cláusula de reserva de plenário. 

 c)  Compete ao procurador-geral da República suscitar, perante o STF, incidente de 

deslocamento de competência para a justiça federal nas hipóteses de grave violação de direitos 

humanos. 

 d)  Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 

decorridos quatro anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. 

 e)  A inamovibilidade do magistrado pode ser mitigada por motivo de interesse público, desde 

que fundada em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho 

Nacional de Justiça. 
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Questão 123: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Do Poder Judiciário (arts. 92 a 126 da CF/1988) 

Com base nas normas relativas ao Poder Judiciário e na jurisprudência do STF, assinale a opção 

correta. 

 a) A CF estabelece vedação absoluta a que os juízes exerçam a advocacia perante o juízo ou 

tribunal do qual se tenham afastado em virtude de aposentadoria ou exoneração. 

 b) A fim de dirimir conflitos relativos a questões agrárias, de consumo e ambientais, a CF 

permite expressamente que os tribunais de justiça estaduais proponham a criação de varas 

especializadas, com competências exclusivas. 

 c) Em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, das decisões judiciais proferidas pelos 

tribunais de justiça estaduais e pelos tribunais regionais federais, caberá recurso ao Conselho 

Nacional de Justiça, que funcionará como um novo grau de jurisdição. 

 d) Em homenagem ao princípio do acesso à justiça, a CF permite o funcionamento 

descentralizado dos tribunais de justiça estaduais mediante a criação de câmaras regionais. 

 e) Com base no princípio da simetria, podem os estados federados instituir conselho estadual 

de justiça destinado ao controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da 

respectiva justiça. 

 

 

Questão 124: CESPE - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2013 

Assunto: Das disposições gerais (poder judiciário, arts. 92 a 100 da CF/1988) 

Acerca do contorno constitucional do Poder Judiciário e dos seus órgãos, julgue o item a seguir. 

O Poder Judiciário goza de autonomia administrativa, razão por que auto-organiza seus 

serviços, mas não detém autonomia financeira. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 125: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 
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Assunto: Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988) 

A respeito da organização do Estado e do Poder Judiciário, julguemo item a seguir, de acordo 

com a jurisprudência do STF. 

Em razão de ausência de previsão expressa na Constituição Federal de 1988 (CF), na hipótese 

de promoção, por merecimento, de juízes federais para tribunal regional federal, o presidente 

da República não está vinculado a escolher o nome que figurar em lista tríplice por três vezes 

consecutivas ou cinco alternadas. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 126: CESPE - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2013 

Assunto: Das garantias e vedações (poder judiciário, art. 95 da CF/1988) 

Acerca do contorno constitucional do Poder Judiciário e dos seus órgãos, julgue o item a seguir. 

A inamovibilidade constitui garantia que é deferida apenas aos juízes titulares, não alcançando 

os substitutos. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 127: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988) 

A respeito do controle de constitucionalidade e da cláusula de reserva de plenário, julgue o item 

seguinte, à luz do entendimento do STF. 

Decorre da aplicação da Súmula Vinculante n.º 10 a desnecessidade de a parte formular pedido 

de deslocamento de incidente de constitucionalidade para o pleno do tribunal, já que o envio é 

dever de ofício do órgão fracionário. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 128: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Reserva de Plenário (poder judiciário, art. 97 da CF/1988) 

A respeito do controle de constitucionalidade e da cláusula de reserva de plenário, julgue o item 

seguinte, à luz do entendimento do STF. 

 O STF, mitigando norma constitucional, entende que é dispensável a submissão da demanda 

judicial à regra da reserva de plenário quando a decisão do tribunal basear-se em jurisprudência 

do plenário ou em súmula do STF. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 129: CESPE - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2013 

Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988) 

Acerca do contorno constitucional do Poder Judiciário e dos seus órgãos, julgue o item a seguir. 

 

As deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não estarão sujeitas a revisão 

por meio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 130: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988) 

No que se refere aos poderes da República, julgue o item seguinte. 

Compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) julgar originariamente, por crime comum, o 

presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os 

governadores de estado e do Distrito Federal, seus próprios ministros e o procurador-geral da 

República. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 131: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988) 

Julgue o próximo item, relativo a Poder Judiciário e funções essenciais à justiça. 

