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CONSTITUCIONAL 
 

Questão 1: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

Assunto: Conceito, estrutura, supremacia e classificação das Constituições 

Entre as modalidades ou espécies de constituição, destaca- se aquela que, em sua 

concepção teórica, apresenta os seguinte caracteres: 

 

I. reconhece caráter de impulso e incentivo ao bloco normativo-programático 

contemplado em seu texto. 

 

II. considera que os problemas econômicos, sociais, científicos são, 

simultaneamente, problemas constitucionais suscetíveis de conformação e 

resolução através de decisões político-constitucionais vincula tivas das decisões 

tomadas pelo poder político. 

 

III. contempla definição programático-constitucional dos fins e tarefas do Estado 

que não elimina o poder de conformação da maioria simples em que 

eventualmente se apóia um governo, nem impede a renovação da direção política 

e a confrontação pluripartidária. 

 

IV. enseja a dedução de pretensões à legislação e o correspondente direito de 

ação perante os tribunais, que, todavia, não resulta na substituição do juiz ao 

legislador com a consequente emanação judicial de uma norma nem pela correção 

incidental da omissão legislativa. 

 

Tais elementos integram o figurino teórico que informa a concepção de 

constituição 

 a) total. 

 b) heterônoma. 

 c) semântica. 
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 d) orgânica ou codificada. 

 e) dirigente. 

 

 

Questão 2: FCC - AJ TRE SE/TRE SE/Judiciária/2015 

Assunto: Conceito, estrutura, supremacia e classificação das Constituições 

Ora, (...) ‘se uma norma constitucional infringir uma outra norma da Constituição, 

positivadora de direito supralegal, tal norma será, em qualquer caso, contrária ao 

direito natural’, o que, em última análise, implica dizer que ela é inválida, não por 

violar a ‘norma da Constituição positivadora de direito supralegal’, mas, sim, por 

não ter o constituinte originário se submetido a esse direito suprapositivo que lhe 

impõe limites. Essa violação não importa questão de inconstitucionalidade, mas 

questão de ilegitimidade da Constituição no tocante a esse dispositivo, e para 

resolvêla não tem o Supremo Tribunal Federal − ainda quando se admita a 

existência desse direito suprapositivo − compe tência. 

  

O trecho acima transcrito, retirado do voto do Ministro Moreira Alves na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade no 815 (DJ de 10/05/1996), expressa 

manifestação do STF quanto à teoria 

 a)  da recepção do direito pré-constitucional, de Hans Kelsen. 

 b)  da força normativa da Constituição, de Konrad Hesse. 

 c)  das normas constitucionais inconstitucionais, de Otto Bachof. 

 d)  da supremacia da Constituição, de John Marshall. 

 e)  da constituição dirigente, de J. J. Gomes Canotilho. 

 

 

Questão 3: FCC - AJ TRE SE/TRE SE/Judiciária/2015 

Assunto: Conceito, estrutura, supremacia e classificação das Constituições 

Provavelmente, a decisão política que conduziu à promulgação da constituição, ou 

desse tipo de constituição, foi prematura. A esperança, contudo, persiste, dada a 

boa vontade dos detentores e destinatários do poder, de que tarde ou cedo a 
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realidade do processo do poder corresponderá ao modelo estabelecido na 

constituição. 

  

O trecho acima, retirado da obra de um importante constitucionalista do século 

XX, corresponde à descrição de uma constituição 

 a)  normativa. 

 b)  balanço. 

 c)  semântica. 

 d)  nominal. 

 e)  analítica. 

 

 

Questão 4: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Conceito, estrutura, supremacia e classificação das Constituições 

O Texto Constitucional decorrente dos trabalhos realizados por órgão 

constituinte democraticamente eleito, que sistematiza as ideias e os princípios 

fundamentais da teoria política e do direito prevalente em determinado momento 

histórico é denominado, quanto ao modo de sua elaboração, de 

 a) flexível. 

 b) rígido. 

 c) semirrígido. 

 d) dogmático. 

 e) outorgado. 

 

 

Questão 5: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Eficácia das Normas Constitucionais 

As normas constitucionais que têm aplicabilidade direta, imediata e integral, mas 

cujo alcance pode ser reduzido em razão da existência na própria norma de uma 

cláusula expressa de redutibilidade, são ditas normas 
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 a) de eficácia contida. 

 b) de eficácia limitada. 

 c) de eficácia plena. 

 d) programáticas. 

 e) de princípio institutivo. 

 

 

Questão 6: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Eficácia das Normas Constitucionais 

Em relação à eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, é correto 

afirmar: 

 a)  As normas constitucionais de aplicabilidade direta, imediata e integral, que 

admitem norma infraconstitucional posterior restringindo seu âmbito de atuação, 

são de eficácia plena. 

 b)  As normas constitucionais de aplicabilidade diferida e mediata, que não são 

dotadas de eficácia jurídica e não vinculam o legislador infraconstitucional aos 

seus vetores, são de eficácia contida. 

 c)  As normas constitucionais de aplicabilidade direta, imediata e integral, por não 

admitirem que norma infraconstitucional posterior restrinja seu âmbito de 

atuação, são de eficácia contida. 

 d)  As normas constitucionais que traçam esquemas gerais de estruturação de 

órgãos, entidades ou institutos, são de eficácia plena. 

 e)  As normas constitucionais declaratórias de princípios programáticos, que 

veiculam programas a serem implementados pelo Poder Público para 

concretização dos fins sociais, são de eficácia limitada. 

 

 

Questão 7: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Eficácia das Normas Constitucionais 
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Dispõe o artigo 18, § 2º, da Constituição Federal: “Os Territórios Federais 

integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao 

Estado de origem serão reguladas em lei complementar”. De acordo com a 

classificação de aplicabilidade das normas constitucionais, o art. 18, § 2º da 

Constituição Federal de 1988 é uma norma de 

 a)  eficácia contida. 

 b)  eficácia plena. 

 c)  princípio programático. 

 d)  princípio institutivo ou organizativo. 

 e)  eficácia controlada. 

 

 

Questão 8: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Métodos e princípios de interpretação das normas constitucionais 

À atividade judicial de evitar a anulação da lei em razão de normas dúbias nela 

contidas, desde que, naturalmente, haja a possibilidade de compatibilizá-las com a 

Constituição Federal, dá-se o nome de 

 a)  interpretação autêntica da Constituição. 

 b)  controle concentrado de constitucionalidade. 

 c)  interpretação conforme a Constituição. 

 d)  interpretação analógica da Constituição. 

 e)  integração constitucional por via de controle difuso e interpretação literal. 

 

 

Questão 9: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Métodos e princípios de interpretação das normas constitucionais 

Thomas Paine afirmou "A vaidade e a presunção de governar para além do túmulo 

é a mais ridícula e insolente das tiranias". Partindo-se das premissas de que a 

Constituição é feita para durar (estabilidade), mas que a imutabilidade absoluta é 

um risco à sua legitimidade, especialmente perante as gerações futuras 
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(adaptabilidade), tem-se que o mecanismo institucional que, de maneira informal, 

permite a modificação do sentido e do alcance do texto constitucional positivado 

é a 

 a) Revisão constitucional. 

 b) Mutação constitucional. 

 c) Reforma constitucional. 

 d) Assembleia constituinte. 

 e) Emenda constitucional. 

 

 

Questão 10: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Sobre o direito de associação, a Constituição Federal estabelece que 

 a)  ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado. 

 b)  é plena a liberdade de associação para qualquer finalidade. 

 c)  a criação de associações e de cooperativas dependem de autorização para seu 

funcionamento e se sujeitam à interferência estatal. 

 d)  as associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas 

independentemente de decisão judicial. 

 e)  as entidades associativas não têm legitimidade para representar seus filiados 

judicial ou extrajudicialmente. 

 

 

Questão 11: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

No âmbito do Direito Constitucional, sobre a aplicação do princípio da proibição 

do retrocesso e sua correlação com o poder de emenda à Constituição, 

 a) o Supremo Tribunal Federal não pode ter aumentado o seu número de 

ministros. 

 b) o direito à ação popular não pode ser suprimido. 

 c) a reeleição do presidente da República não pode ser objeto de supressão. 
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 d) o quórum constitucional exigido para aprovação da emenda não pode ser 

aumentado. 

 e) o princípio da proibição do retrocesso não se relaciona com o poder de emenda 

à Constituição. 

 

 

Questão 12: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

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

Atenção: Para responder à questão, considere as disposições da Constituição 

Federal. 

  

Em um processo de execução e em atenção a requerimento formulado pelo 

credor, foi proferida decisão judicial determinando a expedição de mandado de 

penhora e avaliação de máquina industrial pertencente à empresa executada- 

devedora, equipamento este que estava localizado em sua sede. Na mesma 

decisão, o juiz autorizou o uso de força policial, se necessário fosse, para que o 

oficial de justiça ingressasse no imóvel da devedora. Munido dessa decisão, o 

oficial de justiça compareceu à sede da empresa, mas foi impedido de ingressar no 

imóvel pelo responsável. Diante dessa situação, o oficial de justiça 

 a) não poderá ingressar no imóvel sem autorização do proprietário, ainda que 

autorizado por ordem judicial, em razão do direito à inviolabilidade de domicílio. 

 b) não poderá ingressar no imóvel sem autorização do proprietário, o que poderia 

ser feito apenas se determinado por ordem expressa de delegado de polícia. 

 c) poderá ingressar no imóvel, mesmo sem autorização do proprietário, em 

qualquer horário, independentemente de autorização judicial, uma vez que o 

direito à inviolabilidade de domicílio não se aplica à pessoa jurídica. 

 d) poderá ingressar no imóvel, mesmo sem autorização do proprietário, em 

qualquer horário, visto que autorizado por decisão judicial. 

 e) poderá ingressar no imóvel, mesmo sem autorização do proprietário, e desde 

que durante o dia, visto que autorizado por decisão judicial. 
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Questão 13: FCC - JT TRT18/TRT 18/2014 

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

Considerando a disciplina constitucional dos direitos e garantias fundamentais e a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, é correto afirmar 

que 

 a) os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros 

decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte, que sempre serão equivalentes às normas constitucionais e, portanto, 

somente poderão ser alterados por outros tratados internacionais ou por 

emendas constitucionais. 

 b) os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros 

decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte, os quais ingressam no ordenamento jurídico brasileiro com hierarquia 

superior a das leis ordinárias, independentemente de sua aprovação pelo 

Congresso Nacional ou por quaisquer de suas Casas. 

 c) nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da 

República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 

decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil 

seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer 

fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a 

Justiça Federal. 

 d) nas hipóteses de grave violação de direitos humanos por Estado-membro, o 

Procurador-Geral da República poderá ajuizar, perante o Superior Tribunal de 

Justiça, representação interventiva para viabilizar o decreto de intervenção 

federal no Estado violador dos direitos humanos, devendo o decreto interventivo 

limitar-se a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao 

restabelecimento da normalidade. 

 e) a regra segundo a qual as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicabilidade imediata impõe-se apenas aos brasileiros, não 
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abrangendo os estrangeiros que, por esse motivo, não são legitimados à 

propositura do mandado de injunção. 

 

 

Questão 14: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

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

Considere as seguintes afirmativas: 

 

I. Ao impor que “as cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada 

previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos 

de envio”, a legislação processual penal estabeleceu condicionamento excessivo 

que ofende os direitos 

fundamentais à ampla defesa e à razoável duração do processo. 

 

II. Em sede de processo administrativo disciplinar, a ausência de defesa técnica 

por advogado constitui violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. 

 

III. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o 

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

revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a 

apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e 

pensão. 

 

IV. O imperativo do interesse social constitui exigência que autoriza o legislador a 

impor restrição à publicidade dos atos processuais. 

 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) I e IV. 

 b) III e IV. 

 c) I, III e IV. 

 d) II e III. 
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 e) I e III. 

 

 

Questão 15: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

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

Em conformidade com a disciplina constitucional dos direitos e deveres 

individuais e coletivos, 

 a)  o direito de acesso à informação é assegurado a todos, sendo vedado o 

anonimato da fonte. 

 b)  a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia indenização, em títulos 

da dívida pública, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal. 

 c)  a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença, não dispensa posterior 

responsabilização em caso de exercício abusivo. 

 d)  ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade 

provisória, desde que mediante pagamento de fiança. 

 e)  todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 

público, independentemente de autorização e de prévio aviso, desde que não 

frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. 

 

 

Questão 16: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

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

A garantia constitucional do direito de propriedade impede que 

 a) a expropriação de propriedade rural onde for localizada cultura ilegal de 

plantas psicotrópicas recaia sobre toda a extensão da área, quando o cultivo ilegal 

detectado encontre-se em fração diminuta do imóvel, em razão de configurar 

medida confiscatória. 

 b) lei federal determine o recolhimento ao Tesouro Nacional dos saldos bancários 

que, no prazo legal, remanesceram não reclamados pelos titulares de contas 
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bancárias que não realizaram tempestivamente seu recadastramento perante as 

respectivas instituições financeiras. 

 c) Emenda Constitucional estabeleça o índice oficial de remuneração da 

caderneta de poupança como mecanismo de atualização monetária dos débitos 

fazendários inscritos em precatórios, pois configura medida incapaz de preservar 

o valor real do crédito. 

 d) lei federal, em razão de configurar medida confiscatória, determine a 

transferência de depósitos judiciais de valores referentes a tributos federais para 

a conta única do Tesouro Nacional, ainda que instituída cláusula de restituição 

automática ao depositante, após o encerramento da lide, do valor depositado 

acrescido de juros, no caso de sentença que lhe seja favorável. 

 e) a expropriação de propriedade rural onde for localizada cultura ilegal de 

plantas psicotrópicas seja efetivada sem pagamento de indenização ao 

proprietário, em razão de configurar medida confiscatória. 

 

 

Questão 17: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

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

Em que pese a Constituição Federal assegure a inviolabilidade de domicílio, é 

constitucional o ingresso 

 

I. da autoridade policial em escritório de advocacia particular, de dia, sem o 

consentimento do responsável, munida de autorização judicial para realizar busca 

e apreensão de bens e documentos necessários à investigação de prática de crime 

cometido pelo advogado titular da banca, não recaindo a busca e apreensão sobre 

a esfera de direito de terceiros. 

 

II. da autoridade administrativa de fiscalização tributária na sede de empresa 

privada, de dia, sem o consentimento do responsável e sem autorização judicial, 
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para realizar apreensão de livros, documentos e equipamentos necessários à 

lavratura de auto de infração e imposição de multa. 

 

III. da autoridade policial em residência familiar, de noite, sem o consentimento do 

responsável e sem autorização judicial, para realizar prisão em flagrante delito. 

 

IV. de Oficial de Justiça em residência familiar, de noite, sem o consentimento do 

morador, munido de autorização judicial para a realização de penhora e avaliação 

de bens. 

 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) I, II e III. 

 b) I, II e IV. 

 c) I e III. 

 d) II e IV. 

 e) III e IV. 

 

 

Questão 18: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

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

No curso de uma reclamação trabalhista foi penhorada uma motocicleta de 

propriedade do empregador, para garantir o pagamento do crédito do 

empregado, tendo sido o empregador nomeado depositário do bem. Antes de ser 

designada a data para os atos processuais de expropriação da motocicleta, o juiz 

expediu mandado de constatação e reavaliação do bem penhorado. Em 

cumprimento a esse mandado, o Oficial de Justiça constatou que a motocicleta 

não mais se encontrava no local em que originalmente fora depositada, não tendo 

o depositário esclarecido o seu paradeiro. Nessa situação, caso o depositário não 

apresente justificativa que afaste sua responsabilidade pelo extravio da 

motocicleta, o juiz do trabalho vinculado ao caso 
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 a) poderá decretar sua prisão civil, uma vez que a Constituição Federal autoriza a 

prisão do depositário infiel, apenas quando se trata de descumprimento de 

depósito necessário, ao mesmo tempo que autoriza a prisão civil por 

descumprimento de dívida alimentar. 

 b) poderá decretar sua prisão civil, uma vez que a prisão do depositário infiel, 

qualquer que seja a modalidade do depósito, bem como a prisão civil por 

descumprimento de dívida alimentar, são excepcionalmente autorizadas pela 

Constituição Federal. 

 c) não poderá decretar sua prisão civil, uma vez que é ilícita a prisão civil do 

depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito, conforme já 

reconhecido em súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. 

 d) não poderá decretar sua prisão civil, uma vez que a medida contrariará 

tratados internacionais incorporados ao direito brasileiro, com hierarquia 

supralegal e infraconstitucional. Caso seja decretada a prisão, a decisão poderá 

ser impugnada mediante habeas corpus impetrado perante o Tribunal Regional 

do Trabalho, mas não em reclamação constitucional ajuizada perante o Supremo 

Tribunal Federal. 

 e) não poderá decretar sua prisão civil, uma vez que a medida contrariará 

tratados internacionais já incorporados ao direito brasileiro. Caso seja decretada 

a prisão, a decisão poderá ser cassada em reclamação ajuizada perante o Superior 

Tribunal de Justiça, mas não em reclamação ajuizada perante o Supremo Tribunal 

Federal. 

 

 

Questão 19: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

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

Dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº5.452, 

de 01/05/1943, que 

 

TÍTULO VII 
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DO PROCESSO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS 

...CAPÍTULO II 

DOS RECURSOS 

 

Art. 635 − De toda decisão que impuser multa por infração das leis e disposições 

reguladoras do trabalho, e não havendo forma especial de processo, caberá 

recurso para o Diretor-Geral do Departamento ou Serviço do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social que for competente na matéria. (Redação dada pelo 

Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

 

Parágrafo único. As decisões serão sempre fundamentadas. (Incluído pelo 

Decreto-lei no 229, de 28.2.1967). 

 

Art. 636. Os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias, contados 

do recebimento da notificação, perante autoridade que houver imposto a multa, a 

qual, depois de os informar, encaminhá-los-á à autoridade de instância superior. 

(Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967). 

 

§ 1º − O recurso só terá seguimento se o interessado o instruir com a prova do 

depósito da multa. (Incluído pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967). 

 

O parágrafo primeiro do artigo 636 acima transcrito é 

 a) compatível com a Constituição Federal, que não garantiu o direito ao duplo 

grau nos processos administrativos, sendo, por isso, permitido condicionar o 

conhecimento do recurso administrativo ao prévio depósito do valor da multa. 

 b) incompatível com a Constituição Federal, podendo ser objeto de ação direta de 

inconstitucionalidade, a fim de que lhe seja dada interpretação conforme a 

Constituição, de modo que o depósito do valor da multa não seja exigido apenas 

daqueles que não possam fazê-lo sem prejuízo da própria sobrevivência ou de 

seus familiares. 
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 c) incompatível com a Constituição Federal, podendo ser objeto de ação direta de 

inconstitucionalidade, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade, sem 

redução do texto, da exigência do depósito do valor da multa daqueles que não 

possam fazê-lo sem prejuízo da própria sobrevivência ou de seus familiares. 

 d) incompatível com a Constituição Federal, podendo ser objeto de arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, na qual o Supremo Tribunal Federal 

poderá declarar que esse dispositivo legal não foi recepcionado pela Constituição 

Federal. 

 e) incompatível com a Constituição Federal, por violar, dentre outros, o direito de 

petição independentemente do pagamento de qualquer taxa e o direito à ampla 

defesa nos processos administrativos, mas o dispositivo legal não poderá ser 

objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental, nem de ação 

direta de inconstitucionalidade. 

 

 

Questão 20: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

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

Em cumprimento a mandado judicial de constatação e avaliação de bem 

penhorado para garantia do pagamento de condenação trabalhista, o oficial de 

justiça verificou que o bem não mais se encontrava em poder do depositário-

devedor, tendo recebido informações de que estaria sendo ocultado no escritório 

do respectivo advogado. O fato foi informado ao Juiz da causa, que expediu 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser cumprido no escritório do advogado 

do devedor, tendo o magistrado especificado que o mandado não poderia atingir a 

esfera de direitos de outros clientes do advogado. Nessa situação, o oficial de 

justiça a quem couber cumprir o mandado 

 a) não poderá ingressar no escritório de advocacia sem o consentimento do 

proprietário, a qualquer hora, uma vez que a relação do devedor com seu 

advogado está protegida pelo sigilo profissional. 
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 b) poderá ingressar no escritório de advocacia sem o consentimento do 

proprietário, desde que durante o dia, uma vez que ao escritório de advocacia se 

aplica a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. 

 c) poderá ingressar no escritório de advocacia sem o consentimento do 

proprietário, a qualquer hora, tendo em vista que foi praticado um ato contra a 

administração da justiça. 

 d) poderá ingressar no escritório de advocacia sem o consentimento do 

proprietário, a qualquer hora, uma vez que ao escritório de advocacia não se 

aplica a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. 

 e) poderá ingressar no escritório de advocacia sem o consentimento do 

proprietário, desde que de dia, ainda que não se aplique ao escritório de 

advocacia a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. 

 

 

Questão 21: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

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

Um grupo de populares sem vinculação partidária avisou previamente as 

autoridades administrativas competentes a respeito da manifestação pública que 

pretendem realizar, informando o dia, a via pública a ser utilizada para tanto e o 

horário do evento. Após ter sido dada publicidade a essa manifestação pelas redes 

sociais, partido político organizou a realização de um comício no mesmo dia, local 

e horário da aludida manifestação, sem, no entanto, comunicar o fato às 

autoridades administrativas competentes. Considerando o texto constitucional, 

 a)  a realização da manifestação e do comício pode ser impedida pela autoridade 

administrativa competente, por falta de autorização prévia, requisito 

expressamente previsto pela Constituição Federal para que seja garantido o 

exercício da liberdade de reunião. 

 b)  a autorização prévia dada pela autoridade administrativa competente não é 

requisito para o exercício da liberdade de reunião, sendo que a realização do 

comício pode ser impedida pela autoridade competente caso o comício frustre a 

realização da manifestação anteriormente convocada para o mesmo local. 



 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 c)  caso haja incompatibilidade de realização da manifestação e do comício, a 

manifestação deve ser impedida pela autoridade competente em benefício do 

comício político, uma vez que as manifestações públicas de partidos políticos 

devem prevalecer sobre as demais. 

 d)  deve ser garantida pela autoridade administrativa competente a realização da 

manifestação e do comício, ainda que o comício possa frustrar a manifestação, 

uma vez que a Constituição Federal assegura a liberdade de reunião sem exigir o 

prévio aviso à autoridade competente. 

 e)  a autoridade administrativa competente não pode interferir na realização do 

comício, nem da manifestação, ainda que o comício frustre a manifestação, uma 

vez que todos têm direito de exercer a liberdade de reunião em lugares abertos 

ao público e para fins pacíficos. 

 

 

Questão 22: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

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

Um grupo de advogados que trabalham exclusivamente perante a Justiça do 

Trabalho, deseja criar uma Associação visando ajudar trabalhadores exclusivos de 

empresas de telecomunicações. De acordo com a Constituição Federal, a criação 

de associações 

 a)  depende de autorização expressa do órgão público competente, sendo 

estabelecida a interferência estatal em seu funcionamento para qualquer 

hipótese. 

 b)  independe de autorização, sendo estabelecida a interferência estatal em seu 

funcionamento em qualquer hipótese. 

 c)  depende de autorização expressa do órgão público competente, sendo vedada 

a interferência estatal em seu funcionamento. 

 d)  independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento. 
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 e)  depende de autorização expressa do órgão público competente, sendo 

estabelecida a interferência estatal em seu funcionamento apenas para 

verificação da regularidade de seus empregados. 

 

 

Questão 23: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

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

Um grupo de trabalhadores, alimentando suspeitas de que a empresa em que 

trabalhavam estaria recorrendo à prática denominada de caixa 2, redigiu um 

conjunto de panfletos denunciando essa empresa, em caráter anônimo, e o 

distribuiu ao público nas redondezas da mesma empresa. Contendo o documento 

diversas considerações sobre a reprovabilidade do ilícito, os trabalhadores 

terminaram sendo descobertos pela empresa e foram dispensados por justa 

causa, por mau procedimento. 

  

Tudo considerado, a dispensa foi 

 a)  nula, porque os trabalhadores estariam exercendo seu direito de livre 

expressão de opinião. 

 b)  nula, porque a qualquer do povo é dado o direito de denunciar fatos ilícitos de 

que tenha conhecimento. 

 c)  válida, porque os trabalhadores não poderiam divulgar a denúncia ao público 

antes de transmiti-la às autoridades competentes. 

 d)  nula, porque não se poderia esperar dos trabalhadores que se identificassem, 

sob pena de sofrerem as represálias que, de fato, acabaram sofrendo. 

 e)  válida, porque os trabalhadores não poderiam ter divulgado manifestação com 

imputação de conduta criminosa sem se identificarem.  

 

 

Questão 24: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 
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Sobre a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, é INCORRETO 

afirmar: 

 a)  O juiz pode ordenar o ingresso no domicílio, à noite, para promover a prisão 

em flagrante delito. 

 b)  Em caso de tragédia ambiental, o domicílio poderá ser invadido a qualquer 

momento. 

 c)  Correndo iminente perigo de vida o morador, a qualquer do povo é lícito 

invadir o domicílio para socorrê-lo. 

 d)  O juiz pode ordenar o ingresso no domicílio, à noite, para apreensão de coisa 

litigiosa. 

 e)  Sem o consentimento do morador, a autoridade policial pode entrar no 

domicílio, durante o dia, para apreensão de coisa litigiosa. 

 

 

Questão 25: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

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

Uma fila de pessoas esperando às 10 horas da manhã a chegada de um ônibus em 

uma rodoviária para embarcar para a cidade de São Paulo não constitui uma 

reunião, para os fins previstos no artigo 5º, inciso XVI, da Constituição Federal 

(Direito de Reunião). No exemplo, em específico, o direito de reunião NÃO está 

configurado porque falta especificamente o elemento 

 a)  teleológico. 

 b)  temporal. 

 c)  espacial. 

 d)  objetivo e circunstancial. 

 e)  civilista independente. 

 

 

Questão 26: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º da CF/1988) 
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Fausto, empregado da empresa X, exerce a função de operador de máquinas. Na 

semana passada, seu chefe hierárquico, chamou todos os empegados no pátio da 

fábrica e ofereceu bananas aos macacos que não estavam atingindo as metas, 

apontando como exemplo Fausto. Fausto, sentiu-se humilhado e chegando em sua 

residência, consultou a Constituição Federal sobre a prática de racismo e 

verificou que a Carta Magna 

 a)  prevê dentre os direitos sociais que a prática de racismo constitui crime 

inafiançável, mas prescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. 

 b)  prevê dentre os direitos e deveres individuais e coletivos que a prática de 

racismo constitui crime inafiançável, mas prescritível, sujeito à pena de reclusão, 

nos termos da lei. 

 c)  prevê dentre os direitos e deveres individuais e coletivos que a prática de 

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, 

nos termos da lei. 

 d)  prevê dentre os direitos e deveres individuais e coletivos que a prática de 

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, 

nos termos da lei. 

 e)  não prevê em nenhum capítulo específico, o racismo, mencionando apenas 

dentre os direitos fundamentais a garantia da dignidade da pessoa humana. 

 

 

Questão 27: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

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

O pai de Almir, Adalberto, faleceu deixando dívida referente à reparação de danos 

decorrente de condenação criminal que lhe foi imposta. Almir, preocupado com 

seu patrimônio, consultou a Constituição Federal para saber se seus bens 

respondem pela dívida deixada pelo seu pai e descobriu que 

 a)  nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de 

reparar o dano ser estendida aos sucessores e contra eles executadas, salvo nos 

casos que envolvam credores menores de idade, situação na qual responderão o 

patrimônio particular e o transferido, ilimitadamente. 
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 b)  nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de 

reparar o dano ser estendida aos sucessores e contra eles executada, pois deixa 

de existir com a morte do condenado. 

 c)  a pena poderá passar da pessoa do condenado, podendo a obrigação de 

reparar o dano ser estendida aos sucessores e contra eles executada, 

ilimitadamente, respondendo o seu patrimônio particular e o patrimônio 

transferido. 

 d)  a pena poderá passar da pessoa do condenado, podendo, a obrigação de 

reparar o dano por ele causado, ser estendida não apenas aos sucessores, mas a 

todos os parentes, ilimitadamente. 

 e)  nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de 

reparar o dano ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles 

executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 

 

 

Questão 28: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

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

Marinete ficou extremamente chateada ao chegar na sua empregadora, a 

empresa H, para mais um dia normal de trabalho e encontrar seu computador com 

uma nova tela de descanso. Esta tela possuía diversos macacos segurando placas 

com dizeres racistas. Inconformada com o fato, resolveu descobrir tudo a respeito 

do racismo do qual foi vítima. Assim, começando pela Constituição Federal, 

Marinete descobriu que a prática do racismo 

 a)  constitui crime inafiançável e imprescritível, previsto no capítulo inerente a os 

direitos e deveres individuais e coletivos. 

 b)  constitui crime inafiançável com prazo prescricional de dez anos, previsto no 

capítulo inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos. 

 c)  constitui crime inafiançável com prazo prescricional de vinte anos, previsto no 

capítulo inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos. 

 d)  não está prevista na Carga Magna. 
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 e)  constitui crime imprescritível, mas afiançável mediante condições prevista no 

capítulo inerente aos direitos e deveres individuais e coletivos. 

 

 

Questão 29: FCC - JT TRT1/TRT 1/2014 

Assunto: Remédios Constitucionais 

Advogado preterido na lista tríplice encaminhada por Tribunal Regional Federal 

ao Presidente da República, para preenchimento de vaga aberta em decorrência 

do falecimento de seu ocupante, pretende impedir que ocorra a nomeação de 

magistrado para a vaga, sob o fundamento de nulidade ocorrida no procedimento 

desenvolvido no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil para a formação da 

lista sêxtupla pelo referido órgão de representação de classe. Nessa hipótese, 

poderá o interessado valer-se, em tese, de 

 a) ação popular, de competência do Supremo Tribunal Federal. 

 b) mandado de segurança, de competência do Supremo Tribunal Federal. 

 c) ação popular, de competência do Superior Tribunal de Justiça. 

 d) mandado de segurança, de competência do Superior Tribunal de Justiça. 

 e) mandado de segurança, de competência do Tribunal Regional Federal. 

 

 

Questão 30: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

Assunto: Mandado de Injunção 

Cabe ser impetrado mandado de injunção 

 a) ante a ausência de legislação que, com fundamento na competência da União 

para dispor sobre sistemas de consórcios e sorteios, regulamente a atividade de 

exploração de jogos de bingo. 

 b) perante o Supremo Tribunal Federal, caso a falta de norma regulamentadora 

do preceito constitucional seja atribuída ao Poder Legislativo estadual. 

 c) perante órgão de primeiro grau da Justiça Federal, caso a falta de norma 

regulamentadora do preceito constitucional seja atribuída à entidade da 

Administração indireta da União. 
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 d) ante a ausência de legislação que estabeleça os crimes de responsabilidade dos 

Desembargadores dos Tribunais de Justiça, em face da competência do Superior 

Tribunal de Justiça para processar e julgar tais casos. 

 e) ante a ausência de lei que institua o Fundo de Garantia das Execuções 

Trabalhistas. 

 

 

Questão 31: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Habeas Data 

Bruna, desconfia que seu filho Murilo, 24 anos de idade, começou a praticar 

crimes de furtos, bem como crimes cibernéticos. Preocupada com a situação, 

inclusive porque Murilo recebe diversas cartas de cobranças de dívidas lícitas, 

Bruna resolve investigar a situação financeira do filho, mas nenhuma entidade 

Governamental, bem como nenhuma entidade de caráter público lhe fornecem 

qualquer informação. Conversando com sua amiga Soraia, estudante de direito, a 

mesma sugeriu que Bruna impetrasse um habeas data. Neste caso, Soraia fez a 

sugestão 

 a)  incorreta porque não cabe habeas data para o conhecimento de informação 

relativa a terceiro, mas somente relativa ao impetrante. 

 b)  correta porque segundo a carta magna conceder-se-á habeas data para 

assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, bem 

como de terceiros a ela relacionados constantes de registros ou bancos de dados 

de entidades governamentais ou de caráter público. 

 c)  incorreta porque o habeas data cabe apenas para a retificação de dados, 

quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 

 d)  correta porque o habeas data cabe exatamente para a retificação de quaisquer 

dados referentes a qualquer pessoa, em razão da observância do princípio da 

publicidade. 

 e)  correta porque segundo a carta magna conceder-se-á habeas data exatamente 

para assegurar o conheci-mento de informações relativas a terceiros constantes 
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de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 

público. 

 

 

Questão 32: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Dos direitos sociais (arts. 6º a 11 da CF/1988) 

Foi editada lei federal dispondo a respeito das organizações sindicais, 

determinando 

  

I. a obrigatoriedade da participação dos sindicatos dos empregados nas 

negociações coletivas de trabalho, salvo se substituído por comissão eleita pelos 

próprios empregados interessados no acordo. 

  

II. que o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações 

sindicais. 

  

III. que cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais 

da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 

  

Está correto o que consta APENAS em 

 a) I. 

 b) II. 

 c) III. 

 d) I e II. 

 e) II e III. 

 

 

Questão 33: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Dos direitos sociais (arts. 6º a 11 da CF/1988) 

Após o fracasso das negociações entre o Sindicato dos Bancários e o Banco 

Multivalor, foi realizada Assembleia na forma estatutária, ocasião em que se 
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decidiu pela greve. Apesar de informado do resultado da deliberação coletiva com 

72 horas de antecedência, o Banco optou por manter suas agências abertas, 

franqueando-as aos empregados que não aderissem ao movimento paredista e 

aos seus clientes. Entretanto, depois de enfrentar graves problemas em um de 

seus estabelecimentos, onde houve agressão aos empregados que foram 

trabalhar e o impedimento da entrada de alguns clientes, o banco ajuizou ação de 

interdito proibitório perante a Justiça do Trabalho, fundamentando sua 

pretensão no justo receio de ver ameaçado o seu patrimônio e a integridade física 

dos empregados e consumidores. Com base nos elementos dos autos, o juiz 

deferiu liminar inaudita altera pars, a fim de que o Sindicato e seus manifestantes 

mantivessem distância mínima de 500 metros das agências bancárias, sob pena de 

multa de R$ 50.000,00. No caso hipotético, 

  

I. o direito de greve é um direito fundamental social positivado no art. 9º da 

Constituição Federal de 1988, cujo exercício não pode ser restringido 

judicialmente, em nenhuma hipótese. 

II. a ação de interdito proibitório é uma espécie de ação possessória e, como tal, 

deve ser dirigida à Justiça Estadual, haja vista a incompetência material da Justiça 

do Trabalho para dirimir conflitos desta natureza, conforme o teor da Súmula 

vinculante nº 23 do STF. 

III. estavam em colisão o direito fundamental de greve dos bancários com o direito 

fundamental ao trabalho dos empregados que não aderiram e o direito 

fundamental à livre iniciativa do empregador. 

  

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) III. 

 b) I. 

 c) II e III. 

 d) II. 

 e) I e II. 
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Questão 34: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

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

A Constituição Federal do Brasil de 1988 inovou ao apresentar um rol de direitos 

constitucionais dos trabalhadores, inserindo no seu artigo 7º, dentre outros, 

 a) o auxílio alimentação e a cesta básica. 

 b) o piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho. 

 c) o habeas data para conhecimento de informações constantes de registros 

públicos do trabalhador. 

 d) a pensão por morte e o seguro de vida. 

 e) o direito exclusivo de utilização, publicação e exploração econômica de 

invenções do trabalhador. 

 

 

Questão 35: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015 

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

Quanto aos direitos dos trabalhadores assegurados pela Constituição Federal, é 

INCORRETO afirmar que: 

 a) O valor dos vencimentos do servidor público pode ser inferior ao do salário 

mínimo vigente desde que tal montante seja acrescido por abono em quantia 

suficiente para o atingimento do piso. 

 b) A natureza das atribuições do cargo a ser provido pode funcionar como 

justificativa para a imposição de limite de idade para a inscrição no concurso 

público respectivo. 

 c) A existência de seguro contra acidente do trabalho não exime o empregador de 

responsabilidade civil na hipótese de culpa grave. 

 d) Ainda que sujeito a regime de revezamento, o trabalhador faz jus ao 

recebimento de adicional de serviço noturno. 

 e) A gratificação natalina possui natureza indenizatória, não integrando a 

remuneração normal do trabalhador. 
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Questão 36: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Judiciária/2015 

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

Beth foi admitida em março de 2001 para exercer a função de costureira em uma 

empresa que fabrica bolsas. Em março de 2009, Beth foi surpreendida com uma 

dispensa sem justa causa. Beth ficou tão surpresa com a dispensa que não 

conferiu o pagamento das verbas rescisórias. Em julho de 2015, ao conversar com 

um advogado, Beth verificou que referidas verbas não haviam sido pagas 

integralmente. Diante dessa situação, Beth, em face da empresa, 

 a) não pode mais promover ação trabalhista, pois o limite para sua propositura é 

de até dois anos após a extinção do contrato de trabalho. 

 b) não pode mais promover ação trabalhista, pois o direito de ação precluiu em 

decorrência de não ter sido efetuada a conferência no momento da homologação 

realizada pelo sindicato da sua categoria ou pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

 c) pode promover ação trabalhista, porém a reclamação deverá ser feita apenas 

no que pertine aos últimos cinco anos trabalhados, já que esse é o prazo 

prescricional da ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho. 

 d) pode promover ação trabalhista a qualquer tempo, pois o direito ao trabalho é 

um direito fundamental e, portanto, imprescritível. 

 e) pode promover ação trabalhista, pois tem direito adquirido, uma vez que 

trabalhou no local por mais de 5 anos, porém somente pode reclamar os créditos 

resultantes das relações de trabalho referentes aos dois últimos anos 

trabalhados, já que esse é o prazo prescricional desse tipo de ação. 

 

 

Questão 37: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

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

Considerando os direitos assegurados aos trabalhadores pela Constituição 

Federal, é correto afirmar: 
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 a) O repouso semanal remunerado dos empregados rurais, em razão das 

peculiaridades do trabalho, deve ser necessariamente aos domingos. 

 b) O seguro contra acidentes do trabalho pago pelo empregador o isenta do 

pagamento de indenização a empregado que sofre o infortúnio. 

 c) A proteção ao mercado de trabalho da mulher é norma de aplicação imediata 

que, tendo em vista o princípio da igualdade estabelecido como garantia 

fundamental, não depende de regulamentação infraconstitucional. 

 d) A assistência gratuita em creches e pré-escolas é assegurada aos filhos e 

dependentes do empregado, desde o nascimento até dez anos de idade. 

 e) A eleição de um representante dos trabalhadores com a finalidade, exclusiva 

de promover o entendimento direto com o empregador é assegurada nas 

empresas com mais de duzentos empregados. 

 

 

Questão 38: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

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

Em relação exclusivamente à Constituição Federal, no que diz respeito aos 

direitos dos empregados, considere: 

  

I. jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

revezamento. 