Considere que determinado sindicato pretenda ajuizar ação possessória para garantir o livre 

acesso de empregados e clientes às agências bancárias, fechadas devido à greve realizada por 

empregados de um banco privado. Nessa situação, de acordo com o STF, a competência para 

julgar a ação é da justiça comum estadual, por tratar de matéria concernente ao direito civil. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 132: CESPE - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2013 

Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988) 

Em relação a crimes contra a fé e a administração públicas e de abuso de autoridade, julgue o 

item subsequente. 

Por expressa previsão constitucional, é da competência do CNJ representar ao Ministério 

Público se tomar ciência de fato que corresponda a crime contra a administração pública ou de 

abuso de autoridade. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 133: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988) 

No que concerne ao Poder Judiciário, julgue o item subsequente. 

A atuação do Conselho Nacional de Justiça concentra-se no controle da atuação administrativa 

e financeira do Poder Judiciário e do  cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, além de 

outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 134: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988) 

No que se refere aos poderes da República, julgue o item seguinte. 

O Conselho Nacional de Justiça não é órgão do Poder Judiciário, mas sim ente autônomo cuja 

função é exercer o controle externo de todos os órgãos que integram o Poder Judiciário. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 135: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988) 

No que se refere ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), julgue o item seguinte. 

Embora seja, conforme disposto na CF, órgão do Poder Judiciário, o CNJ não exerce atividade 

judicante, não lhe sendo permitido reexaminar atos de conteúdo jurisdicional formalizados por 

magistrados ou tribunais. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 136: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

A respeito do Poder Judiciário, julgue o item a seguir. 

Pertence ao STJ a competência para examinar ato de juízo estrangeiro que implique constrição 

no território brasileiro. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 137: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 
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Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

A respeito do Poder Judiciário, julgue o item a seguir. 

Entre as competências do STJ, inclui-se a de processar e julgar atos do presidente do Superior 

Tribunal de Justiça Desportiva. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 138: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/Execução de Mandados/2013 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

No que se refere aos poderes da República, julgue o item seguinte. 

Considere que um conselheiro do tribunal de contas de determinado estado da Federação 

tenha praticado crime comum e tenha sido denunciado pelo Ministério Público. Nesse caso, o 

conselheiro será julgado originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 139: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

Julgue o item a seguir, no que se refere ao Poder Judiciário. 

Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, nos crimes 

comuns e nos de responsabilidade, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos 

municípios. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 140: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988) 
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Com relação ao tratamento constitucional dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item 

subsequente. 

 

A justiça federal comum possui competência para processar e julgar as causas em que 

sociedades de economia mista federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à 

justiça eleitoral e à justiça do trabalho. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 141: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988) 

Julgue o item a seguir, no que se refere ao Poder Judiciário. 

 Os tribunais regionais federais são compostos por pelo menos sete juízes, nomeados pelo 

presidente da República entre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos 

de idade. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 142: CESPE - AJ TRT17/TRT 17/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Julgue o item a seguir, no que se refere ao Poder Judiciário. 

 Conforme a CF, o Tribunal Superior do Trabalho e as juntas de conciliação e julgamento são 

órgãos da justiça do trabalho. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 143: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 
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Assunto: Dos Tribunais e Juízes Eleitorais (arts. 118 a 121 da CF/1988) 

Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item que se segue, acerca 

do processo eleitoral, da composição dos tribunais regionais eleitorais e de cabimento recursal. 

 

Exige-se dos advogados que integrarão os tribunais regionais eleitorais o exercício efetivo de, 

no mínimo, dez anos de atividade profissional, não estando prevista na Constituição Federal a 

participação do órgão de representação da classe dos advogados nesse processo de escolha. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 144: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes Eleitorais (arts. 118 a 121 da CF/1988) 

Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item que se segue, acerca 

do processo eleitoral, da composição dos tribunais regionais eleitorais e de cabimento recursal. 

 Ainda que decisão que verse sobre processo eleitoral do cargo de governador de estado 

proferida pelo tribunal regional eleitoral ofenda diretamente a Constituição Federal, não cabe 

recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal dessa decisão. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 145: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes dos Estados (arts. 125 e 126 da CF/1988) 

No que concerne ao Poder Judiciário, julgue o item subsequente. 