  

II. proteção do mercado de trabalho da mulher. 

  

III. adicional para exercício de atividades penosas. 

  

IV. assistência gratuita aos dependentes de até 5 anos de idade em creche e pré-

escola. 

  

Não tem aplicação imediata o que consta APENAS em 

 a)  I, II e IV. 
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 b)  III e IV. 

 c)  IV. 

 d)  II e III. 

 e)  III. 

 

 

Questão 39: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

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

Analise a seguinte norma constitucional inerente aos direitos sociais: 

 

Art. 8º: É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) IV − 

a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria 

profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da 

representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista 

em lei. 

 

Trata-se de norma de eficácia 

 a) exaurida. 

 b) limitada. 

 c) plena. 

 d) contida. 

 e) programática. 

 

 

Questão 40: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

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

Considere as afirmações abaixo. 
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I. Pode a lei exigir o registro do sindicato no órgão competente, em que pese a 

Constituição Federal vede a interferência e a intervenção do Poder Público na 

organização sindical. 

 

II. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho, que poderão admitir jornada superior a seis horas para trabalho 

realizado em turnos ininterruptos de revezamento. 

 

III. Sindicato é parte legítima para impetrar mandado de segurança coletivo para 

defesa dos interesses de seus membros, ainda que esteja em funcionamento há 

menos de um ano, devendo ser proposto perante a Justiça do Trabalho quando o 

ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. 

 

IV. Em que pese a Constituição Federal garanta a liberdade de associação sindical 

do servidor público, condiciona seu exercício à edição de lei que trate dos serviços 

ou atividades essenciais à comunidade, sendo que eventual omissão do legislador 

pode ser suprida através de decisão proferida em mandado de injunção. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I e III. 

 c) I, II e III. 

 d) II e III e IV. 

 e) III e IV. 

 

 

Questão 41: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

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

Considere as seguintes afirmações: 
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I. Viola a liberdade sindical a disposição da Consolidação das Leis do Trabalho 

segundo a qual a administração do sindicato será exercida por uma diretoria 

constituída no máximo de sete e no mínimo de três membros e de um Conselho 

Fiscal composto de três membros, eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral, 

podendo essa norma ser objeto de arguição de descumprimento de preceito 

fundamental. 

 

II. Em razão da liberdade sindical, até que a lei disponha a respeito, não se pode 

exigir das entidades sindicais o respectivo registro junto ao Ministério do 

Trabalho. 

  

III. É vedada, em qualquer caso, a dispensa do empregado sindicalizado a partir do 

registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, 

ainda que suplente, até um ano após o final do mandato. 

  

À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

está INCORRETO o que se afirma em 

 a) I, II e III. 

 b) I e II, apenas. 

 c) II e III, apenas. 

 d) II, apenas. 

 e) I e III, apenas. 

 

 

Questão 42: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

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

Matias, empregado da fazenda X, foi eleito suplente de cargo de direção no 

sindicato rural Y. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal, 

 a)  é vedada a sua dispensa a partir da sua posse até um ano após o final do 

mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 
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 b)  Matias poderá ser dispensado livremente, uma vez que a estabilidade sindical 

não abrange sindicatos rurais. 

 c)  Matias poderá ser dispensado livremente, uma vez que a estabilidade sindical 

não abrange eleitos como suplentes. 

 d)  é vedada a sua dispensa a partir do registro da candidatura até o final do 

mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei, podendo ser dispensado 

imediatamente após o termino do referido mandato. 

 e)  é vedada a sua dispensa a partir do registro da candidatura até um ano após o 

final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 

 

 

Questão 43: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

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

Felício é proprietário da empresa “ABC” Ltda. que possui, atualmente, 233 

empregados em razão da fusão com a empresa “DEF” Ltda. Preocupado com o 

aumento de empregados, uma vez que antes da fusão a empresa “ABC” Ltda. 

possuía 102 empregados, Felício consultou sua advogada, Carolina, a respeito. 

Com relação à Constituição Federal, Carolina informou que no tocante aos 

direitos sociais, 

 a)  o aumento do número de empregados não acarreta nenhuma consequência, 

uma vez que já era assegurada a eleição de um representante destes com a 

finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os 

empregadores. 

 b)  nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de 

um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o 

entendimento direto com os empregadores. 

 c)  o aumento do número de empregados não acarreta nenhuma consequência, 

uma vez que somente nas empresas com mais de trezentos empregados, é 

assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de 

promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. 
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 d)  nas empresas com mais de cento e oitenta empregados, é assegurada a eleição 

de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o 

entendimento direto com os empregadores. 

 e)  o aumento do número de empregados não acarreta nenhuma consequência, 

uma vez que somente nas empresas com mais de duzentos e cinquenta 

empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade 

exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. 

 

 

Questão 44: FCC - AJ TRE SE/TRE SE/Judiciária/2015 

Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados) 

Antônio, cidadão brasileiro e empregado público concursado do Banco do Brasil, 

sociedade de economia mista federal, foi transferido para a agência bancária 

situada na cidade de Viena, capital da Áustria, em janeiro de 2009, onde 

permaneceu até janeiro de 2012. Enquanto trabalhava nessa cidade, Antônio 

conheceu Irina, cidadã russa residente em Lisboa, com quem teve um breve 

relacionamento. Dessa relação, nasceu, na cidade de Salzburg, na Áustria, em abril 

de 2011, a menina Katia. 

  

Considerando o caso hipotético e o texto da Constituição brasileira de 1988, a 

filha de Antônio e Irina 

 a)  será brasileira nata se os pais a tiverem registrado no consulado brasileiro e 

caso venha a residir no Brasil até os 18 anos. 

 b)  é brasileira nata, independentemente de qualquer opção ou registro consular. 

 c)  será brasileira nata se vier a residir no Brasil e opte por tal nacionalidade até 

um ano após a maioridade. 

 d)  será brasileira nata se os pais a tiverem registrado no consulado brasileiro e 

caso opte, a qualquer tempo, por tal nacionalidade. 

 e)  não poderá acumular a nacionalidade brasileira nata que lhe seja reconhecida 

com eventuais nacionalidades natas austríaca e russa, que lhe sejam garantidas 

pela legislação desses países. 
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Questão 45: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados 

São cargos privativos de brasileiros natos, EXCETO 

 a) Presidência da República. 

 b) Presidência da Câmara dos Deputados. 

 c) Presidência do Senado Federal. 

 d) Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

 e) Ministro de Estado da Defesa. 

 

 

Questão 46: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Perda da nacionalidade 

Caio, brasileiro nato, é jogador de futebol profissional e foi contratado para jogar 

por um grande clube estrangeiro, cuja legislação o país impõe a naturalização de 

Caio como condição para a permanência em seu território, e, como queria 

continuar jogando nesse time, procedeu à naturalização. Caio 

 a)  perderá a nacionalidade brasileira enquanto permanecer em território 

estrangeiro, podendo readquiri-la assim que retornar ao Brasil. 

 b)  perderá a nacionalidade brasileira, tendo em vista que adquiriu outra 

nacionalidade. 

 c)  tornar-se-á brasileiro naturalizado automaticamente, em razão de ter 

adquirido outra nacionalidade. 

 d)  não perderá a nacionalidade brasileira apenas se comprovar que mantém 

vínculos com o Brasil, visitando-o periodicamente. 

 e)  não perderá a nacionalidade brasileira. 

 

 

Questão 47: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 
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Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade) 

“A” é um cidadão inglês naturalizado brasileiro que foi condenado por crime de 

tráfico de drogas na Inglaterra. “B” é um cidadão iraniano que pediu asilo ao Brasil 

por ter cometido crime de opinião em seu país, ao fazer oposição ao governo do 

Irã. Considerando que ambos residem no Brasil e também o que dispõe a 

Constituição Federal de 1988 a respeito da extradição, 

 a)  “A” e “B” poderão ser extraditados. 

 b)  “A” não poderá ser extraditado porque o Brasil não concede a extradição de 

cidadão naturalizado brasileiro por prática de crime de tráfico de drogas e "B" 

poderá ser extraditado, uma vez que foi condenado por crime de opinião, e não 

por crime político. 

 c)  “B” poderá ser extraditado porque o Brasil não concede asilo a estrangeiro que 

tenha cometido crime de opinião, mas “A” não poderá ser extraditado porque o 

Brasil não concede a extradição de cidadão naturalizado brasileiro por prática de 

crime de tráfico de drogas. 

 d)  “A” não poderá ser extraditado porque o Brasil não prevê a possibilidade de 

extradição para brasileiros naturalizados e “B” não poderá ser extraditado porque 

o Brasil não concede extradição por crime de opinião. 

 e)  “B” não poderá ser extraditado porque o Brasil não concede extradição por 

crime de opinião, mas "A" poderá ser extraditado, ainda que o crime tenha sido 

praticado depois da naturalização. 

 

 

Questão 48: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

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

Sobre o alistamento eleitoral e o direito do voto, a Constituição Federal 

estabelece que 

 a)  a facultatividade aplica-se apenas aos analfabetos, aos maiores de 70 anos e 

aos maiores de 16 e menores de 18 anos. 

 b)  a facultatividade aplica-se somente aos analfabetos. 
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 c)  o voto no sistema eleitoral brasileiro é obrigatório a todos. 

 d)  o alistamento eleitoral no sistema brasileiro é obrigatório a todos. 

 e)  o alistamento é obrigatório, mas o voto é facultativo aos estrangeiros 

residentes no Brasil. 

 

 

Questão 49: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

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

Considere a seguinte situação hipotética: Jaime em seu segundo mandato como 

Governador de determinado Estado, está em dúvida se, nas próximas eleições, irá 

se candidatar novamente a Governador ou a Presidente da República. Com base 

apenas nas informações fornecidas, de acordo com a Constituição Federal, Jaime 

 a)  não poderá se candidatar à reeleição para Governador e, para concorrer ao 

cargo de Presidente da República, deverá renunciar ao seu atual mandato até 

quatro meses antes do pleito. 

 b)  não poderá se candidatar à reeleição para Governador e, para concorrer ao 

cargo de Presidente da República, deverá renunciar ao seu atual mandato até seis 

meses antes do pleito. 

 c)  poderá se candidatar à reeleição para Governador e, para concorrer ao cargo 

de Presidente da República, deverá renunciar ao seu atual mandato até seis 

meses antes do pleito. 

 d)  poderá se candidatar à reeleição para Governador e não há necessidade de 

renunciar ao seu atual mandato para concorrer ao cargo de Presidente da 

República. 

 e)  poderá se candidatar à reeleição para Governador e, para concorrer ao cargo 

de Presidente da República, deverá renunciar ao seu atual mandato até quatro 

meses antes do pleito. 

 

 

Questão 50: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos) 
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Mirela, advogada, é casada com Pedro, Prefeito do Município “X” do Estado do 

Maranhão, não sendo titular de qualquer mandato eletivo. No curso do mandato 

de Pedro, Mirela e Pedro dissolvem o vínculo conjugal por meio de divórcio 

devidamente homologado pelo Poder Judiciário. Mirela pretende concorrer no 

próximo pleito municipal a um cargo eletivo no Município “X”. Neste caso, Mirela 

 a) poderá concorrer normalmente ao cargo de Vereadora, mas é inelegível para 

os cargos de Prefeita e Vice-Prefeita do Município. 

 b) não poderá concorrer ao cargo eletivo, por ser inelegível, nos termos da 

Constituição Federal. 

 c) poderá concorrer normalmente aos cargos de Prefeita, Vice-Prefeita ou 

Vereadora do Município, sem qualquer restrição. 

 d) poderá concorrer normalmente aos cargos de Prefeita, Vice-Prefeita ou 

Vereadora do Município desde que a dissolução do vínculo conjugal tenha 

ocorrido há mais de seis meses antes do pleito. 

 e) poderá concorrer apenas ao cargo de Vereadora do Município desde que a 

dissolução do vínculo conjugal tenha ocorrido há mais de seis meses antes do 

pleito, sendo inelegível para os cargos de Prefeita e Vice-Prefeita. 

 

 

Questão 51: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos) 

Paulo é Vereador, Presidente da Câmara Municipal de determinado município do 

Estado do Maranhão. Faltando seis meses para o pleito eleitoral municipal, após a 

renúncia do Prefeito e do Vice-Prefeito, Paulo sucede o Prefeito, assumindo o 

cargo eletivo, concluindo integralmente o mandato. Neste caso, Paulo 

 a) não poderá concorrer ao cargo de Vereador, pois deveria ter renunciado ao 

mandato de Prefeito Municipal até quatro meses antes do pleito. 

 b) poderá concorrer normalmente ao cargo de Vereador, mas é inelegível para os 

cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município. 
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 c) poderá concorrer normalmente aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito ou 

Vereador do Município, sem qualquer restrição. 

 d) não poderá concorrer ao cargo de Vereador, pois deveria ter renunciado ao 

mandato de Prefeito Municipal até três meses antes do pleito. 

 e) não poderá concorrer ao cargo de Vereador, por ser inelegível, nos termos da 

Constituição Federal. 

 

 

Questão 52: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos) 

A inelegibilidade em razão do parentesco, nos termos da Constituição Federal e 

em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a 

matéria, 

 a)  não é afastada pela dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso 

do mandato. 

 b)  impede, em qualquer hipótese, que o cônjuge do Presidente da República seja 

candidato a cargos eletivos no território de jurisdição do titular. 

 c)  alcança, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 

consanguíneos, até o segundo grau ou por adoção, excetuados os afins, do 

Presidente da República. 

 d)  é absoluta, somente podendo ser fixada taxativamente pela Constituição 

Federal. 

 e)  alcança, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 

consanguíneos ou afins, até o terceiro grau ou por adoção, do Presidente da 

República. 

 

 

Questão 53: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos) 
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Considere a seguinte situação hipotética: Maria é Prefeita do Município X e está 

sendo muito elogiada no exercício de seu primeiro mandato. Com a proximidade 

das eleições, aproveitando a popularidade de Maria – que irá exercer seu 

mandato até o final − seu marido, Jerônimo, deseja se candidatar ao cargo de 

Presidente da República e seu filho, Hélio, pretende se candidatar a Vereador no 

mesmo Município X. Considerando apenas as informações fornecidas, é correto 

afirmar que Jerônimo 

 a)  e Hélio são elegíveis para os cargos que almejam. 

 b)  é elegível para o cargo de Presidente da República e Hélio é inelegível para o 

cargo de Vereador no Município X. 

 c)  e Hélio são inelegíveis apenas para os cargos que almejam. 

 d)  é inelegível para o cargo de Presidente da República e Hélio é elegível para o 

cargo de Vereador no Município X. 

 e)  e Hélio são inelegíveis para qualquer cargo eletivo, não podendo se candidatar 

ao cargo que almejam, tendo em vista o grau de parentesco com Maria. 

 

 

Questão 54: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos) 

Dentre os candidatos que pretendem disputar a eleição para Governador estão 

um prefeito municipal no exercício de seu segundo mandato consecutivo e um 

militar com mais de dez anos de serviço. Para que sejam elegíveis, de acordo com 

as normas constitucionais, 

 a)  ambos devem renunciar aos cargos que ocupam até seis meses antes do pleito. 

 b)  ambos devem renunciar aos cargos que ocupam até três meses antes do pleito. 

 c)  ambos devem afastar-se dos cargos que ocupam até seis meses antes do pleito, 

sendo que o militar, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, 

para a inatividade. 

 d)  o Prefeito deve renunciar ao mandato até seis meses antes do pleito, ao passo 

que o militar deve ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará 

automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 
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 e)  o Prefeito não precisará renunciar ao mandato, mas o militar deverá afastar-se 

da atividade e, se eleito, perderá o cargo no ato de sua diplomação. 

 

 

Questão 55: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos) 

A Constituição Federal estabelece casos de inelegibilidade por motivos de 

casamento, parentesco ou afinidade. Segundo essas regras constitucionais e à luz 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inelegível para o mandato de 

 a)  Deputado Estadual, o ex-cônjuge do Governador do mesmo Estado, quando a 

dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal tiver ocorrido no curso do 

mandato, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

 b)  Deputado Estadual, o cônjuge de Prefeito de Município do mesmo Estado. 

 c)  Deputado Estadual, o parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, do 

Governador do mesmo Estado. 

 d)  Presidente da República, o cônjuge do Prefeito. 

 e)  Governador, o cônjuge de Deputado Estadual do mesmo Estado, salvo se já 

titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

 

 

Questão 56: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Da Organização do Estado 

Atenção: Para responder à questão, considere o que se propõe em cada uma delas 

e assinale: 

  

Sobre as competências: 

 

I. É inconstitucional lei estadual que estabelece regime especial de pagamento 

parcelado de multas de trânsito aplicadas em rodovias estaduais, pois dispõe 

sobre matéria de competência legislativa privativa da União. 
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II. A autonomia política assegurada aos Estados membros alcança a competência 

legislativa para tornar obrigatório o uso permanente de faróis baixos, inclusive 

durante o período diurno, aos veículos automotores que trafeguem nas rodovias 

estaduais, de modo a elevar os níveis de proteção e segurança nas estradas. 

 

III. É inconstitucional lei estadual que condiciona a obrigatoriedade da cobrança 

das multas aplicadas pelos órgãos estaduais de trânsito ao recebimento da 

notificação via serviço postal, pois dispõe sobre matéria de competência 

legislativa privativa da União. 

 

 a)  está correto o que se afirma em I, apenas. 

 b)  está correto o que se afirma em II, apenas. 

 c)  está correto o que se afirma em III, apenas. 

 d)  está correto o que se afirma em I e II, apenas. 

 e)  está correto o que se afirma em I, II e III. 

  

  

 

 

Questão 57: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

Assunto: Da Organização do Estado 

A proteção constitucional à livre iniciativa econômica e à liberdade de profissão 

 a) não impõe óbice à disposição legal que institui responsabilidade solidária dos 

sócios, com seus bens pessoais, pelos débitos de sociedade limitada junto à 

Seguridade Social. 

 b) impede que o exercício de tais liberdades seja submetido a regime preventivo, 

ainda que instituído mediante lei. 

 c) impõe óbice à legislação estadual que condiciona a autorização para impressão 

de talonários de notas fiscais à prestação de fiança idônea ou garantia real, no 

caso de contribuinte que esteja em mora em relação ao pagamento do ICMS. 
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 d) não impede que lei municipal, ao dispor sobre critérios de ordenação territorial 

e ocupação do solo urbano, imponha vedação a que sejam instaladas novas 

farmácias a menos de 500 metros de outro estabelecimento de mesma natureza. 

 e) impõe óbice à legislação municipal que, ao dispor sobre assuntos de interesse 

local, fixa o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais sediados 

no território do Município. 

 

 

Questão 58: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

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

À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

considere: 

  

I. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para 

se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, 

mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, 

e do Congresso Nacional, por Emenda Constitucional. 

  

II. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-

ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar 

Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 

Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 

apresentados e publicados na forma da lei. 

  

III. No caso de desmembramento de Município, é necessária tanto a consulta à 

população do território a ser desmembrado, quanto a do território remanescente. 

  

IV. No caso de desmembramento de Estado, não é necessária a consulta à 

população do território remanescente, uma vez que a Constituição Federal exige 

apenas a consulta da população diretamente interessada. 
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Está correto o que consta APENAS em 

 a)  I e II. 

 b)  I e III. 

 c)  II e III. 

 d)  II e IV. 

 e)  III e IV. 