São da competência da justiça comum estadual o processo e o julgamento de todas as 

contravenções penais, ainda que cometidas em  detrimento de bens, serviços ou interesses da 

União. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 146: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988) 

Acerca do processo legislativo e das comissões parlamentares de inquérito, julgue o item que se 

segue. 

A matéria constante de projeto de lei rejeitado no Congresso Nacional só pode ser objeto de 

novo projeto, na mesma legislatura, mediante  proposta assinada pela maioria absoluta dos 

membros de qualquer uma das Casas. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 147: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988) 

Considerando as disposições constitucionais a respeito do Poder Executivo, julgue o item 

seguinte. 

O presidente da República pode solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua 

iniciativa, hipótese em que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal terão, sucessivamente, 

quarenta e cinco dias para se manifestar sobre a proposição, sob pena de trancamento da pauta,  

salvo no que diz respeito às deliberações com prazo constitucional determinado. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 148: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988) 

No que se refere à CF, às emendas constitucionais e aos princípios fundamentais, julgue o item 

a seguir. 

Projeto de emenda constitucional que vise alterar o § 4.º do art. 60 da CF, de maneira a ab-rogar 

a cláusula pétrea consistente na periodicidade do voto, não ofende a Constituição, já que 

inexiste vedação expressa de que o poder constituinte reformador ab-rogue cláusulas pétreas. 
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 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 149: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Medidas Provisórias 

Acerca do processo legislativo, julgue o seguinte item. 

É expressamente vedada a edição de medidas provisórias que versem sobre matérias de direito 

penal, processual penal e processual civil. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 150: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Medidas Provisórias 

Assinale a opção correta com base nas normas constitucionais que disciplinam as medidas 

provisórias e na jurisprudência do STF relativa a essa matéria. 

 a) Caso o texto original de uma medida provisória seja aprovado e convertido em lei, essa lei 

terá de ser sancionada pelo presidente da República, em homenagem ao princípio da separação 

de poderes. 

 b) Em qualquer caso, poderá o STF analisar o preenchimento dos requisitos de relevância e 

urgência estabelecidos constitucionalmente para as medidas provisórias, em homenagem ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

 c) Caso medida provisória tenha versado sobre matéria reservada a lei complementar, sua 

conversão em lei, pelo Congresso Nacional, convalidará o vício inicial, desde que tal conversão 

seja aprovada por maioria absoluta. 

 d) Apesar de o presidente da República, após a edição da medida provisória, não poder mais 

retirá-la da apreciação do Congresso Nacional, ele pode ab-rogá-la por meio da edição de nova 

medida provisória. 
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 e) A competência constitucional do presidente da República para adotar medidas provisórias, 

em caso de relevância e urgência, poderá ser delegada, mediante decreto, ao ministro de Estado 

da Justiça. 

 

 

Questão 151: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Fases do processo legislativo (iniciativa, discussão, voto, veto, sanção, promulgação e 

publicação) 

Acerca do processo legislativo, julgue o seguinte item. 

Promulgação é ato que incide sobre projeto de lei, transformando-o em lei e certificando a 

inovação do ordenamento jurídico. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 152: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Funções Essenciais à Justiça (arts. 127 a 135 da CF/1988) 

Acerca das funções essenciais à justiça, assinale a opção correta. 

 a) O Conselho Nacional do Ministério Público somente exercerá o controle da atuação 

administrativa e jurisdicional do Ministério Público. 

 b) Apesar de a CF determinar que os procuradores dos estados exerçam a representação 

judicial e a consultoria jurídica dos respectivos estados, segundo o STF, o Poder Legislativo local 

poderá praticar em juízo, em nome próprio, atos processuais na defesa de sua autonomia e 

independência. 

 c) Segundo a CF, compete à defensoria pública a orientação jurídica e a defesa dos necessitados 

no âmbito da justiça ordinária, não tendo tal órgão competência para atuar perante os tribunais 

superiores. 

 d) O ingresso nas carreiras da Advocacia-Geral da União e das procuradorias dos estados e do 

Distrito Federal será feito mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da 

Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. 
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 e) O procurador-geral da República será nomeado pelo presidente da República, devendo a sua 

escolha ser feita entre integrantes da carreira, com mais de trinta e cinco anos de idade, para 

mandato de dois anos, sendo permitida a recondução somente se não houver outros 

candidatos. 