 

 

Questão 59: FCC - JT TRT18/TRT 18/2014 

Assunto: Repartição de Competências Constitucionais 

Certo Município editou lei municipal que disciplinou o horário de funcionamento 

de farmácias e drogarias. O sindicato dos empregados do comércio da região 

pretende impugnar judicialmente a referida norma, sob o argumento de que o 

Município não teria competência para legislar sobre a matéria, mesmo na 

ausência de lei federal e estadual sobre o tema. Considerando a Constituição 

Federal e a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, a pretensão do sindicato 

 a) não encontra fundamento constitucional, uma vez que cabe aos Municípios 

fixar o horário de funcionamento desses estabelecimentos, inserindo-se a matéria 

na sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 

 b) não encontra fundamento constitucional, uma vez que, apesar da matéria se 

inserir na competência residual dos Estados, cabe aos Municípios suprir a 

ausência de lei estadual para atender as suas peculiaridades locais. 

 c) encontra fundamento constitucional, uma vez que a ausência de norma federal 

disciplinando a matéria não poderia ser suprida por lei estadual, nem por lei 

municipal. 

 d) encontra fundamento constitucional, uma vez que, inexistindo lei federal a 

respeito, apenas os Estados poderiam legislar sobre a matéria para atender as 

suas peculiaridades. 
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 e) encontra fundamento constitucional, uma vez que a matéria insere-se na 

competência residual dos Estados para legislar sobre as competências que não 

lhes sejam vedadas pela Constituição. 

 

 

 

Questão 60: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Repartição de Competências Constitucionais 

Considerando o que dispõe a Constituição Federal sobre distribuição de 

competências legislativas, é correto afirmar: 

 a)  No âmbito da legislação comum, a superveniência de lei federal sobre normas 

gerais revoga lei estadual, no que lhe for contrária. 

 b)  Legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. 

 c)  É competência exclusiva da União legislar sobre águas, energia, informática, 

telecomunicação e radiodifusão. 

 d)  Legislar sobre organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal 

e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios é competência privativa 

da União. 

 e)  Legislar sobre sistema de consórcio e sorteios é competência legislativa 

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. 

 

 

Questão 61: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

Assunto: Repartição de Competências Constitucionais 

Quanto à iniciativa legislativa em matéria de proteção ambiental, nos termos da 

Constituição Federal, é correto afirmar que ela: 

 a) compete exclusivamente à União. 
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 b) é concorrente entre a União e os Estados-membros, podendo o Município 

legislar acerca do tema apenas de modo suplementar, caso demonstre a 

existência de interesse local. 

 c) é concorrente entre a União, os Estados-membros e os Municípios. 

 d) é concorrente entre a União e os Estados-membros, vedando-se aos 

Municípios dispor acerca da matéria. 

 e) será da União, dos Estados-membros ou dos Municípios de acordo com a 

dimensão territorial do dano. 

 

 

Questão 62: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Repartição de Competências Constitucionais 

O Governador de determinado Estado da Federação encaminhou à Assembleia 

Legislativa projeto de Lei disciplinando procedimentos em matéria processual, 

bem como regulamentando a atuação da Defensoria Pública do Estado em juízo 

em defesa de pessoas com menos recursos financeiros. A matéria versada na 

proposta 

 a) insere-se na competência legislativa concorrente entre União e Estados, 

podendo ser objeto de projeto de lei de iniciativa legislativa do Governador, 

respeitadas as normas gerais editadas pela União. 

 b) relativamente à atuação da Defensoria Pública Estadual em juízo insere-se na 

competência legislativa reservada aos Estados, visto que não cabe à União, nem 

aos Municípios tratarem do assunto, mas os procedimentos em matéria 

processual devem ser disciplinados nos regimentos internos dos Tribunais e não 

em lei. 

 c) relativamente à atuação da Defensoria Pública Estadual em juízo insere-se na 

competência legislativa reservada aos Estados, mas a disciplina de procedimentos 

em matéria processual insere-se na competência legislativa privativa da União, 

podendo ser objeto de Lei Estadual apenas se houver delegação de competência 

por meio de Lei Complementar. 
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 d) relativamente à atuação da Defensoria Pública Estadual em juízo insere-se na 

competência legislativa reservada aos Estados, mas a disciplina de procedimentos 

em matéria processual insere-se na competência legislativa concorrente entre 

União e Estados, devendo, portanto, esse aspecto da proposta observar as 

normas gerais editadas pela União. 

 e) insere-se na competência legislativa reservada aos Estados, visto que não cabe 

à União, nem aos Municípios tratarem do assunto, podendo ser objeto de projeto 

de lei de iniciativa legislativa do Governador. 

 

 

Questão 63: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Repartição de Competências Constitucionais 

Compete privativamente à União legislar sobre: 

 

  I. trânsito e transporte 

 II. defesa do solo 

III. direito eleitoral 

IV. conservação da natureza 

 V. previdência social 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I, III e V. 

 b) II e IV. 

 c) I e III. 

 d) II e V. 

 e) I, III e IV. 

 

 

Questão 64: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Repartição de Competências Constitucionais 
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Suponha que o Congresso Nacional tenha produzido Lei Complementar 

autorizando os Estados-Membros a legislar sobre adicional de insalubridade. E 

que, pouco tempo depois, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Sul tenha produzido lei específica, regulamentando o pagamento do adicional de 

insalubridade, passando as suas alíquotas para 20%, 40% e 60%, incidentes sobre 

uma base de cálculo de dois salários mínimos. Diante desta situação, a Lei 

Estadual é formalmente 

 a) inconstitucional, pois apenas a União detém competência privativa para 

legislar sobre direito do trabalho, mas materialmente constitucional em todo seu 

conteúdo, uma vez que é mais benéfico do que o da norma prevista no art. 192 da 

CLT e está de acordo com o art. 7º, IV e XXIII da CF/88. 

 b) constitucional, pois fruto de autorização expressa de Lei Complementar para 

tratar de questão específica de direito do trabalho, mas materialmente 

inconstitucional na parte em que altera as alíquotas de incidência, haja vista o 

disposto no art. 7º, XXIII da CF/88. 

 c) constitucional, pois fruto de autorização expressa de Lei Complementar para 

tratar de questão específica de direito do trabalho, mas materialmente 

inconstitucional na parte em que vincula a base de cálculo ao salário mínimo, haja 

vista o disposto no art. 7º, IV da CF/88. 

 d) inconstitucional, pois apenas a União detém competência privativa para 

legislar sobre direito do trabalho, mas materialmente inconstitucional na parte 

em que vincula a base de cálculo ao salário mínimo, haja vista o disposto no art. 7º, 

IV da CF/88. 

 e) constitucional, pois fruto de autorização expressa de Lei Complementar para 

tratar de questão específica de direito do trabalho e materialmente constitucional 

em todo seu conteúdo, uma vez que é mais benéfico do que o da norma prevista 

no art. 192 da CLT e está de acordo com o art. 7º, IV e XXIII da CF/88. 

 

 

Questão 65: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 
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Assunto: Repartição de Competências Constitucionais 

A competência legislativa em matéria ambiental é concorrente entre a União e os 

Estados-membros. 

 

Isso significa dizer que 

 a) os Municípios não podem, em nenhuma circunstância, legislar acerca da 

matéria. 

 b) cabe à União editar a lei geral acerca da matéria, podendo os Estados-membros 

editar normas próprias, que prevalecerão sobre aquela nos limites espaciais de 

seu território. 

 c) a edição de lei federal acerca do tema limita a liberdade legislativa dos Estados-

membros, que deverão respeitar os contornos traçados por aquela norma. 

 d) enquanto não for editada a lei federal, os Estados membros têm plena 

liberdade legislativa, sendo certo que, sobrevindo aquela, caso algum dispositivo 

se mostre incompatível com regra traçada pela lei estadual esta última será 

considerada automaticamente revogada. 

 e) ocorrendo divergência entre o teor da lei federal e da lei estadual, a 

preponderância de uma ou outra dependerá da natureza do interesse tutelado no 

caso concreto. 

 

 

Questão 66: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Repartição de Competências Constitucionais 

De acordo com a Constituição Federal de 1998, compete 

 a)  aos Estados-membros fixar o horário de funcionamento de estabelecimento 

comercial. 

 b)  à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 

responsabilidade por dano ao consumidor. 

 c)  privativamente à União legislar sobre responsabilidade por dano ao meio 

ambiente. 
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 d)  privativamente aos Estados e ao Distrito Federal planejar e promover a defesa 

permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. 

 e)  à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios legislar sobre 

populações indígenas. 

 

 

Questão 67: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

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

Considere as seguintes afirmativas: 

 

I. É inconstitucional lei estadual que institui dever a supermercados e 

estabelecimentos assemelhados de expor, num mesmo local ou gôndola, os 

produtos alimentícios especialmente elaborados sem o uso de glúten como 

medida protetiva aos portadores de doença celíaca, pois trata-se de matéria 

sujeita à competência privativa dos Municípios para legislar sobre assuntos de 

interesse local. 

 

II. A autonomia política dos Estados-membros alcança a competência legislativa 

privativa para conferir ao Defensor Público-Geral do Estado estatura 

administrativa de Secretário de Estado, submetendo sua nomeação à livre escolha 

do Governador. 

 

III. A autonomia política dos Estados-membros não alcança a competência 

legislativa para instituir comissão estadual voltada a autorizar, monitorar e 

fiscalizar a pesquisa, e demais atividades relacionadas ao setor nuclear, de modo a 

assegurar que suas aplicações garantam a saúde, o bem-estar e a segurança da 

população, bem como, a preservação do meio ambiente. 

 

Está correto o que consta APENAS em 

 a)  I. 

 b)  II. 
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 c)  II e III. 

 d)  III. 

 e)  I e III. 

 

 

Questão 68: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

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

A legislação estadual que impõe às empresas concessionárias de transporte 

coletivo intermunicipal o dever de realizar determinadas adaptações em seus 

veículos destinadas a facilitar o acesso de portadores de deficiência e pessoas 

com mobilidade reduzida 

 a) encontra fundamento constitucional na competência reservada dos Estados-

membros, que lhes autoriza a legislar sobre transporte coletivo intermunicipal. 

 b) implica o exercício pelo Estado-membro da competência legislativa plena, caso 

inexista lei federal sobre a matéria que defina normas gerais. 

 c) é inconstitucional, pois invade a competência privativa da União para legislar 

sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 

 d) incorre em inconstitucionalidade superveniente caso venha a contrariar lei 

federal sobre a mesma matéria editada em momento posterior à vigência da 

norma estadual. 

 e) é inconstitucional, pois invade a competência privativa da União para legislar 

sobre trânsito e transporte. 

 

 

Questão 69: FCC - JT TRT1/TRT 1/2014 

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

Lei federal em vigor desde 1973, destinada ao controle sanitário do comércio de 

drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, estabelece que o 

comércio de tais produtos é privativo de farmácias e drogarias. Determinada lei 

estadual, promulgada em 2005, autoriza a comercialização, nesses mesmos 

estabelecimentos, de artigos de conveniência, assim considerados os produtos de 
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consumo comum e rotineiro, tais como biscoitos, doces, chocolates, confeitos, ou 

cereais. Nessa hipótese, à luz da Constituição da República, a lei estadual em 

questão 

 a) invadiu competência privativa da União para legislar sobre proteção e defesa 

da saúde. 

 b) invadiu competência legislativa da União para editar normas gerais sobre 

proteção e defesa da saúde. 

 c) é fruto de exercício irregular de competência legislativa suplementar, em 

matéria de competência concorrente, por afrontar lei federal preexistente sobre 

normas gerais. 

 d) é fruto de exercício regular da competência legislativa suplementar dos 

Estados em matéria de produção e consumo. 

 e) suspende a eficácia da lei federal naquilo em que lhe for contrária. 

 

 

Questão 70: FCC - JT TRT1/TRT 1/2014 

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

Lei federal que autorizasse a instituição de empresa pública para exploração dos 

serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros 

 a) seria inconstitucional, por invadir competência material dos Estados-membros. 

 b) somente seria constitucional se a exploração do serviço fosse necessária aos 

imperativos de segurança nacional, devidamente definidos na lei. 

 c) poderia estabelecer que a empresa em questão gozasse de privilégios fiscais, 

ainda que não extensivos a empresas privadas prestadoras do mesmo serviço sob 

o regime de concessão ou permissão. 

 d) não poderia estabelecer exceções ao regime de direito privado que lhe seria 

aplicável, como a impenhorabilidade de bens. 

 e) somente seria constitucional caso se tratasse de lei complementar. 

 

 

Questão 71: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 
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Assunto: Da União (arts. 20 a 24 da CF/1988) 

Considere as seguintes matérias: 

  

I. Direito do Trabalho. 

  

II. Seguridade social. 

  

III. Custas dos serviços forenses. 

  

IV. Previdência social, proteção e defesa da saúde. 

  

Segundo a Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre as matérias indicadas APENAS em 

 a)  III e IV. 

 b)  I e II. 

 c)  I, III e IV. 

 d)  II e IV. 

 e)  I e III. 

 

 

Questão 72: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

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

De acordo com a Constituição Federal, a criação de regiões metropolitanas 

constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse 

comum, deverá ser feita por lei estadual 

 a) complementar, que poderá estabelecer que a execução de serviços públicos 

municipais, de interesse comum da região, seja realizada pelo Estado quando isso 

for necessário para a garantia da continuidade da prestação dos serviços. 
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 b) complementar, que deverá assegurar a autonomia aos municípios que 

integram a região, não podendo estabelecer a política tarifária dos serviços 

públicos municipais de interesse comum da região. 

 c) complementar, que poderá outorgar ao Estado a execução de serviços públicos 

municipais, de interesse comum da região, desde que assim previsto na 

Constituição respectiva. 

 d) ordinária, bem como por convênio firmado entre os municípios interessados e 

o Estado, podendo este último assumir a coordenação da prestação de serviços 

públicos municipais de interesse comum da região. 

 e) ordinária, que deverá assegurar a autonomia aos municípios que integram a 

região, não podendo a lei estabelecer que a execução da prestação dos serviços 

públicos municipais de interesse comum da região seja realizada pelo Estado. 

 

 

Questão 73: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

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

Um Estado que tenha cinquenta representantes na Câmara dos Deputados 

deverá eleger para sua Assembleia Legislativa 

 a)  cento e cinquenta Deputados. 

 b)  setenta Deputados. 

 c)  noventa e quatro Deputados. 

 d)  setenta e quatro Deputados. 

 e)  cinquenta Deputados. 

 

 

Questão 74: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

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

A Lei Orgânica, como modalidade de lei fundamental na disciplina de seu regime 

político, está prevista pela Constituição Federal para 

 a) Distrito Federal, somente. 
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 b) Municípios, Territórios e o Distrito Federal. 

 c) Territórios e o Distrito Federal. 

 d) Municípios, somente. 

 e) Municípios e o Distrito Federal. 

 

 

Questão 75: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

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

De acordo com a Constituição Federal, o Distrito Federal 

 a)  é atualmente a capital do Brasil, sendo vedada a transferência da sede do 

governo federal. 

 b)  não tem competência para organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério 

Público, a Defensoria Pública, o corpo de bombeiros e as polícias civil e militar. 

 c)  elege quatro Deputados Distritais para representar o povo, mas não elege 

Senadores, representantes dos Estados. 

 d)  rege-se por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez 

dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa. 

 e)  não pode ter seu território dividido em Municípios, não lhe sendo atribuídas 

competências legislativas a estes reservadas. 

 

 

Questão 76: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

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

Atenção: Para responder à questão, considere o que se propõe em cada uma delas 

e assinale: 

  

Sobre a Administração e os direitos sociais: 

 

I. Nos afastamentos do servidor público para o exercício de mandato eletivo é 

constitucionalmente assegurada a contagem de seu tempo de serviço para todos 
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os efeitos legais, inclusive nos casos de promoção por antiguidade e por 

merecimento. 

 

II. O direito à jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos 

ininterruptos de revezamento é constitucionalmente assegurado aos 

trabalhadores urbanos e rurais, assim como aos servidores públicos e 

trabalhadores domésticos. 

 

III. Entre as providências admitidas pelo texto constitucional para que União, 

Estados e Municípios atendam aos limites definidos para despesa com pessoal 

ativo e inativo encontra-se a exoneração dos servidores não estáveis, 

considerados assim aqueles admitidos na Administração direta, autárquica e 

fundacional, sem concurso público de provas ou de provas e títulos após o dia 5 de 

outubro de 1983. 

 

 a)  está correto o que se afirma em I, apenas. 

 b)  está correto o que se afirma em II, apenas. 

 c)  está correto o que se afirma em III, apenas. 

 d)  está correto o que se afirma em I e II, apenas. 

 e)  está correto o que se afirma em I, II e III. 

  

 

 

Questão 77: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

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

Atenção: Para responder à questão, considere as disposições da Constituição 

Federal. 
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Lei federal determinou a vinculação da remuneração dos empregados públicos da 

Administração federal à variação da remuneração do Chefe do Poder Executivo. 

A vinculação determinada pela Lei é 

 a) inconstitucional, uma vez que permitida apenas a vinculação à variação da 

remuneração do Presidente do Congresso Nacional. 

 b) inconstitucional, uma vez que permitida apenas a vinculação à variação da 

remuneração do Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 c) inconstitucional, uma vez que vedada a vinculação ou equiparação de 

quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do pessoal do 

serviço público. 

 d) constitucional, uma vez que a vinculação da remuneração dos empregados 

públicos à variação da remuneração do Chefe do Poder Executivo observou o 

princípio da estrita legalidade. 

 e) constitucional, uma vez que é vedada a vinculação ou equiparação de 

quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração dos servidores 

titulares de cargos públicos, não se aplicando a restrição aos ocupantes de 

empregos públicos. 

 

 

Questão 78: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

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

Suponha que foi editada lei federal regulando os contratos de trabalho firmados 

pela Administração pública federal, a qual determinou que os empregados 

públicos da União 

  

I. poderão cumular dois cargos públicos, desde que, dentre outros requisitos, cada 

um dos cargos tenha carga horária semanal inferior a 20 horas. 

  

II. serão regidos, em suas relações empregatícias, pelo estatuto do servidor 

público federal, e não pela legislação trabalhista. 
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III. poderão exercer o direito de greve, nos termos e limites definidos em lei 

específica. 

  

É compatível com a Constituição Federal apenas a prescrição contida em 

 a) I e II. 

 b) II e III. 

 c) I e III. 

 d) III. 

 e) II. 

 

 

Questão 79: FCC - JT TRT18/TRT 18/2014 

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

Em 2013, determinado Estado da Federação editou lei pela qual criou cargos 

públicos de agentes fiscais de rendas, determinando que o valor da respectiva 

remuneração seria equivalente a 90% da remuneração do Governador do Estado, 

de modo que, a cada aumento da remuneração do Chefe do Executivo, o salário 

desses servidores seria imediatamente majorado, independentemente de nova 

lei. 

 

A mesma lei também criou adicional de remuneração em razão do tempo de 

exercício no cargo, à razão de 5% a cada cinco anos trabalhados, dispondo que o 

valor do adicional não seria somado ao valor dos vencimentos para fins de 

submissão ao limite remuneratório existente para os servidores públicos, imposto 

pela Constituição Federal. 