 

 

Questão 153: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Funções Essenciais à Justiça (arts. 127 a 135 da CF/1988) 

A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo e das funções essenciais à justiça, julgue o item 

que se segue. 

 Essencial à justiça, a defensoria pública é competente para a defesa dos necessitados, não 

havendo, porém, óbice a que a legislação infraconstitucional amplie essa competência para 

defesa de sujeitos não hipossuficientes. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 154: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 

Assunto: Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988) 

À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), assinale a opção correta no tocante ao Poder 

Judiciário e às funções essenciais à justiça. 

 a) Pelo critério do quinto constitucional, promotores de justiça podem ser escolhidos para 

compor tribunal regional eleitoral (TRE). 

 b) Compete à Advocacia-Geral da União a representação judicial e extrajudicial da União, bem 

como a realização de atividades de consultoria e assessoramento jurídico dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 

 c) À defensoria pública, que é instituição essencial ao Estado democrático de direito, compete 

realizar a assistência jurídica integral e gratuita para todos os cidadãos brasileiros 

independentemente da situação financeira de cada um. 

 d) O Conselho Nacional de Justiça não integra o Poder Judiciário, pois exerce função 

meramente administrativa. 
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 e) O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos 

das populações indígenas. 

 

 

Questão 155: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Funções institucionais (Ministério Público) 

A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo e das funções essenciais à justiça, julgue o item 

que se segue. 

  

O princípio da independência funcional e, a fortiori, o princípio do promotor natural protegem o 

membro do Ministério Público (MP) contra ato de superior que pretenda subtrair-lhe 

competência fixada por critérios predeterminados abstratamente. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 156: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 

Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP 

A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo e das funções essenciais à justiça, julgue o item 

que se segue. 

 O Conselho Nacional do Ministério Público tem competência para apreciar e desconstituir, 

inclusive de ofício, atos administrativos praticados pelos membros do Parquet. 

(         )  Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 157: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015 

Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988) 

Assinale a opção correta acerca do Poder Judiciário, das funções essenciais à justiça e das 

finanças públicas. 
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 a)  A competência constitucional de representação judicial e extrajudicial atribuída à 

Advocacia-Geral da União não se restringe somente ao Poder Executivo, estendendo-se aos 

Poderes Legislativo e Judiciário. 

 b)  Em decorrência do princípio da exclusividade orçamentária, a lei orçamentária anual não 

poderá conter autorização para a abertura de crédito suplementar, que deverá estar prevista 

em lei específica. 

 c)  Em razão do princípio da soberania nacional, a CF, ao tratar do sistema financeiro nacional, 

vedou a participação de capital estrangeiro nas instituições que o integram. 

 d)  De acordo com o STF, as decisões do TSE são irrecorríveis, ainda que contrariem, em tese, 

dispositivos da CF. 

 e)  Segundo a CF, o Ministério Público junto ao TCU integra o Ministério Público da União, 

sendo-lhe atribuídos os mesmos direitos e prerrogativas do Ministério Público Federal. 

 

 

Questão 158: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Advocacia privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988) 

A respeito das funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente. 

A CF considera, de modo expresso, que o advogado é indispensável à administração da justiça. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 159: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2015 

Assunto: Advocacia privada e Defensoria Pública (arts. 133 a 135 da CF/1988) 

Julgue o item subsequente, acerca das funções essenciais à justiça. 

O recebimento de processo, mandado ou ofício por servidor da defensoria pública, mesmo que 

de setor administrativo, configura inequívoca intimação pessoal do órgão. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 
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Questão 160: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Defesa do Estado e das Instituições Democráticas (arts. 136 a 144 da CF/1988) 

Julgue o item seguinte, a respeito do estado de defesa e do estado de sítio. 

O estado de sítio é medida mais branda de defesa do Estado e das instituições democráticas e, 

diferentemente do estado de defesa, não exige autorização prévia do Congresso Nacional para 

que possa ser decretado pelo presidente da República. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 161: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988) 

Julgue o item seguinte, a respeito do estado de defesa e do estado de sítio. 

O Congresso Nacional deixará de funcionar enquanto vigorar o estado de defesa. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 162: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Estado de Defesa e de Sítio (arts. 136 a 141 da CF/1988) 

Julgue o item seguinte, a respeito do estado de defesa e do estado de sítio. 

O estado de defesa e o estado de sítio são medidas excepcionais previstas no texto 

constitucional e visam à restauração da ordem em momentos de crise. 

(         )  Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 163: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988) 

Com base na CF, julgue o próximo item, referente à ordem econômica e social brasileira. 

Os eclesiásticos estão isentos de prestar o serviço militar obrigatório em tempo de paz. 



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 164: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 

Assunto: Segurança Pública (art. 144 da CF/1988) 

Com base na CF, julgue o próximo item, referente à ordem econômica e social brasileira. 

O departamento de trânsito é um órgão que tem atribuições inerentes ao exercício da 

segurança pública. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 165: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Sistema Tributário Nacional (arts. 145 a 162 da CF/1988) 

No que se refere às normas constitucionais relativas ao Sistema Tributário Nacional, julgue o 

próximo item. 

De acordo com o princípio constitucional da capacidade contributiva, sempre que possível, os 

impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 

contribuinte. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 166: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Da Ordem Econômica e Financeira (arts. 170 a 192 da CF/1988) 

Acerca das finanças públicas, da ordem econômica e financeira, da reforma agrária, do sistema 

financeiro nacional e da ordem social, assinale a opção correta de acordo com a CF. 

 a)  O sistema financeiro nacional regula-se por leis complementares, salvo no que se refere à 

participação de capital estrangeiro nas instituições financeiras, que será regulada por tratados 

internacionais. 
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 b)  É direito fundamental da pessoa humana o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, cabendo ao Estado e à coletividade a garantia desse direito. 

 c)  O texto constitucional atribui ao Congresso Nacional a competência para fiscalizar a 

emissão de moeda no país, exclusivamente pelo Banco Central, nos termos de lei 

complementar. 

 d)  O concessionário dependerá de autorização ou concessão do proprietário do solo para a 

exploração de jazidas e demais recursos minerais, cabendo ao proprietário participação nos 

resultados da lavra. 

 e)  A alienação ou a concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos 

hectares para fins de reforma agrária dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional. 

 

 

 

Questão 167: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012 

Assunto: Da Comunicação Social (arts. 220 a 224 da CF/1988) 

Julgue o item a seguir, relativo aos direitos sociais e de nacionalidade previstos na Constituição 

Federal de 1988 (CF). 

Com a Emenda Constitucional n.º 36/2002, a situação jurídica de brasileiros natos e 

naturalizados, no que se refere à propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens, foi igualada. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 168: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988) 

Com relação ao Estado federal brasileiro, julgue o item a seguir. 

Apesar de a floresta amazônica, a mata atlântica, a Serra do Mar, o pantanal mato-grossense e a 

zona costeira serem patrimônios nacionais, não se consideram bens públicos os imóveis 

particulares existentes nessas áreas. 

(         )  Certo 
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(         )  Errado 

 

 

Questão 169: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Controle de Constitucionalidade 

Com base no disposto na Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, julgue o item a seguir, referente a controle de constitucionalidade. 

Por afrontar diretamente disposição constitucional, lei estadual recente, que estabeleça 

requisitos mais simplificados para a regularização de empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras e com sede e administração no país pode ser impugnada perante o 

Supremo Tribunal Federal por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 170: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Noções Gerais (Controle de Constitucionalidade) 

Considerando que determinado estado da Federação tenha editado, em 1º/2/2013, lei 

regulamentando a atividade de transporte de bagagens nos terminais rodoviários do estado, 

assinale a opção correta conforme a jurisprudência do STF. 

 a)  A constitucionalidade da referida lei pode ser impugnada tanto pela via difusa como pela via 

concentrada de constitucionalidade. 

 b)  Eventual ação declaratória de constitucionalidade tendo por objeto a referida lei só poderia 

ser ajuizada após a existência de controvérsia judicial sobre sua constitucionalidade. 