 

Na sequência, a Administração pública estadual determinou a abertura de 

concurso público para preenchimento dos cargos públicos recém criados, sendo 

prevista no edital do concurso a aplicação de exame psicotécnico aos candidatos, 

ainda que na lei de regência da matéria não houvesse previsão para a realização 

desse exame. 
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Considerando o disposto na Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, a lei estadual é inconstitucional em relação 

 a) à vinculação dos vencimentos dos servidores à remuneração do Governador do 

Estado, bem como à instituição de vantagem remuneratória sem que fosse 

somada ao valor dos vencimentos para fins de verificação do limite salarial, sendo, 

no entanto, compatível com ordenamento jurídico a previsão de exame 

psicotécnico no edital do concurso. 

 b) à vinculação dos vencimentos dos servidores à remuneração do Governador 

do Estado, bem como à instituição de vantagem remuneratória sem que fosse 

somada ao valor dos vencimentos para fins de verificação do limite salarial, sendo 

incompatível com o ordenamento jurídico a previsão de exame psicotécnico no 

edital do concurso. 

 c) somente à vinculação dos vencimentos dos servidores à remuneração do 

Governador do Estado, sendo incompatível com o ordenamento jurídico a 

previsão de exame psicotécnico no edital do concurso. 

 d) somente à instituição de vantagem remuneratória sem que fosse somada ao 

valor dos vencimentos para fins de verificação do limite salarial, sendo, no 

entanto, compatível com o ordenamento jurídico a previsão de exame 

psicotécnico no edital do concurso. 

 

 e) somente à instituição de vantagem remuneratória sem que fosse somada ao 

valor dos vencimentos para fins de verificação do limite salarial, sendo 

incompatível com o ordenamento jurídico a previsão de exame psicotécnico no 

edital do concurso. 

 

 

Questão 80: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

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

Considere as afirmações abaixo. 
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I. Os atos de improbidade administrativa prescrevem nos prazos previstos na lei 

respectiva, exceto quanto ao dever de reparação do dano decorrente que, 

segundo entendimento amplamente dominante do Superior Tribunal de Justiça, 

prescreve no prazo consignado pelo Código Civil. 

 

II. Nos termos da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa 

sujeitam o agente ímprobo às sanções de perda da função pública, suspensão dos 

direitos políticos, perda dos valores indevidamente acrescidos a seu patrimônio e 

multa civil. 

 

III. O princípio da moralidade administrativa autoriza o Poder Judiciário a 

ingressar na análise do mérito do ato administrativo, para a aferição de eventual 

desvio de finalidade. 

 

IV. O princípio da legalidade veda ao gestor público a adoção de postura não 

prevista no ordenamento jurídico, ainda que esta lhe pareça socialmente a mais 

adequada. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) II e IV. 

 b) I e III. 

 c) II, III e IV. 

 d) III e IV. 

 e) I, II e IV. 

 

 

Questão 81: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

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

A lei estadual que autorizou a instituição de determinada empresa pública 

determinou que aos seus empregados públicos, contratados mediante concurso 
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público, fosse aplicado o regime próprio de previdência social dos servidores 

públicos titulares de cargos públicos efetivos. 

  

Desde a constituição da empresa, a entidade exerce suas atividades sem receber 

recursos públicos para pagamento de despesas com pessoal e de custeio em geral. 

Por isso, a empresa remunera alguns de seus empregados em valor superior ao 

subsídio do Governador do Estado. 

  

Alguns dos advogados da empresa, contratados em 2010 mediante concurso 

público e que não exercem funções de chefia, assessoramento ou direção, 

cumulam o recebimento de sua remuneração com os proventos de aposentadoria, 

decorrentes do exercício de cargo público de Procurador do Estado. 

  

Diante dessa situação, considere: 

  

I. É constitucional a lei estadual no que toca à fixação do regime de previdência 

dos empregados públicos contratados mediante concurso público, uma vez que os 

Estados têm competência para legislar em matéria de previdência social de seus 

servidores, observadas as normas gerais estabelecidas pela União. 

 

II. O fato de a empresa pública não receber recursos públicos para pagamento de 

despesas com pessoal e de custeio em geral lhe permite, à luz da Consti- tuição 

Federal, pagar aos seus empregados remuneração superior ao subsídio do 

Governador. 

  

III. É constitucional a situação dos advogados da empresa, que acumulam a 

remuneração dos empregos públicos com os proventos de aposentadoria, uma 

vez que os empregos públicos foram preenchidos mediante concurso público e, 

ademais, não são vinculados à Administração direta do Estado. 

  

Está correto o que consta APENAS em 
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 a) I. 

 b) II. 

 c) III. 

 d) I e III. 

 e) I e II. 

 

 

Questão 82: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

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

Os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais foram inscritos no título da 

Constituição Federal dedicado a enunciar os direitos e garantias fundamentais. 

Tal posicionamento sugere, sob certa perspectiva, a qualificação desses direitos 

como direitos fundamentais da pessoa humana. Nesse sentido, o constituinte 

acabou por estendê-los, em grande medida, a outras categorias de trabalhadores, 

a exemplo dos servidores públicos e dos trabalhadores domésticos. No caso dos 

servidores públicos, o texto constitucional determina a extensão, dentre outros, 

dos seguintes direitos: 

 a)  remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; roibição de distinção 

entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; 

e licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 

cento e vinte dias. 

 b)  garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 

remuneração variável; proteção em face da automação; e salário-família pago em 

razão do dependente do trabalhador de baixa renda. 

 c)  proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos; 

remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; e salário-família pago em 

razão do dependente do trabalhador de baixa renda. 

 d)  jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

revezamento; proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

específicos; e proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção 

dolosa. 
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 e)  jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

revezamento; proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual 

ou entre os profissionais respectivos; e assistência gratuita aos filhos e 

dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-

escolas. 

 

 

Questão 83: FCC - JT TRT18/TRT 18/2014 

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

O exercício do direito de greve pelos servidores públicos civis da Administração 

direta 

 a) deve ser considerado inconstitucional, até que seja editada a lei definidora dos 

termos e limites em que possa ser exercido, a fim de preservar a continuidade da 

prestação dos serviços públicos. 

 b) deve ser considerado abusivo se exercido por servidores públicos em estágio 

probatório. 

 c) é constitucional, visto que previsto em norma da Constituição Federal com 

aplicabilidade imediata, não necessitando de regulamentação, nem de integração 

normativa, para que o direito nela previsto possa ser exercido. 

 d) é constitucional, devendo, no entanto, observar a regulamentação legislativa 

da greve dos trabalhadores em geral, que se aplica, naquilo que couber, aos 

servidores públicos enquanto não for promulgada lei específica para o exercício 

desse direito. 

 e) é constitucional e poderá ensejar convenção coletiva em que seja prevista a 

majoração dos vencimentos dos servidores públicos. 

 

 

Questão 84: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

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

São constitucionalmente assegurados aos servidores ocupantes de cargo público: 
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 a) a exemplo do que ocorre com os trabalhadores domésticos, o direito à garantia 

de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável, 

bem como o direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, 

em cinquenta por cento à do normal. 

 b) a exemplo do que ocorre com os trabalhadores domésticos, o direito à 

proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, bem como o 

direito à garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 

remuneração variável. 

 c) diferentemente do que ocorre com os trabalhadores domésticos, o direito à 

proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 

bem como o direito ao adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas. 

 d) diferentemente do que ocorre com os trabalhadores domésticos, o direito ao 

adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, 

bem como o direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, 

em cinquenta por cento à do normal. 

 e) a exemplo do que ocorre com os trabalhadores domésticos, o direito ao aviso-

prévio proporcional ao tempo de serviço, bem como o direito à proteção do 

mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos. 

 

 

Questão 85: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

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

Relativamente à disciplina constitucional da situação do servidor público que 

exerça mandato eletivo, é INCORRETO afirmar: 

 a) Investido no cargo de Prefeito, o servidor será afastado do cargo, emprego ou 

função, ainda que haja compatibilidade de horários, sendo-lhe facultado optar 

pela sua remuneração. 

 b) As regras aplicam-se, inclusive, aos servidores de fundações públicas. 

 c) O tempo de exercício do mandato eletivo será contado inclusive para fins de 

promoção por merecimento. 
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 d) Investido no cargo de Vereador, poderá acumular as funções e as respectivas 

remunerações, desde que haja compatibilidade de horários. 

 e) As regras não se aplicam aos servidores de empresas públicas. 

 

 

Questão 86: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

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

Considere: 

 

I. Aos servidores ocupantes de cargo público é constitucionalmente assegurado, a 

exemplo dos trabalhadores urbanos e rurais, o direito ao adicional de 

remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, assim como o 

direito à garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 

remuneração variável. 

 

II. Aos servidores ocupantes de cargo público é constitucionalmente assegurado, 

a exemplo dos trabalhadores domésticos, o direito à proibição de qualquer 

discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 

portador de deficiência, assim como o direito ao seguro contra acidentes de 

trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está 

obrigado, quando incorre em dolo ou culpa. 

 

III. Aos servidores ocupantes de cargo público não é constitucionalmente 

assegurado, a exemplo dos trabalhadores domésticos, o direito à proibição de 

distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 

respectivos, assim como o direito à igualdade de direitos entre o trabalhador com 

vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. 

 

IV. Aos servidores ocupantes de cargo público não é constitucionalmente 

assegurado, diferentemente dos trabalhadores urbanos e rurais, o direito à 

jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 
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revezamento, assim como o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à 

complexidade do trabalho. 

  

Está correto o que consta APENAS em 

 a) II e III. 

 b) I e II. 

 c) II e IV. 

 d) III e IV. 

 e) I e III. 

 

 

Questão 87: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

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

Engenheiro ocupante de emprego público junto a empresa pública municipal é 

eleito Prefeito de outro município, passando a exercer o mandato juntamente 

com o emprego público municipal, cumulando as respectivas remunerações. 

Como Prefeito, nomeou sua esposa como Secretária Municipal de Educação. À luz 

da Constituição Federal, o Prefeito deve ser afastado do emprego público 

 a) independentemente de haver compatibilidade de horário para exercê-lo 

juntamente com o mandato, podendo optar pela remuneração do mandato ou do 

emprego público, mas o parentesco por afinidade não é, por si só, impedimento 

para que nomeie sua esposa Secretária do Município. 

 b) independentemente de haver compatibilidade de horário para exercê-lo 

juntamente com o mandato, podendo optar pela remuneração do mandato ou do 

emprego público, sendo que o parentesco por afinidade é, por si só, impedimento 

para que nomeie sua esposa Secretária do Município. 

 c) independentemente de haver compatibilidade de horário para exercê-lo 

juntamente com o mandato, devendo restituir aos cofres públicos os valores 

recebidos indevidamente até o seu afastamento, sendo que também não poderia 

ter nomeado sua esposa Secretária do Município em razão do parentesco por 

afinidade existente entre eles. 
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 d) apenas se houver incompatibilidade de horário para exercê-lo juntamente com 

o emprego público, podendo, nesse caso, optar pela remuneração do mandato ou 

do emprego público, mas o parentesco por afinidade não é, por si só, impedimento 

para que nomeie sua esposa Secretária do Município. 

 e) apenas se houver incompatibilidade de horário para exercê-lo juntamente com 

o emprego público, podendo, nesse caso, optar pela remuneração do mandato ou 

do emprego público, sendo que o parentesco por afinidade é, por si só, 

impedimento para que nomeie sua esposa Secretária do Município. 

 

 

Questão 88: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

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

Bruna é servidora pública efetiva do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região 

e pretende se candidatar ao cargo de Vereadora. Neste caso, se eleita, no 

exercício de mandato eletivo, não havendo compatibilidade de horários, Bruna 

será 

 a)  exonerada do cargo exercido no TRT da 14ª Região para poder exercer o cargo 

de Vereadora, ante a incompatibilidade existente. 

 b)  afastada do cargo exercido no TRT da 14ª Região, devendo obrigatoriamente 

receber a remuneração do cargo efetivo exercido. 

 c)  afastada do cargo exercido no TRT da 14ª Região, devendo obrigatoriamente 

receber a remuneração do cargo de Vereadora. 

 d)  afastada do cargo exercido no TRT da 14ª Região, sendo-lhe facultado optar 

pela sua remuneração. 

 e)  afastada do cargo exercido no TRT da 14ª Região, devendo obrigatoriamente 

receber 50% da remuneração de cada cargo. 

 

 

Questão 89: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988) 
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Henrique, servidor público efetivo do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª 

Região, pretende se aposentar voluntariamente, uma vez que completou o 

requisito de idade mínima previsto na Constituição Federal. Neste caso, será 

necessário ele ter cumprido tempo mínimo de 

 a)  dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo 

em que se dará a aposentadoria. 

 b)  dez anos de efetivo exercício no serviço público e no cargo efetivo em que se 

dará a aposentadoria. 

 c)  cinco anos de efetivo exercício no serviço público e no cargo efetivo em que se 

dará a aposentadoria. 

 d)  dez anos de efetivo exercício no serviço público apenas, independentemente 

do tempo exercido no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

 e)  quinze anos de efetivo exercício no serviço público e três anos no cargo efetivo 

em que se dará a aposentadoria. 

 

 

Questão 90: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

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

Feliciano é servidor público federal do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª 

Região. Nestas últimas eleições municipais, Feliciano foi eleito vereador da cidade 

X. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal, considerando que há 

compatibilidade de horário entre os dois cargos, Feliciano 

 a)  não será afastado de seu cargo no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª 

Região, mas deverá optar em receber apenas uma das duas remunerações. 

 b)  será obrigatoriamente afastado de seu cargo no Tribunal Regional do Trabalho 

da 20ª Região e receberá a remuneração do cargo de eleição. 

 c)  será obrigatoriamente afastado do cargo no Tribunal Regional do Trabalho da 

20ª Região sendo-lhe, facultado optar pela sua remuneração. 

 d)  não será afastado de seu cargo no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª 

Região e perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do 

cargo eletivo. 
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 e)  não será afastado de seu cargo no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª 

Região, mas deverá obrigatoriamente receber a remuneração do cargo eletivo. 

 

 

Questão 91: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

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

Dois servidores públicos titulares de cargos efetivos de médico foram eleitos 

Deputado Federal e Deputado Estadual. Nas eleições municipais, foram eleitos 

Prefeito e Vereador servidores públicos titulares de cargos efetivos de professor 

universitário. No exercício dos respectivos mandatos, 

 a)  todos devem exonerar-se dos respectivos cargos públicos, sob pena de 

perderem o mandato por decisão proferida pelas respectivas Casas Legislativas e, 

no caso do Prefeito, por decisão proferida pelo Tribunal de Justiça. 

 b)  todos devem ser afastados dos respectivos cargos públicos, sendo que seu 

tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção 

por merecimento, enquanto durar o mandato. 

 c)  os Deputados devem ser afastados dos cargos de médico, ao passo que o 

Prefeito e o Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberão as 

vantagens de seu cargo público efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo 

eletivo, e, não havendo compatibilidade, serão afastados do cargo público efetivo, 

podendo optar pela sua remuneração. 

 d)  o Prefeito deve ser afastado do cargo público efetivo enquanto durar o 

mandato, mas os Deputados e o Vereador, havendo compatibilidade de horários, 

perceberão as vantagens de seu cargo público efetivo, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, serão afastados 

do cargo público efetivo, podendo optar pela sua remuneração. 

 e)  os Deputados e o Prefeito devem ser afastados do cargo público efetivo, mas o 

Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 

cargo público efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não 

havendo compatibilidade, será afastado do cargo público efetivo, podendo optar 

pela sua remuneração. 
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Questão 92: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Da Organização dos Poderes 

Atenção: Para responder à questão, considere o que se propõe em cada uma delas 

e assinale: 

  

Sobre: 

  

I. Aos juízes de paz não se estende a vedação constitucional que impede os demais 

juízes de se dedicarem à atividade político-partidária. 

 

II. Os juízes de paz serão escolhidos mediante aprovação em concurso público de 

provas e títulos. 

 

III. É compatível com a Constituição Federal lei estadual que estabelece verba 

remuneratória aos juízes de paz decorrente da aplicação de percentual sobre os 

valores recolhidos a título de custas em razão dos atos de habilitação e celebração 

de casamentos. 

 

 a)  está correto o que se afirma em I, apenas. 

 b)  está correto o que se afirma em II, apenas. 

 c)  está correto o que se afirma em III, apenas. 

 d)  está correto o que se afirma em I e II, apenas. 

 e)  está correto o que se afirma em I, II e III. 

 

 

Questão 93: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

Assunto: Da Organização dos Poderes 

Considere as seguintes afirmativas: 
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I. Aos Ministros de Estado compete expedir instruções para a execução das leis, 

decretos e regulamentos, cabendo-lhes, no exercício dessa atribuição, editar 

instrumentos normativos de caráter primário voltados a dispor sobre organização 

e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de 

despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. 

 

II. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, nas 

infrações penais comuns, os titulares de cargos de natureza especial da estrutura 

orgânica da Presidência da República a quem a lei assegura expressamente 

prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de 

Estado. 

 

III. É inconstitucional preceito legal que reconhece como Ministro de Estado 

autoridade cuja escolha se submeta, nos termos da Constituição, à aprovação 

prévia pelo Senado Federal, pois os cargos de Ministro de Estado são, por sua 

própria natureza, de livre provimento pelo Presidente da República. 

 

IV. É cabível, nos termos do texto constitucional, a nomeação para o cargo de 

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego de brasileiro naturalizado, com vinte e 

nove anos de idade, que se encontre inelegível em virtude de ter sido aposentado 

compulsoriamente por decisão sancionatória quando exercia a magistratura. 

 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) III. 

 b) I. 

 c) IV. 

 d) II. 

 e) I e III. 
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Questão 94: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

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

Considere as seguintes competências: 

 

I. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua 

estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da 

União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

II. Exercer a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior. 

 

III. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em 

operações de crédito externo e interno. 

 

IV. Declarar vago o cargo, caso o Presidente ou o Vice-Presidente da República, 

salvo motivo de força maior, não o tiver assumido, decorridos dez dias da data 

fixada para posse. 

 

Em face do regime constitucional em vigor, tais competências são atribuídas 

respectivamente aos seguintes órgãos: 

 a) (I) Senado Federal; (II) Banco Central; (III) Banco Central; (IV) Tribunal Superior 

Eleitoral. 

 b) (I) Congresso Nacional; (II) Banco Central; (III) Senado Federal; (IV) Tribunal 

Superior Eleitoral. 

 c) (I) Congresso Nacional; (II) Banco Central; (III) Banco Central; (IV) Congresso 

Nacional. 

 d) (I) Senado Federal; (II) Ministério da Fazenda; (III) Senado Federal; (IV) 

Tribunal Superior Eleitoral. 

 e) (I) Senado Federal; (II) Ministério da Fazenda; (III) Senado Federal; (IV) 

Congresso Nacional. 
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Questão 95: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

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

Considere as seguintes competências: 

 

I. Processar e julgar originariamente, nos crimes de responsabilidade, os membros 

do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

II. Autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos 

hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. 

 

III. Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não 

apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da 

sessão legislativa. 

 

IV. Suspender a execução do ato declarado inconstitucional pelo STF em sede de 

representação interventiva. 

 

Em face do regime constitucional em vigor, tais competências são atribuídas, 

respectivamente, aos seguintes órgãos: 

 a) I. Senado Federal; 

   II. Congresso Nacional; 

  III. Câmara dos Deputados; 

  IV. Presidente da República. 

 b) I. Senado Federal; 

   II. Senado Federal; 

  III. Tribunal de Contas da União; 

  IV. Senado Federal. 

 c) I. Supremo Tribunal Federal; 

   II. Congresso Nacional; 

  III. Câmara dos Deputados; 

  IV. Senado Federal. 
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 d) I. Senado Federal; 

   II. Congresso Nacional; 

  III. Câmara dos Deputados; 

  IV. Senado Federal. 

 e) I. Supremo Tribunal Federal; 

   II. Senado Federal; 

  III. Tribunal de Contas da União; 

  IV. Presidente da República. 

 

 

Questão 96: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Das atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 e 49 da CF/1988) 

Considere o seguinte conceito doutrinário: “consulta realizada aos cidadãos sobre 

matéria a ser posteriormente discutida no âmbito do Congresso Nacional”. 

 

Dita definição refere-se 

 a) ao plebiscito, que deve ser previamente autorizado pelo Legislativo. 

 b) ao plebiscito, convocado pelo Legislativo após autorização do Presidente da 

República. 

 c) à iniciativa popular, provocada pelo Legislativo para o fornecimento de 

subsídios durante as discussões da matéria nas Casas do Congresso Nacional. 

 d) ao referendo, que deve sempre ser convocado pelo Legislativo. 

 e) ao referendo, que deve ser convocado pelo Presidente da República após 

autorização do Legislativo. 

 

 

Questão 97: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Das atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 e 49 da CF/1988) 

NÃO é atribuição do Congresso Nacional: 

 a)  dispor sobre limites do território nacional. 

 b)  dispor sobre a modificação do efetivo das Forças Armadas. 
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 c)  dispor sobre planos e programas nacionais, regionais e sazonais de 

desenvolvimento. 

 d)  transferência temporária da sede do Governo Federal. 

 e)  concessão de anistia. 

 

 

Questão 98: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988) 

Com o desfecho das eleições municipais e a posse dos novos Prefeitos, dois 

parlamentares do Estado “X” assumiram cargos junto a Poderes Executivos locais, 

após o que suas funções legislativas passaram a ser exercidas por seus 

respectivos suplentes. Um deles era Deputado Federal, que assumiu o cargo de 

Secretário de Prefeitura da capital de seu Estado. O outro era Senador, que foi 

nomeado Secretário de Prefeitura de outro município do mesmo Estado “X”. 

Paralelamente, um outro Senador representante do mesmo Estado “X” veio a 

falecer, não havendo, todavia, suplente para que sua vaga fosse preenchida. 

  

Considerando que esses fatos ocorreram no primeiro mês da segunda metade do 

mandato de cada um dos parlamentares e levando-se em conta o texto da 

Constituição Federal, considere: 

  

I. o Deputado Federal não perderá o mandato ao assumir o cargo de Secretário. 

  

II. o Senador não perderá o mandato ao assumir o cargo de Secretário. 

  

III. a vaga do Senador falecido deve ser preenchida mediante nova eleição. 

  

Está correto o que consta em 

 a)  I, II e III. 

 b)  I e II, apenas. 

 c)  I e III, apenas. 
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 d)  I, apenas. 

 e)  II e III, apenas. 

 

 

Questão 99: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988) 

Considere as seguintes afirmativas: 

 

I. Instituído mediante decreto legislativo, cabe ao regimento comum, entre outras 

matérias, disciplinar sobre os procedimentos congressuais de deliberação dos 

vetos presidenciais e de tomada de contas do Presidente da República, quando 

não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura 

da sessão legislativa. 

 

II. Compete à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, em sessão conjunta, 

elaborar e aprovar o regimento comum, mediante deliberação em sistema 

unicameral, que soma indistintamente os votos de Deputados e Senadores. 

 

III. O regimento comum não se encontra em posição de superioridade hierárquica 

em relação aos regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, cabendo-lhe dispor, entre outras matérias, sobre o funcionamento das 

comissões parlamentares mistas de inquérito e a apreciação pelas Casas do 

Congresso Nacional dos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 

orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais. 

 

IV. Ao regimento comum cabe, entre outras matérias, dispor sobre as atribuições 

da Comissão representativa do Congresso Nacional, bem como definir os casos de 

conduta incompatível com o decoro parlamentar. 

 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) III. 
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 b) I. 

 c) IV. 

 d) II. 

 e) I e IV. 

 

 

Questão 100: FCC - JT TRT18/TRT 18/2014 

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

O Tribunal de Contas da União − TCU julgou irregulares as contas prestadas por 

administrador de empresa pública federal, tendo sustado a execução de contrato 

celebrado ilegalmente pela empresa, com violação às normas sobre licitação. O 

TCU, ainda, aplicou aos responsáveis pela irregularidade das contas as sanções 

previstas em lei, dentre as quais multa proporcional ao dano causado ao erário, 

com eficácia de título executivo. A atuação do TCU neste caso foi 

 a) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que as empresas públicas 

seguem o regime de direito privado no que toca aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributários, motivo pelo qual sequer deveriam ter sido 

fiscalizadas pelo TCU. 

 b) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que o TCU, ainda que seja 

competente para fiscalizar as contas de empresa pública e para impor o 

pagamento de multa proporcional ao agravo, não poderia ter-lhe atribuído a 

eficácia de título executivo. 

 c) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que o TCU, ainda que seja 

competente para fiscalizar as contas de empresa pública, não poderia ter imposto 

ao administrador o pagamento de multa proporcional ao agravo, uma vez que 

essa competência foi reservada, pela Constituição Federal, ao Poder Judiciário. 

 d) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que o TCU, ainda que seja 

competente para fiscalizar as contas de empresa pública e aplicar multa 

proporcional ao agravo com eficácia de título executivo, não poderia ter sustado a 

execução do contrato celebrado pela empresa, uma vez que a competência para 

tanto foi reservada, pela Constituição Federal, ao Congresso Nacional. 
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 e) compatível com a Constituição Federal em relação à competência para 

fiscalizar as contas da empresa pública, para sustar a execução do contrato 

celebrado ilegalmente pela empresa e para impor multa proporcional ao agravo 

com eficácia de título executivo. 

 

 

Questão 101: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

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

O Tribunal de Contas da União − TCU afastou, incidentalmente, a aplicação de lei 

federal que entendeu inconstitucional e assinalou prazo para que órgão da 

Administração pública direta, ligado ao Poder Executivo, adotasse as providências 

necessárias ao exato cumprimento da Constituição no que toca ao limite máximo 

de remuneração a ser paga a servidores públicos. As providências, no entanto, não 

foram adotadas no prazo fixado pelo TCU, fato esse que ensejou a sustação, pelo 

próprio Tribunal, do ato administrativo ilegal e a comunicação dessa decisão à 

Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Considerando a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal e a disciplina constitucional da matéria, o Tribunal de 

Contas da União 

 a)  não poderia ter afastado, ainda que incidentalmente, a aplicação de lei federal 

por motivo de inconstitucionalidade, uma vez que não lhe compete o exercício do 

controle de constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público, nem 

poderia ter fixado prazo para que o órgão da Administração pública direta 

adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da Constituição, vez 

que lhe caberia, nessa matéria, apenas comunicar a ilegalidade ao órgão 

interessado e ao Congresso Nacional, não lhe cabendo suspender o ato 

administrativo ilegal. 

 b)  não poderia ter afastado, ainda que incidentalmente, a aplicação de lei federal 

por motivo de inconstitucionalidade, uma vez que não lhe compete o exercício do 

controle de constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público, nem 

poderia ter fixado prazo para que o órgão da Administração pública direta 

adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da Constituição, 
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assim como não poderia ter suspenso o ato administrativo ilegal, uma vez que 

essa atribuição compete exclusivamente ao Senado Federal, a quem também cabe 

solicitar, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis ao cumprimento da decisão 

daquela Casa Legislativa. 

 c)  poderia ter afastado, incidentalmente, a aplicação de lei federal por motivo de 

inconstitucionalidade, bem como ter fixado prazo para que o órgão da 

Administração Pública direta adotasse as providências ao exato cumprimento da 

Constituição, mas não poderia ter sustado o ato ilegal, vez que, tratando-se de 

matéria de remuneração de servidores públicos federais vinculados ao Poder 

Executivo, caberia ao Tribunal apenas comunicar a ilegalidade ao órgão 

interessado e ao Senado Federal. 

 d)  poderia ter afastado, incidentalmente, a aplicação de lei federal por motivo de 

inconstitucionalidade, bem como ter fixado prazo para que o órgão da 

Administração pública direta adotasse as providências necessárias ao exato 

cumprimento da Constituição, podendo, ainda, sustar o ato administrativo ilegal 

superado o prazo fixado pela Corte de Contas. 

 e)  poderia ter afastado, incidentalmente, a aplicação de lei federal por motivo de 

inconstitucionalidade, bem como ter fixado prazo para que órgão da 

Administração pública direta adotasse as providências necessárias ao exato 

cumprimento da Constituição, mas não poderia ter sustado o ato administrativo 

ilegal, uma vez que essa atribuição compete exclusivamente ao Congresso 

Nacional, a quem também cabe solicitar, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis 

ao cumprimento da decisão daquela Casa Legislativa. 

 

 

Questão 102: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015 

Assunto: Tribunais de Contas estaduais, distrital e municipais 

Os Tribunais de Contas dos Estados são órgãos independentes e autônomos, 

incumbidos de auxiliar o Poder Legislativo no exercício de sua função 

fiscalizatória. Citados Tribunais são compostos por sete integrantes, que, 

atendidos os requisitos constitucionais, devem ser indicados 
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 a) livremente, três deles pelo Governador do Estado e quatro pela Assembleia 

Legislativa. 

 b) na forma prevista pela Constituição do Estado respectivo, que deverá observar 

o mínimo de duas e o máximo de quatro indicações pelo Governador do Estado, e 

o mínimo de três e o máximo de cinco pela Assembleia Legislativa. 

 c) três deles pelo Governador do Estado, sendo que um dentre integrantes do 

Ministério Público de Contas e os outros dois livremente, e quatro pela 

Assembleia Legislativa, sendo um deles dentre os Auditores e os demais de forma 

livre. 

 d) três deles pelo Governador do Estado, sendo que um dentre integrantes do 

Ministério Público de Contas, outro dentre os Auditores e o terceiro livremente, e 

quatro, de forma livre, pela Assembleia Legislativa. 

 e) quatro deles pela Assembleia Legislativa, sendo que um dentre integrantes do 

Ministério Público de Contas, outro dentre os Auditores e os demais livremente, e 

três pelo Governador do Estado, de forma livre. 

 

 

Questão 103: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016 

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

Considere a seguinte situação hipotética: João, Presidente da República, 

necessita se ausentar do País, por trinta dias, a fim de participar de importante 

simpósio entre países que integram o Mercosul. Nos termos da Constituição 

Federal, 

 a)  compete exclusivamente ao Senado Federal autorizar João a se ausentar do 

País. 

 b)  não se faz necessária qualquer autorização para a ausência de João, vez que 

não excede trinta dias. 

 c)  compete exclusivamente ao Congresso Nacional autorizar João a se ausentar 

do País. 

 d)  é da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal autorizar João a se 

ausentar do País. 
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 e)  compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar João a se 

ausentar do País. 

 

 

Questão 104: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016 

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

Considere a seguinte situação hipotética: Gilberto é Presidente da República e 

Vera Vice-Presidente da República. Gabriela é Presidente da Câmara dos 

Deputados, Ursula é Presidente do Supremo Tribunal Federal e Soraya é 

Presidente do Senado Federal. 

  

Em caso de impedimento de Gilberto e de Vera serão sucessivamente chamados 

ao exercício da Presidência 

 a)  Gabriela, Soraya e Ursula. 

 b)  Gabriela, Ursula e Soraya. 

 c)  Soraya, Gabriela e Ursula. 

 d)  Ursula, Gabriela e Soraya. 

 e)  Soraya, Ursula e Gabriela. 

 

 

Questão 105: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

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

É competência privativa do Presidente da República, de acordo com a 

Constituição Federal, prestar, 

 a) anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de noventa dias após abertura da 

sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 

 b) trimestralmente, ao Congresso Nacional, as contas referentes ao seu mandato. 

 c) anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de até trinta dias após a abertura 

da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 

 d) semestralmente, ao Congresso Nacional, as contas referentes ao seu mandato. 
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 e) anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura 

da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 

 

 

Questão 106: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

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

Considere as situações hipotéticas abaixo. 

 

I. Tércio é Presidente da República. 

II. Carmem é Advogada-Geral da União. 

III. Wagner é Procurador-Geral da República. 

 

De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente a Tércio, 

mediante 

 a)  decreto, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, 

podendo delegar essa atribuição a Wagner, apenas, que observará os limites 

traçados nas respectivas delegações. 

 b)  portaria, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, 

podendo delegar essa atribuição tanto a Carmem quanto a Wagner, que 

observarão os limites traçados nas respectivas delegações. 

 c)  decreto, prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei, 

podendo delegar essa atribuição a Carmem, apenas, que observará os limites 

traçados nas respectivas delegações. 

 d)  portaria, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, 

não podendo delegar essa atribuição nem a Carmem nem a Wagner. 

 e)  decreto, dispor sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, 

podendo delegar essa atribuição tanto a Carmem quanto a Wagner, que 

observarão os limites traçados nas respectivas delegações. 
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Questão 107: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

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

Em razão do recente impeachment da Presidente da República, Fatima, jornalista, 

manifestou interesse em obter conhecimento pleno sobre as atribuições do 

Presidente da República constantes na Constituição Federal. Assim, verificando o 

competente Capítulo, Fátima constatou que NÃO compete privativamente ao 

Presidente da República 

 a)  prestar, trimestralmente, ao Tribunal de Contas da União, após a abertura do 

ano fiscal, as contas referentes ao exercício anterior. 

 b)  nomear e exonerar os Ministros de Estado. 

 c)  celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do 

Congresso Nacional. 

 d)  conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos 

instituídos em lei. 

 e)  nomear, após aprovação pelo Senado Federal, o Procurador-Geral da 

República. 

 

 

Questão 108: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Da responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da 

CF/1988) 

Caso o Presidente da República venha a ser acusado de prática de infração penal 

comum, deverá ser julgado pelo 

 a)  Supremo Tribunal Federal, após ser admitida a acusação por dois terços da 

Câmara dos Deputados, ficando suspenso de suas funções, se recebida a denúncia 

ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. 

 b)  Supremo Tribunal Federal, após ser admitida a acusação por dois terços da 

Câmara dos Deputados, podendo ser preso provisoriamente, antes da decisão 

condenatória, se presentes os requisitos legais. 
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 c)  Supremo Tribunal Federal, após ser admitida a acusação por maioria de votos 

da Câmara dos Deputados, ficando suspenso de suas funções, se recebida a 

denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. 

 d)  Senado Federal, funcionando como presidente para esse fim o presidente do 

Supremo Tribunal Federal, após ser admitida a acusação por dois terços da 

Câmara dos Deputados, ficando suspenso de suas funções, pelo prazo máximo de 

cento e oitenta dias, após instaurado o processo pelo Senado Federal. 

 e)  Senado Federal, funcionando como presidente para esse fim o presidente do 

Supremo Tribunal Federal, após ser admitida a acusação por maioria de votos da 

Câmara dos Deputados, ficando suspenso de suas funções, pelo prazo máximo de 

cento e oitenta dias, após instaurado o processo pelo Senado Federal. 

 

 

Questão 109: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Da responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da 

CF/1988) 

No tocante às responsabilidades do Presidente da República, considere: 

  

I. O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser 

responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. 

  

II. Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o 

Presidente da República não estará sujeito a prisão. 

  

III. Se o Presidente da República estiver afastado de suas funções e decorrer o 

prazo de cento e vinte dias, sem que esteja concluído o competente processo, 

cessará o seu afastamento, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito. 

  

IV. O Presidente da República ficará suspenso de suas funções nas infrações 

penais comuns, logo após a instauração do processo pelo Congresso Nacional. 
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De acordo com a Constituição Federal, está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I e IV. 

 b)  II e III. 

 c)  I, II e IV. 

 d)  IV. 

 e)  I e II. 

 

 

Questão 110: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Da responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da 

CF/1988) 

Considerando o regramento constitucional do Poder Executivo, é correto afirmar: 

 a)  Em caso de impedimento do Vice-Presidente da República, serão chamados a 

sucedê-lo o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado 

Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 b)  Atentar contra o exercício dos direitos sociais constitui crime de 

responsabilidade do Presidente da República. 

 c)  O Presidente da República será afastado de suas funções, no caso de 

apresentação de denúncia por crime comum pelo Procurador Geral da República. 

 d)  Compete ao Presidente da República promover os oficiais superiores das 

Forças Armadas. 

 e)  Compete privativamente ao Presidente da República prestar contas ao 

Congresso Nacional, do exercício anterior, dentro de 90 dias da abertura do 

exercício subsequente. 

 

 

Questão 111: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Das disposições gerais (poder judiciário, arts. 92 a 100 da CF/1988) 
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Ao tratar da autonomia do Poder Judiciário, a Constituição Federal estabelece 

que 

 a) cabe a cada um dos Tribunais Regionais do Trabalho encaminhar proposta 

orçamentária ao Poder Executivo, dentro dos limites estipulados pelo Poder 

Judiciário conjuntamente com os demais Poderes na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

 b) caso os Tribunais competentes não encaminhem as respectivas propostas 

orçamentárias dentro do prazo legal, o Poder Executivo considerará, para fins de 

consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei 

orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

 c) cabe ao Supremo Tribunal Federal a iniciativa de proposta de emenda 

constitucional que vise a ampliar as competências do Conselho Nacional de 

Justiça. 

 d) cabe privativamente ao Conselho Nacional de Justiça a iniciativa de projeto de 

lei complementar dispondo, entre outros assuntos, sobre o ingresso na carreira de 

magistrado e a promoção de entrância. 

 e) a proposta de criação de Tribunais Regionais do Trabalho, de alteração do 

número de seus membros, bem como de criação, extinção de seus cargos e a 

respectiva remuneração deve ser apresentada ao Poder Legislativo Federal 

privativamente pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

 

Questão 112: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

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

Determinada Constituição Estadual previu que a seção de direito público do 

Tribunal de Justiça do Estado constituirá um novo tribunal estadual, denominado 

Tribunal de Justiça das Fazendas Públicas. A mesma Constituição também 

determinou que cabe ao Tribunal do Júri julgar os juízes estaduais nos crimes 

dolosos contra a vida. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, a referida Constituição Estadual 
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 a) viola a Constituição Federal tanto ao criar um novo tribunal estadual, quanto 

ao estabelecer a competência do Tribunal do Júri para julgar os juízes estaduais 

nos crimes dolosos contra a vida, uma vez que essas disposições ultrapassam os 

limites impostos à autonomia organizacional do Estado. 

 b) viola a Constituição Federal ao criar um novo tribunal estadual, mas é 

compatível com ela no que toca ao estabelecimento da competência do Tribunal 

do Júri para julgar os juízes estaduais nos crimes dolosos contra a vida. 

 c) viola a Constituição Federal ao estabelecer a competência do Tribunal do Júri 

para julgar os juízes estaduais nos crimes dolosos contra a vida, mas é compatível 

com a Constituição Federal no que toca à criação de um novo tribunal estadual, 

tendo em vista a competência do Estado para organizar a Justiça Estadual. 

 d) é compatível com a Constituição Federal tanto no que toca à criação de um 

novo tribunal estadual, quanto no que toca ao estabelecimento da competência 

do Tribunal do Júri para julgar os juízes estaduais nos crimes dolosos contra a 

vida, desde que essas disposições tenham sido editadas pelo Poder Constituinte 

Estadual originário. 

 e) é compatível com a Constituição Federal tanto no que toca à criação de um 

novo tribunal estadual, quanto no que toca ao estabelecimento da competência 

do Tribunal do Júri para julgar os juízes estaduais nos crimes dolosos contra a 

vida, independentemente de se tratar de normas instituídas pelo Poder 

Constituinte Estadual originário. 