 c)  Somente seriam legitimados para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade em 

face da referida lei a mesa da assembleia legislativa ou o governador do estado, em virtude da 

exigência de pertinência temática. 

 d)  A lei citada não poderia ser objeto de ação de controle concentrado de constitucionalidade, 

por ser ato estatal de efeito concreto. 

 e)  A lei mencionada é constitucional, já que trata de matéria de competência dos estados, 

conforme previsão constitucional. 
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Questão 171: CESPE - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Noções Gerais (Controle de Constitucionalidade) 

Com base no disposto na CF, assinale a opção correta a respeito de controle de 

constitucionalidade. 

 a)  Entre os legitimados universais para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade 

inclui-se o governador de estado, e entre os legitimados especiais inclui-se o presidente da 

República. 

 b)  É possível o controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais 

em face da lei orgânica municipal. 

 c)  A sanção presidencial a projeto de lei não supre vícios de iniciativa, padecendo de vício 

formal a lei sancionada, a ser declarado por meio de ação judicial própria. 

 d)  Na apreciação do controle de constitucionalidade em grau de recurso, os autos devem ser 

remetidos ao relator da Câmara Julgadora do Tribunal, que poderá monocraticamente declarar 

a inconstitucionalidade da lei. 

 e)  Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em controle de constitucionalidade difuso 

no âmbito do tribunal de justiça são erga omnes e ex nunc, como o são os efeitos de declaração 

de inconstitucionalidade de lei em controle difuso no âmbito do STF. 

 

 

Questão 172: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Tipos de Inconstitucionalidade (formal, material, jurídico, político) 

Considerando, por mera hipótese, que um deputado federal apresentasse projeto de lei 

ordinária dispondo sobre a organização da Defensoria Pública da União (DPU) e que tal 

proposição, depois de aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, fosse 

encaminhada à sanção do presidente da República, julgue o item que se segue. 

As leis que disponham sobre a organização da DPU são de iniciativa privativa do presidente da 

República, de modo que o projeto de lei em questão seria inconstitucional por vício formal 

subjetivo. 

(         )  Certo 
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(         )  Errado 

 

 

Questão 173: CESPE - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 

Assunto: Formas de Controle de Constitucionalidade (atuação PL, PE, PJ e Tribunais de Contas) 

Considerando, por mera hipótese, que um deputado federal apresentasse projeto de lei 

ordinária dispondo sobre a organização da Defensoria Pública da União (DPU) e que tal 

proposição, depois de aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, fosse 

encaminhada à sanção do presidente da República, julgue o item que se segue. 

Se considerasse o projeto em apreço inconstitucional, o presidente da República poderia vetá-

lo, exercendo, nesse caso, controle preventivo de constitucionalidade. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 174: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Controle Difuso (incidental ou incidenter tantum) 

Ainda a respeito de controle de constitucionalidade, julgue o item. 

 A repercussão geral de questão constitucional objeto de recurso extraordinário, reconhecida 

pelo plenário virtual do STF, não poderá ser, posteriormente, rejeitada pelo plenário presencial 

sob o argumento de se tratar de matéria infraconstitucional. 

(         ) Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 175: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

Ainda a respeito de controle de constitucionalidade, julgue o item. 

 Pela teoria da inconstitucionalidade por reverberação normativa, a norma dependente daquela 

declarada inconstitucional em processo anterior também estará eivada do vício da 

inconstitucionalidade, haja vista a relação de instrumentalidade existente entre elas. 
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(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 176: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015 

Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

Com base no disposto na Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, julgue o item a seguir, referente a controle de constitucionalidade. 

 Considere que um deputado federal tenha impetrado, perante o Supremo Tribunal Federal, 

mandado de segurança em face de proposta de emenda à constituição em tramitação na 

Câmara dos Deputados, por entender que a proposta tendia a abolir o voto direto, secreto, 

universal e periódico. Nessa situação, ainda que haja a perda superveniente do mandato 

parlamentar, será possível o prosseguimento do feito, já que a atualidade do mandato só é 

exigida para a instauração da ação. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 177: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

Com relação a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e arguição de descumprimento de 

preceito fundamental (ADPF), julgue o item a seguir à luz do entendimento do STF sobre o 

tema. 