 

 

Questão 113: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

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

De acordo com a Constituição Federal, ao Poder Judiciário é assegurada 

autonomia administrativa e financeira, sendo que os tribunais elaborarão suas 

propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os 

demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. Se essas propostas 

orçamentárias forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados 

pela Constituição Federal, o Poder Executivo 
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 a)  devolverá a proposta para o Poder Judiciário para revisão e adequação no 

prazo máximo de sessenta dias. 

 b)  devolverá a proposta para o Poder Judiciário para revisão e adequação no 

prazo máximo de trinta dias. 

 c)  procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta 

orçamentária anual. 

 d)  encaminhará a proposta para o Tribunal de Contas da União que deverá tomar 

as medidas corretivas e proceder aos ajustes necessários para fins de 

consolidação da proposta orçamentária anual no prazo máximo de noventa dias. 

 e)  devolverá a proposta para o Poder Judiciário para revisão e adequação no 

prazo máximo de noventa dias. 

 

 

Questão 114: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Do quinto constitucional (art. 94 da CF/1988) 

Os tribunais do país estão, em regra, sujeitos em sua composição ao chamado 

quinto constitucional, que vem a ser o preenchimento de um quinto de seus 

cargos distribuídos igualmente entre advogados e membros do Ministério 

Público. Configuram EXCEÇÕES ao quinto constitucional: 

 a) Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior 

Eleitoral. 

 b) Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça. 

 c) Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior do Trabalho. 

 d) Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais. 

 e) Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral. 

 

 

Questão 115: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Das garantias e vedações (poder judiciário, art. 95 da CF/1988) 
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Ademar, regularmente aprovado em concurso público de provas e títulos para o 

cargo de Juiz do Trabalho, é nomeado e toma posse formal no cargo. No entanto, 

deixa de entrar no exercício das funções no prazo previsto em lei. 

 

Ante tal circunstância, a autoridade competente deverá 

 a) determinar a respectiva exoneração de Ademar, por abandono do cargo. 

 b) instaurar investigação administrativa para a apuração dos fatos. 

 c)  tornar sem efeito os atos de nomeação e posse de Ademar, declarando a 

vacância do cargo. 

 d) intimar Ademar para o imediato início do exercício funcional, sob pena de não 

ser vitaliciado. 

 e) determinar a demissão de Ademar a bem do serviço público. 

 

 

Questão 116: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

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

Com a redação que lhe conferiu a Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977, o art. 

100, I, do Código de Processo Civil vigora com o seguinte enunciado: 

 

Art. 100. É competente o foro: I − da residência da mulher, para a ação de 

separação dos cônjuges e a conversão desta em divórcio, e para a anulação de 

casamento; 

 

Tal preceito legal, em face do regime constitucional em vigor: 

 a) cabe ser afastado incidentalmente por órgão fracionário de Tribunal de Justiça, 

caso julgue que seu comando normativo é incompatível com a Constituição, 

mesmo que não tenha havido manifestação a respeito pelo respectivo plenário ou 

órgão especial, bem como pelo Supremo Tribunal Federal. 

 b) estabelece indevida situação discriminatória que revela insuficiência da 

disciplina legislativa em face do direito fundamental à igualdade entre homens e 
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mulheres, indicando, portanto, a ocorrência de inconstitucionalidade por omissão 

parcial. 

 c) não cabe ser considerado compatível com o textoconstitucional por órgão 

fracionário de Tribunal de Justiça, caso não tenha havido manifestação a respeito 

pelo respectivo plenário ou órgão especial, bem como pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

 d) não cabe ser considerado incompatível com o texto constitucional, desde que 

lhe seja conferida interpretação conforme a Constituição de modo a excluir 

qualquer significado que implique restrição discriminatória por motivo de gênero 

em sua aplicação. 

 e) comporta vício de inconstitucionalidade em face do direito fundamental à 

igualdade entre homens e mulheres. 

 

 

Questão 117: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

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

O STF editou a súmula vinculante no 4 com o seguinte teor: 

  

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado 

como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de 

empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 

  

Ao julgar demanda em grau recursal, um Tribunal Regional do Trabalho proferiu 

acórdão que contrariou o enunciado da súmula vinculante acima referida. Neste 

caso, se presentes os requisitos legais, o acórdão poderá ser objeto de 

 a) reclamação constitucional, perante o Supremo Tribunal Federal, bem como de 

recurso ao Tribunal competente. 

 b) reclamação constitucional, perante o Supremo Tribunal Federal, bem como de 

pedido de providências junto ao Conselho Nacional de Justiça, para que esses 

órgãos cassem a decisão judicial contrária à súmula. 
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 c) reclamação constitucional, perante o Tribunal Superior do Trabalho, bem como 

de recurso ao Tribunal competente. 

 d) reclamação constitucional, perante o Tribunal Regional do Trabalho, cujo 

acórdão poderá ser objeto, se for o caso, de recurso extraordinário ao Supremo 

Tribunal Federal. 

 e) pedido de providências ao Conselho Nacional de Justiça e de recurso ao 

Tribunal competente, para que esses órgãos cassem a decisão judicial contrária à 

súmula. 

 

 

Questão 118: FCC - JT TRT1/TRT 1/2014 

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

Sob o fundamento de que juízes de primeira instância, independentemente do 

estágio da carreira em que estejam, exercem idêntica atividade jurisdicional, a 

Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de determinada região 

pretende obter, judicialmente, a equiparação da remuneração percebida por 

juízes substitutos e titulares, de forma a beneficiar seus associados. A 

competência para o julgamento de causa dessa natureza seria 

 a) da Justiça Federal da região respectiva. 

 b) do Tribunal Regional Federal da região respectiva. 

 c) do Tribunal Regional do Trabalho da região respectiva. 

 d) do Superior Tribunal de Justiça. 

 e) do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

Questão 119: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

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

Empresa pública estadual foi autuada em processo administrativo, por ter 

descumprido normas voltadas à saúde de seus empregados públicos, tendo a 

autoridade de fiscalização das relações de trabalho lhe imposto a pena de multa. A 

empresa foi intimada da decisão administrativa e cientificada da possibilidade de 
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interposição de recurso para a instância superior, que somente poderia ser 

conhecido se depositado o valor integral da multa. A empresa interpôs o recurso 

pedindo que fosse conhecido independentemente do depósito da multa, o que foi 

indeferido pela autoridade superior competente, assim como no âmbito da 

instância recursal máxima. Nessa situação, pretendendo a empresa que seu 

recurso seja conhecido e processado, poderá impugnar a decisão administrativa 

que dele não conheceu mediante 

 a) mandado de segurança, perante o juízo competente, se presentes os demais 

requisitos legais, não sendo cabível a impugnação pela via da reclamação 

constitucional ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que a 

decisão administrativa não violou direta e claramente a Constituição Federal. 

 b) mandado de segurança, perante o juízo competente, se presentes os demais 

requisitos legais, não sendo cabível a impugnação pela via da reclamação 

constitucional ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que a 

inobservância pela Administração pública de jurisprudência firmada no âmbito do 

STF não enseja o cabimento de reclamação constitucional. 

 c) mandado de segurança, perante o juízo competente, se presentes os demais 

requisitos legais, sendo também cabível a impugnação por meio de reclamação 

constitucional ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que a 

decisão administrativa violou súmula vinculante editada pelo STF. 

 d) mandado de segurança, perante o juízo competente, se presentes os demais 

requisitos legais, sendo cabível o ajuizamento de reclamação constitucional 

apenas contra decisão judicial proferida no mandado de segurança que 

eventualmente não conceder a ordem, uma vez que não cabe reclamação 

constitucional contra ato administrativo. 

 e) reclamação constitucional, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, 

desde que também seja ajuizada a ação competente para impugnar a decisão 

administrativa perante o juízo de primeira instância. 

 

 

Questão 120: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 
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Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988) 

Após várias audiências públicas e intensos debates parlamentares, determinado 

Senador da República tomou a iniciativa de propor Projeto de Lei Complementar 

dispondo sobre as férias dos juízes, a fim de reduzi-las para um único período de 

30 dias por ano. Depois de aprovado por ambas as Casas do Congresso Nacional, 

com o quórum qualificado de maioria absoluta, foi sancionado e promulgado pelo 

Presidente da República. 

 

No caso hipotético, considere: 

 

I. Eventual ajuizamento de ação declaratória de inconstitucionalidade será de 

competência originária do STF, uma vez que existe o interesse direto de todos os 

membros da magistratura. 

II. As associações de classe regionais da magistratura possuem legitimidade ativa 

concorrente para o ajuizamento da ação declaratória de inconstitucionalidade 

cujo objeto seja de interesse direto de todos os seus associados. 

III. A Lei Complementar aprovada padece de vício de inconstitucionalidade 

formal, uma vez que não obedeceu ao quórum qualificado de 2/3. 

IV. A Lei Complementar aprovada padece de vício de inconstitucionalidade 

formal, uma vez que, além de o Projeto ser de iniciativa privativa do Supremo 

Tribunal Federal, sua tramitação deveria ter começado pela Câmara dos 

Deputados. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I. 

 b) II e III. 

 c) III e IV. 

 d) II. 

 e) I e IV. 
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Questão 121: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016 

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

O Supremo Tribunal Federal 

 a)  terá em sua composição Ministros com no mínimo trinta e no máximo sessenta 

e cinco anos de idade. 

 b)  tem competência para processar e julgar, originariamente, nos crimes de 

responsabilidade, os membros dos Tribunais Regionais Federais. 

 c)  terá seus Ministros nomeados pelo Presidente da República, depois de 

aprovada a escolha pela maioria simples do Senado Federal. 

 d)  tem competência para processar e julgar, originariamente, o mandado de 

injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição da 

Câmara dos Deputados. 

 e)  tem competência para processar e julgar, originariamente, nos crimes de 

responsabilidade, os membros do Ministério Público da União que oficiem 

perante Tribunais. 

 

 

Questão 122: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

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

De acordo com a Constituição Federal, a competência para processar e julgar, 

originariamente, a ação contra o Conselho Nacional do Ministério Público; a ação 

em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente 

interessados e a ação em que mais da metade dos membros do tribunal de origem 

estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados é do 

 a)  Superior Tribunal de Justiça, nas três ações. 

 b)  Supremo Tribunal Federal, nas três ações. 

 c)  Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 

Justiça, respectivamente. 

 d)  Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e Supremo Tribunal 

Federal respectivamente. 
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 e)  Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 

Federal, respectivamente. 

 

 

Questão 123: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

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

Processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns o Ministro do 

Trabalho e Emprego, o Governador do Estado X e o Ministro Y do Tribunal de 

Contas da União compete ao 

 a)  Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e Supremo Tribunal 

Federal, respectivamente. 

 b)  Supremo Tribunal Federal. 

 c)  Superior Tribunal de Justiça. 

 d)  Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 

Federal, respectivamente. 

 e)  Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal de 

Justiça, respectivamente. 

 

 

Questão 124: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

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

Considere as situações abaixo. 

 

I. Propositura, pelo Procurador-Geral da República, de ação com a finalidade de 

que determinada lei federal seja declarada inconstitucional (ação direta de 

inconstitucionalidade). 

 

II. Impetração de mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado. 

 

III. Impetração de habeas data contra ato do Comandante da Marinha. 
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Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o que 

consta em 

 a)  II e III, apenas. 

 b)  I e II, apenas. 

 c)  I e III, apenas. 

 d)  I, apenas. 

 e)  I, II e III. 

 

 

Questão 125: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

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

Considere a seguinte situação hipotética: Membro do Congresso Nacional 

cometeu infração penal comum; W, Ministro de Estado, cometeu infração penal 

comum e Z, Ministro de Estado, praticou crime de responsabilidade. Nestes casos, 

de acordo com a Constituição Federal, o Membro do Congresso, o Ministro de 

Estado W e o Ministro de Estado Z, serão processados e julgados originariamente 

pelo 

 a)  Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 

Federal, respectivamente. 

 b)  Superior Tribunal de Justiça. 

 c)  Supremo Tribunal Federal. 

 d)  Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e Supremo Tribunal 

Federal, respectivamente. 

 e)  Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 

Justiça, respectivamente. 

 

 

Questão 126: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988) 
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D e acordo com a Constituição Federal, o Procurador-Geral da República deverá 

ser previamente ouvido nas ações 

 a)  diretas de inconstitucionalidade e nas causas que envolvam conflitos entre a 

União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, sendo 

desnecessária a sua oitiva nos demais processos de competência do Supremo 

Tribunal Federal. 

 b)  diretas de inconstitucionalidade e nas ações contra o Conselho Nacional de 

Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, sendo desnecessária 

a sua oitiva nos demais processos de competência do Supremo Tribunal Federal. 

 c)  declaratórias de inconstitucionalidade e nas ações contra o Conselho Nacional 

de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, sendo 

desnecessária a sua oitiva nos demais processos de competência do Supremo 

Tribunal Federal. 

 d)  declaratórias de inconstitucionalidade e nas causas que envolvam conflitos 

entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, 

sendo desnecessária a sua oitiva nos demais processos de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 

 e)  de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

 

Questão 127: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988) 

Os funcionários de uma grande empresa situada na cidade de São Luis entram em 

greve e acabam invadindo a sede da empresa durante o movimento e ali 

permanecem até a solução definitiva do impasse. Insatisfeita a empresa, por 

intermédio de seu departamento jurídico, resolve ajuízar na Justiça Comum 

Estadual uma Ação de Reintegração de Posse, que acaba sendo julgada 

procedente em primeira instância, confirmada pelo Tribunal de Justiça. Os 

trabalhadores grevistas, através do advogado contratado, vislumbrando violação 
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à Súmula Vinculante no 23, editada pelo Supremo Tribunal Federal (“A Justiça do 

Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em 

decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa 

privada”), nos termos estabelecidos pela Constituição federal, com o escopo de 

cassar a decisão judicial proferida pela Justiça Comum Estadual do Estado do 

Maranhão, deverão apresentar, neste caso, 

 a) Recurso Ordinário ao Supremo Tribunal Federal. 

 b) Reclamação ao Supremo Tribunal Federal. 

 c) Agravo de Instrumento ao Supremo Tribunal Federal. 

 d) Correição Parcial ao Supremo Tribunal Federal. 

 e) Representação ao Conselho Nacional de Justiça. 

 

 

Questão 128: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988) 

Em 11 de dezembro de 2009, foi editada a Súmula Vinculante nº 23, com o 

seguinte verbete: A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar 

ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos 

trabalhadores da iniciativa privada. Esse enunciado 

 a) não surte efeitos sobre o Legislativo estadual, não constituindo impedimento 

jurídico à aprovação de novo diploma que altere a legislação de organização 

judiciária para reconhecer a competência da primeira instância da Justiça 

Estadual para processar e julgar as ações possessórias ajuizadas em face do 

exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. 

 b) surte efeitos sobre o Poder Executivo, constituindo óbice jurídico a que o 

Presidente da República sancione novo diploma legal que, alterando a legislação 

processual, negue competência à Justiça do Trabalho para processar e julgar ação 

possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos 

trabalhadores da iniciativa privada. 

 c) enseja o cabimento de reclamação em face da rejeição congressual a veto 

presidencial contrário a projeto de lei que reconheça a incompetência da Justiça 



 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

do Trabalho para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do 

exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. 

 d) tem cessados os seus efeitos logo após a publicação de julgado posterior do 

STF, proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade, que declare, por 

maioria de seis votos, a inconstitucionalidade material de preceito constante de 

lei federal que reconheça competência à Justiça do Trabalho para processar e 

julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve 

pelos trabalhadores da iniciativa privada. 

 e) não surte efeitos sobre os órgãos da Justiça do Trabalho, não gerando 

impedimento jurídico a que julgamentos futuros reconheçam a competência da 

Justiça Comum para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência 

do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. 

 

 

Questão 129: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988) 

Em uma reclamação trabalhista, o reclamado interpôs recurso contra a sentença 

de procedência, arguindo em sede recursal a inconstitucionalidade de súmula 

vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal e que fora invocada na 

sentença. Nessa situação, a inconstitucionalidade da súmula 

 a) não poderá ser declarada, sequer incidentalmente, pelo Tribunal Regional do 

Trabalho, uma vez que súmula vinculante não é ato normativo passível de ser 

declarado inconstitucional por aquele Tribunal. 

 b) poderá ser declarada, incidentalmente, pela maioria absoluta dos membros do 

Tribunal Regional do Trabalho ou de seu órgão especial, desde que 

concomitantemente o Tribunal aprove o encaminhamento de proposta de 

cancelamento ou de revisão da súmula vinculante. 

 c) poderá ser declarada, incidentalmente, pela maioria absoluta dos membros do 

Tribunal Regional do Trabalho ou de seu órgão especial, independentemente da 

aprovação do encaminhamento de proposta de cancelamento ou de revisão da 

súmula vinculante. 
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 d) não poderá ser declarada, sequer incidentalmente, pelo Tribunal Regional do 

Trabalho, uma vez que falta à Justiça do Trabalho competência para realizar o 

controle de constitucionalidade das leis e atos do Poder Público. 

 e) poderá ser declarada, incidentalmente, pelo órgão fracionário do Tribunal 

Regional do Trabalho, uma vez que nenhum ato do Poder Público é imune ao 

controle de constitucionalidade. 

 

 

Questão 130: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988) 

De acordo com a Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal poderá, de 

ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, 

após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a 

partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração pública direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido 

em lei, a aprovação 

 a)  de súmula poderá ser provocada por qualquer cidadão, sendo vedado a 

provocação para revisão ou cancelamento que são atos exclusivos de ofício do 

Supremo Tribunal Federal. 

 b)  ou revisão de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a 

ação direta de inconstitucionalidade, sendo vedado a provocação para 

cancelamento que é ato exclusivo de ofício do Supremo Tribunal Federal. 

 c)  ou revisão de súmula poderá ser provocada por qualquer cidadão, sendo 

vedado a provocação para cancelamento que é ato exclusivo de ofício do 

Supremo Tribunal Federal. 

 d)  revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que 

podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. 

 e)  de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta 

de inconstitucionalidade, sendo vedado a provocação para revisão ou 

cancelamento que são atos exclusivos de ofício do Supremo Tribunal Federal. 
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Questão 131: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988) 

Atenção: Para responder à questão, considere as disposições da Constituição 

Federal. 

  

Dentre as competências do Conselho Nacional de Justiça − CNJ encontra-se: 

 

I. Receber e conhecer das reclamações contra membros de órgãos do Poder 

Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares. 

 

II. Atuar como órgão de revisão de decisões jurisdicionais, podendo cassá-las nos 

casos estabelecidos na Constituição Federal. 

 

III. Exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e 

do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, ainda que as decisões do CNJ 

possam ser revistas pelo Supremo Tribunal Federal nos termos da jurisprudência 

dessa Corte. 

 

 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) I. 

 b) II. 

 c) III. 

 d) II e III. 

 e) I e III. 
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Questão 132: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988) 

Compete ao Conselho Nacional de Justiça: 

 a)  Rever, mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros 

de tribunais julgados há menos de dois anos, sendo vedada a revisão de ofício. 

 b)  Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder 

Judiciário, exceto contra seus serviços auxiliares e serventias. 

 c)  Zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da 

Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 

competência, ou recomendar providências. 

 d)  Elaborar, trimestralmente, relatório estatístico sobre processos e sentenças 

prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. 

 e)  Elaborar, semestralmente, relatório, propondo as providências que julgar 

necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do 

Conselho. 