 De regra, será liminarmente indeferida pelo relator petição inicial de ADI que tenha como 

objeto norma cuja constitucionalidade já tenha sido expressamente declarada pelo plenário do 

STF, ainda que em sede de recurso extraordinário. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 178: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 
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Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

Com relação a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e arguição de descumprimento de 

preceito fundamental (ADPF), julgue o item a seguir à luz do entendimento do STF sobre o 

tema. 

É cabível a interposição de recurso, por terceiro prejudicado, contra decisão proferida em ADI, 

desde que o terceiro seja legitimado para a propositura da ação. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 179: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2016 

Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

A respeito do controle de constitucionalidade, das finanças públicas e da ordem econômica 

financeira, assinale a opção correta. 

 a) De acordo com a CF, a realização de licitação para a prestação de serviços públicos é 

obrigatória sob o regime de concessão, mas dispensável no caso de permissão. 

 b) Em razão da sua natureza meramente administrativa, o TCU não poderá exercer o controle 

de constitucionalidade incidental de uma lei ou de atos do poder público quando do julgamento 

de seus processos. 

 c) A decisão em sede de ADI, apesar de sua eficácia contra todos e de seu efeito vinculante, não 

atinge o Poder Legislativo em sua função típica. 

 d) Lei Orgânica municipal que receba emenda com previsão para obrigação vedada 

expressamente pela CF, em razão da pertinência temática, poderá ser objeto de ADI perante o 

STF. 

 e) Ainda que tenha vedado a possibilidade de abertura de crédito extraordinário por medida 

provisória para atender despesas imprevisíveis e urgentes, a CF previu a possibilidade de 

tramitação legislativa em regime de urgência. 

 

 

Questão 180: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 
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Ainda a respeito de controle de constitucionalidade, julgue o item. 

 Constitui requisito da petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade a indicação da 

existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação 

declaratória. Essa controvérsia pode ser caracterizada pela demonstração do simples 

desacordo entre os tribunais acerca da aplicação da norma. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 181: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 

Acerca do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue. 

A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle 

concentrado de constitucionalidade que possui caráter subsidiário ou residual, só podendo ser 

utilizada quando não houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 182: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 

Com relação a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e arguição de descumprimento de 

preceito fundamental (ADPF), julgue o item a seguir à luz do entendimento do STF sobre o 

tema. 

O STF pode admitir como ADPF ADI à qual tenha negado conhecimento, desde que presentes 

todos os requisitos para a sua admissibilidade. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 183: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Judiciária/2017 



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Assunto: Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 

No que se refere à ação de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) como 

instrumento de impugnação de norma pela via abstrata e à sua legitimidade ativa, assinale a 

opção correta de acordo com o entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre 

a matéria. 

 a) Se o ato normativo impugnado repercute sobre a esfera jurídica de toda uma categoria 

profissional, é ilegítima a impugnação da norma pela via abstrata por associação representativa 

de apenas uma parte dos membros dessa categoria. 

 b) O advogado-geral da União tem legitimidade universal para ajuizar ADPF. 

 c) Segundo o STF, o chefe do Poder Executivo municipal tem legitimidade para ajuizar ADPF 

perante o tribunal de justiça do estado onde se localize o município. 

 d) O cidadão interessado pode propor ADPF, cabendo ao ministro relator decidir sobre sua 

legitimidade para propô-la. 

 e)  Qualquer partido político com estatuto registrado no TSE pode propor ADPF. 

 

 

Questão 184: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 

Assunto: Efeitos das Decisões (Controle de Constitucionalidade) 

Acerca do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue. 

Ao julgar procedente uma ação direta de inconstitucionalidade, o STF poderá, por maioria de 

dois terços de seus membros, realizar a modulação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 185: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2013 

Assunto: Controle de Constitucionalidade pelos Tribunais de Justiça dos Estados 

Julgue o item seguinte, com base na CF e no entendimento do STF. 
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Com relação ao parâmetro para o controle de constitucionalidade abstrato nos estados-

membros e no Distrito Federal (DF), admite-se que os  tribunais de justiça exerçam o controle 

de leis e demais atos normativos municipais e distritais em face da CF. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 186: CESPE - Admin (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto:  

De acordo com a Constituição do Estado de Roraima,o governador do estado, desde que tenha 

aprovação da maioria absoluta dos membros do TJ/RR, poderá alterar a remuneração dos 

servidores públicos estaduais mediante decreto. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 187: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto:  

A respeito de constituição e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item que se 

segue. 

 

A norma constitucional que preveja a participação dos empregados nos lucros ou resultados da 

empresa configura exemplo de norma de eficácia limitada. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 188: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto:  

A respeito de constituição e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item que se 

segue. 
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Na denominada constituição semântica, a atividade do intérprete limita-se à averiguação de seu 

sentido gramatical-literal. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 189: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto:  

No que se refere ao poder constituinte, julgue o item subsecutivo. 

As denominadas limitações materiais ao poder constituinte de reforma estão exaustivamente 

previstas da Constituição Federal de 1988 (CF). 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 190: CESPE - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2012 

Assunto:  

No que concerne ao controle de constitucionalidade no sistema constitucional brasileiro, julgue 

o item abaixo. 

 O controle concentrado de constitucionalidade não é o meio adequado para se reprimir 

inconstitucionalidade inerente ao devido processo legislativo, razão pela qual os projetos de lei 

em tramitação perante o Congresso Nacional não se sujeitam ao controle abstrato. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Gabarito 
 

*Se estiver faltando alguma das respostas, confira ao fim do gabarito 
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1) Errado 2) Certo 3) Certo 4) Certo 5) Errado 

6) Certo 7) A 8) B 9) Certo 10) Certo 

11) Certo  12) Certo  13) Errado 14) A  15) Errado 

16) Errado 17) Errado 18) Certo 19) E 20) Errado 

21) Errado 22) C 23) A 24) D 25) B 

26) Certo 27) Errado 28) Errado  29) Certo  30) Errado 

31) Errado 32) Certo 33) B  34) A  35) Errado 

36) Certo  37) Certo 38) Errado 39) B  40) Errado 

41) Certo 42) Errado 43) Errado 44) Certo 45) Certo 

46) Certo 47) Certo  48) Certo  49) Certo  50) Certo 

51) Certo 52) Errado  53) Errado 54) Certo  55) Errado  

56) Certo  57) Errado 58) Certo 59) Certo 60) Certo  

62) Errado 63) Errado  64) Certo 65) Errado 66) Errado 

67) Certo 68) Errado 69) Certo 70) A  71) Certo 

72) Errado 73) Errado 74) Errado  75) D 76) B  

77) Errado 78) Errado  79) Errado 80) Certo 81) Certo  

82) E 83) Errado 84) D  85) Errado 86) Certo  

88) Certo 89) Certo  90) E 91) Certo  92) Errado 

93) Errado 94) Errado 95) A 96) Certo 97) Errado  

98) E 99) A  100) Certo 101) B  102) Errado  

103) A  104) D 105) E  106) E 107) Certo 

108) Certo 109) Errado 110) Certo 111) Certo 112) D  

113) D 114) Certo  115) Errado  116) C  117) Errado 

118) Errado 119) Errado 120) Certo 121) Certo  122) E  

123) D 124) Errado 125) Errado 126) Errado  127) Certo  

128) Certo  129) Certo 130) Errado 131) Errado 132) Certo  

133) Certo  134) Errado 135) Certo 136) Certo 137) Errado  

138) Certo  139) Certo  140) Errado 141) Certo 142) Errado 

143) Certo 144) Certo  145) Errado  146) Errado  147) Certo 

148) Errado 149) Certo  150) D 151) Errado 152) B  

153) Errado 154) E  155) Certo 156) Certo 157) A  
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158) Certo 159) Certo 160) Errado  161) Errado  162) Certo  

163) Certo 164) Errado 165) Certo  166) B  167) Errado 

168) Certo  169) Errado  170) A 171) C  172) Certo  

173) Certo 174) Errado 175) Certo  176) Errado 177) Certo 

178) Errado  179) C 180) Errado 181) Certo 182) Certo  

183) A  184) Certo 185) Errado 186) Errado  187) Certo 

188) Errado 189) Errado  190) Certo 61) A  87) Errado 

 