 

 

Questão 133: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988) 

No que concerne à organização do Conselho Nacional de Justiça, faz parte da sua 

composição 

 a)  um juiz do Trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

 b)  dois juízes do Trabalho indicados por Tribunal Regional do Trabalho, 

respeitado a ordem indicativa estabelecida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

 c)  um juiz do Trabalho indicado por Tribunal Regional do Trabalho, respeitado a 

ordem indicativa estabelecida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

 d)  dois juízes do Trabalho indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 

 e)  um juiz do Trabalho indicado pelo Supremo Tribunal Federal. 
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Questão 134: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

O julgamento do Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho por crime de 

responsabilidade em virtude de conduta praticada no período em que exercia, por 

substituição, a Presidência do Tribunal 

 a)  cabe originariamente ao Superior Tribunal de Justiça em face de denúncia 

oferecida pelo Ministério Público Federal. 

 b)  somente é cabível caso a infração seja enquadrada como improbidade 

administrativa, pois a responsabilização político-administrativa decorrente do 

regime dos crimes de responsabilidade é aplicável apenas aos agentes políticos 

expressamente designados no texto constitucional. 

 c)  cabe originariamente ao Supremo Tribunal Federal em face de denúncia 

oferecida pelo Procurador- Geral da República. 

 d)  somente é cabível no caso de haver expressa autorização do Conselho 

Nacional de Justiça ou da maioria absoluta dos membros do próprio Tribunal 

Regional do Trabalho integrado pelo acusado. 

 e)  cabe originariamente ao Tribunal Superior do Trabalho em face de denúncia 

oferecida pelo Ministério Público do Trabalho. 

 

 

Questão 135: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

Sávio, Deputado Estadual do Maranhão, pretende ajuizar habeas data contra ato 

do Ministro da Economia. A competência para processar e julgar o habeas data 

que será ajuizado por Sávio será do 

 a) Supremo Tribunal Federal. 

 b) Superior Tribunal de Justiça. 

 c) Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 

 d) Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

 e) Tribunal de Justiça de Brasília. 
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Questão 136: FCC - JT TRT1/TRT 1/2014 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

A instauração de processo no âmbito da Assembleia Legislativa para processar e 

julgar, por crime de responsabilidade, Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado respectivo 

 a) é compatível com a Constituição da República. 

 b) será compatível com a Constituição da República, desde que prevista a 

competência da Assembleia Legislativa para tanto na Constituição Estadual. 

 c) é incompatível com a Constituição da República, ainda que esteja prevista a 

competência da Assembleia Legislativa para tanto na Constituição Estadual. 

 d) é incompatível com a Constituição da República, embora possa a Constituição 

Estadual submeter a instauração do processo perante o órgão competente à 

autorização prévia da Assembleia Legislativa. 

 e) depende da autorização de dois terços dos membros do órgão legislativo, por 

simetria à norma vigente, na esfera federal, em relação aos Ministros do Tribunal 

de Contas da União. 

 

 

Questão 137: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

Em relação ao Superior Tribunal de Justiça, considere as seguintes afirmações: 

 

I. Em sua composição, é assegurada a participação de membros oriundos do 

Ministério Público e da Advocacia pelo sistema denominado quinto 

constitucional. 

 

II. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, as ações 

penais por crimes comuns praticados por Desembargadores Federais e Estaduais 

e por membros dos Tribunais de Contas dos Municípios. 
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III. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar recurso especial interposto em 

face de decisão do Tribunal Superior Eleitoral que denega ordem de habeas 

corpus. 

 

IV. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados funciona 

junto a mencionado Tribunal. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) I e II. 

 b) I e III. 

 c) II e IV. 

 d) II e III. 

 e) I, III e IV. 

 

 

Questão 138: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

Considere: 

 

I. É inconstitucional disposição normativa da Constituição Estadual que 

reconheça ao Tribunal de Justiça competência para processar e julgar 

originariamente, nos crimes comuns, membros de Tribunal de Contas dos 

Municípios. 

 

II. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, 

nos crimes comuns, os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados 

que, já aposentados, tenham sido denunciados em face de condutas praticadas 

ainda no exercício do cargo, em observância à garantia constitucional da 

vitaliciedade. 
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III. É do Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar, 

originariamente, nos crimes comuns, Procurador do Trabalho que, sem ter sido 

promovido a Procurador-Regional, esteja atuando, por designação temporária, 

perante Tribunal Regional do Trabalho, ainda que a infração a ele imputada tenha 

ocorrido em momento anterior ao ingresso na carreira. 

 

IV. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar, 

originariamente, nos crimes comuns, os Governadores de Estado não alcança os 

crimes eleitorais a eles imputados, em razão da competência ratione materiae da 

Justiça Eleitoral. 

 

Está correto o que consta APENAS em 

 a) I e II. 

 b) III e IV. 

 c) II e IV. 

 d) I e IV. 

 e) I e III. 

 

Questão 139: FCC - AJ TRE SE/TRE SE/Judiciária/2015 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

Compete ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Constituição de 1988, 

julgar: 

  

I. Em segunda instância, as causas em que forem partes organismo internacional e 

pessoa residente no Brasil. 

 

II. Os recursos ordinários contra acórdão denegatório de mandado de segurança 

proferido pelos Tribunais Regionais Federais, pelos Tribunais Regionais do 

Trabalho e pelos Tribunais de Justiça dos Esta dos e do Distrito Federal. 

 

III. Em recurso ordinário, os crimes políticos. 
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IV. Originariamente os conflitos de competência entre Juiz de Direito e Juiz do 

Trabalho. 

  

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I e IV. 

 b)  I e II. 

 c)  III e IV. 

 d)  II e III. 

 e)  II e IV. 

 

 

Questão 140: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

Os Desembargadores do Tribunal de Justiça são processados e julgados 

originariamente pelo 

 a) Pleno do Tribunal de Justiça a que pertençam ou por seu Órgão Especial se 

existente, nos crimes comuns, e pelo Superior Tribunal de Justiça nos de 

responsabilidade. 

 b) Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade e pelo Superior 

Tribunal de Justiça nos crimes comuns. 

 c) Conselho Nacional de Justiça nos crimes de responsabilidade e pelo Superior 

Tribunal de Justiça nos crimes comuns. 

 d) Conselho Nacional de Justiça nos crimes de responsabilidade e pelo Pleno do 

Tribunal de Justiça a que pertençam ou por seu Órgão Especial, se existente. 

 e) Superior Tribunal de Justiça nos crimes comuns e de responsabilidade. 

 

 

Questão 141: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 
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Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

Processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, os Desembargadores dos 

Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho e os 

Governadores dos Estados e do Distrito Federal é competência do 

 a)  Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 

Justiça, respectivamente. 

 b)  Supremo Tribunal Federal. 

 c)  Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Supremo 

Tribunal Federal, respectivamente. 

 d)  Superior Tribunal de Justiça. 

 e)  Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 

Federal, respectivamente. 

 

 

Questão 142: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

Considere as situações abaixo. 

 

I. Samuel é Governador de determinado Estado e deve ser processado por crime 

comum. 

II. Demétrio impetrou mandado de segurança contra ato de Frederico, que é juiz 

federal. 

III. Tadeu é desembargador do Tribunal de Justiça de determinado Estado e deve 

ser processado por crime de responsabilidade. 

 

A competência para processar e julgar, originariamente, as ações acima 

apontadas, cabe ao 

 a)  Superior Tribunal de Justiça; ao Tribunal Regional Federal da Região 

correspondente; e ao Superior Tribunal de Justiça, respectivamente. 

 b)  Supremo Tribunal Federal; ao Tribunal Regional Federal da Região 

correspondente; e ao Tribunal de Justiça que Tadeu integra, respectivamente. 
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 c)  Supremo Tribunal Federal; ao Tribunal Regional Federal da Região 

correspondente; e ao Supremo Tribunal Federal, respectivamente. 

 d)  Superior Tribunal de Justiça nas três situações. 

 e)  Supremo Tribunal Federal; ao Superior Tribunal de Justiça; e ao Tribunal 

Regional Federal da Região correspondente, respectivamente. 

 

 

Questão 143: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988) 

Sandoval, estudante de direito, está preparando um seminário sobre os Tribunais 

Superiores e a Constituição Federal brasileira. Assim, verificando a Carta Magna, 

no tocante ao Superior Tribunal de Justiça, constatou que é composto por 

 a)  no mínimo trinta e três Ministros, sendo dois terços dentre Desembargadores 

dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio 

Tribunal. 

 b)  Ministros que serão nomeados pelo Presidente da República, dentre 

brasileiros com mais de trinta anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável 

saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria 

absoluta do Senado Federal. 

 c)  Ministros que serão nomeados pelo Presidente da República, dentre 

brasileiros com mais de trinta anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável 

saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha por dois terços do 

Congresso Nacional. 

 d)  no mínimo trinta e três Ministros, sendo um terço dentre Desembargadores 

dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio 

Tribunal. 

 e)  no mínimo onze Ministros, sendo um terço dentre Juízes dos Tribunais 

Regionais Federais e um terço dentre Desembargadores dos Tribunais de Justiça, 

indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal. 
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Questão 144: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Atenção: Para responder à questão, considere as disposições da Constituição 

Federal. 

  

Servidores públicos titulares de cargos públicos federais, submetidos a regime 

estatutário, bem como servidores públicos titulares de empregos públicos 

federais, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, pretendem propor ação 

judicial pleiteando a indenização por danos morais e materiais decorrentes do não 

gozo de férias por necessidade do serviço. Os servidores titulares de 

 a) cargos e empregos públicos deverão propor as ações perante a Justiça do 

Trabalho, competente para decidir a respeito da indenização pelos danos morais e 

materiais. 

 b) cargos e empregos públicos deverão propor as ações perante a Justiça do 

Trabalho, competente para decidir a respeito da indenização pelos danos 

materiais, mas a indenização pelos danos morais somente poderá ser pleiteada 

perante a Justiça Federal Comum. 

 c) cargos e empregos públicos deverão propor as ações perante a Justiça Federal 

Comum, competente para decidir a respeito da indenização pelos danos morais e 

materiais. 

 d) cargos públicos deverão propor as ações perante a Justiça Federal Comum, 

competente para decidir a respeito da indenização pelos danos morais e materiais 

sendo a Justiça do Trabalho competente para o julgamento das ações de 

indenização pelos danos materiais e morais sofridos pelos titulares de empregos 

públicos. 

 e) cargos públicos deverão propor as ações perante a Justiça Federal Comum, 

competente para decidir a respeito da indenização pelos danos morais e 

materiais, sendo a Justiça do Trabalho competente para o julgamento das ações 

de indenização pelos danos materiais, mas não pelos danos morais, sofridos pelos 

titulares de empregos públicos. 
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Questão 145: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Órgão da fiscalização das relações de trabalho impôs penalidade administrativa a 

determinado Estado da Federação por infração à legislação trabalhista aplicável 

aos seus empregados públicos. A penalidade administrativa por infração às 

relações de trabalho 

 

 a) não pode ser imposta a entes da Administração pública direta, competindo à 

Justiça do Trabalho julgar ação com vista à desconstituição da penalidade. 

 b) não pode ser imposta a entes da Administração pública direta, competindo à 

Justiça do Estado julgar ação com vista à desconstituição da penalidade. 

 c) pode ser imposta a entes da Administração pública direta, competindo à 

Justiça Federal comum julgar ação com vista à desconstituição da penalidade. 

 d) pode ser imposta a entes da Administração pública direta, competindo à 

Justiça do Trabalho julgar ação com vista à desconstituição da penalidade. 

 e) pode ser imposta a entes da Administração pública direta, competindo à 

Justiça do Estado julgar ação com vista à desconstituição da penalidade. 

 

 

Questão 146: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Um determinado Banco Privado do País ajuizou ação de interdito proibitório para 

que seus clientes e funcionários tenham acesso às agências bancárias em 

decorrência de movimento grevista de bancários que realizam “piquete” nas 

portas das agências no Estado do Maranhão. Neste caso, a competência para 

processar e julgar a demanda é 

 a) da Justiça do Trabalho. 

 b) da Justiça Comum Estadual de 1º grau. 

 c) originária do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
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 d) originária do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

 e) originária do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 

 

 

Questão 147: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Considere as seguintes afirmativas: 

 

I. Encontra-se submetida à reserva de lei a regulamentação dos cursos oficiais 

para o ingresso e promoção na carreira de juiz do trabalho a serem desenvolvidos 

pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 

Trabalho, que funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho. 

 

II. São dotadas de efeito vinculante as decisões do Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho, que funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho. 

 

III. Enquanto não for editada lei sobre a matéria, atribui o texto constitucional 

competência normativa extraordinária ao Tribunal Superior do Trabalho para 

regulamentar o funcionamento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 

inclusive quanto ao exercício da competência para promover a supervisão 

administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de 

primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema. 

 

IV. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho requisitar intervenção federal no 

caso de desobediência por parte de órgão ou entidade estadual a ordem ou 

decisão judiciária proferida por juiz do trabalho com base em direitos do 

trabalhador assegurados na legislação trabalhista. 

 

Está correto o consta APENAS em 

 a) II e IV. 

 b) III e IV. 
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 c) I, III e IV. 

 d) I e II. 

 e) II e III. 

 

 

Questão 148: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Nos termos do art. 111-A, § 2º, da Constituição, cabe ao Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, 

orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e 

segundo graus, como órgão central do sistema. A falta do diploma legal requerido 

pelo preceito constitucional 

 a) enseja o cabimento de mandado de injunção contra o Congresso Nacional 

perante o Supremo Tribunal Federal, limitada sua decisão a dar ciência ao Poder 

Legislativo para a adoção das providências necessárias. 

 b) enseja o cabimento de mandado de injunção contra o Congresso Nacional 

perante o Supremo Tribunal Federal, autorizando-o, como genuína Corte 

Constitucional, a superar, em sua decisão, a omissão inconstitucional mediante 

suplementação normativa de caráter extraordinário. 

 c) autoriza o exercício de função normativa extraordinária pelo Tribunal Superior 

do Trabalho para disciplinar a matéria. 

 d) não impede o pleno funcionamento do Conselho, pois cuida-se de norma 

constitucional de eficácia contida, que confere à lei função meramente restritiva 

da eficácia do comando normativo-constitucional. 

 e) enseja o cabimento de mandado de injunção contra o Congresso Nacional 

perante o Supremo Tribunal Federal, limitada sua decisão a definir prazo ao Poder 

Legislativo para que adote as providências necessárias, sob pena de autorizar, 

após seu exaurimento, o pleno funcionamento do Conselho. 

 

 

Questão 149: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 
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Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Em razão da greve de determinada categoria de servidores públicos estaduais, 

titulares de cargos públicos efetivos e em comissão, vinculados à Administração 

direta por relação jurídico-estatutária, o Estado deixou de pagar aos servidores 

faltosos os dias não trabalhados. Os servidores prejudicados pretendem ajuizar 

ação para que o Estado seja obrigado a pagar-lhes os dias não trabalhados, sob o 

argumento de que o direito de greve foi exercido regularmente. Considerando a 

Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Justiça do 

Trabalho 

 a) é competente para julgar as ações, uma vez que lhe cabe processar e julgar as 

causas oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público 

externo e da Administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

 b) é competente para julgar as ações, uma vez que lhe cabe processar e julgar as 

causas que envolvam o exercício do direito de greve, inclusive quando se trata de 

greve de servidores públicos estatutários titulares de cargos públicos. 

 c) não é competente para julgar as ações, uma vez que não lhe cabe processar e 

julgar as causas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por relação 

jurídico-estatutária. 

 d) é competente para julgar as ações propostas pelos titulares de cargos públicos 

em comissão, mas as ações dos titulares de cargos públicos efetivos deverão ser 

propostas na Justiça Comum. 

 e) é competente para julgar as ações, uma vez que à Justiça Comum competiria 

apenas julgar as ações voltadas à garantia do exercício do direito de greve pelos 

servidores públicos, mas não as ações de cobrança de remuneração. 

 

 

Questão 150: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho é integrado pelo Presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho e pelo 
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 a) Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, como membros natos, e por cinco 

Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, eleitos pelo Pleno desse Tribunal. 

 b) Vice-Presidente do TST como membros natos, por três Ministros do Tribunal 

Superior do Trabalho eleitos por todos os Desembargadores da Justiça do 

Trabalho e por cinco Presidentes de Tribunais Regionais do Trabalho, eleitos por 

região geográfica. 

 c) Vice-Presidente do TST e pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, como 

membros natos, por três Ministros do Superior Tribunal do Trabalho, eleitos pelo 

Pleno desse Tribunal, e por cinco Presidentes de Tribunais Regionais do Trabalho, 

eleitos por região geográfica. 

 d) Vice-Presidente do TST e pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, como 

membros natos, por três Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, eleitos pelo 

Pleno desse Tribunal, além de três Presidentes de Tribunais Regionais do 

Trabalho, eleitos pelos Desembargadores da Justiça do Trabalho. 

 e) Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, como membros natos, por cinco 

Ministros do Superior Tribunal do Trabalho e por seis Presidentes de Tribunais 

Regionais do Trabalho, eleitos por todos os Desembargadores da Justiça do 

Trabalho. 

 

 

Questão 151: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2015 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

As ações propostas para dirimir controvérsias relacionadas à representação 

sindical em data anterior à Emenda Constitucional nº 45/2004, deveriam 

 a) ser imediatamente repassadas à Justiça do Trabalho, para prosseguimento, 

independentemente do estágio em que se encontrassem. 

 b) permanecer em curso perante a Justiça Comum, considerando-se para tanto a 

data de seu ajuizamento e do primeiro despacho judicial lançado, que gera 

prevenção. 
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 c) prosseguir perante a Justiça Comum, excetuada a hipótese de ainda não ter 

ocorrido a citação válida. 

 d) prosseguir perante a Justiça Comum, quando já houvesse sentença de 

Primeiro Grau, competindo o julgamento do recurso respectivo ao Tribunal de 

Justiça. 

 e) ser encaminhadas ao Tribunal Superior do Trabalho, para o julgamento de 

recursos apresentados contra decisão do Tribunal de Justiça. 

 

 

Questão 152: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Empresa privada ajuizou ação possessória perante a Justiça Comum, objetivando 

a obtenção de decisão judicial que determinasse que seus trabalhadores 

desocupassem o edifício sede da empresa, utilizado pelos empregados durante 

movimento grevista. O Juiz de primeiro grau entendeu ser competente para a 

causa, julgando o pedido procedente. Considerando o texto constitucional e a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ação possessória 

 a)  não poderia ter sido julgada pela Justiça Comum, podendo a sentença ser 

impugnada apenas mediante a interposição do recurso cabível, mas não por 

reclamação constitucional. 

 b)  não poderia ter sido julgada pela Justiça Comum, podendo a sentença ser 

impugnada mediante reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal 

Federal, sem prejuízo da interposição do recurso cabível. 

 c)  não poderia ter sido julgada pela Justiça Comum, podendo a sentença ser 

impugnada mediante reclamação ao Tribunal ao qual está vinculado o Juiz de 

primeiro grau, sem prejuízo da interposição do recurso cabível. 

 d)  poderia ter sido julgada pela Justiça Comum, uma vez que a relação jurídica 

que ensejou a ação judicial é de direito civil e não de direito do trabalho. 

 e)  poderia ter sido julgada pela Justiça Comum, uma vez que a ação possessória, 

ainda que ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve, não se insere 

no âmbito de competência da Justiça do Trabalho. 
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Questão 153: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

A Constituição Federal prevê que farão parte da composição do Tribunal Superior 

do Trabalho, advogados e membros do Ministério Público do Trabalho que 

preencherem os requisitos legais e constitucionais específicos. Dentre o número 

total de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, os advogados e membros do 

Ministério Público do Trabalho representam 

 a)  1/4. 

 b)  1/5. 

 c)  2/3. 

 d)  2/4. 

 e)  2/5. 

 

 

Questão 154: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Considere: 

  

I. Marta, quarenta e cinco anos, é juíza do trabalho da 14ª Região. 

  

II. Soraya, trinta e quatro anos, é advogada com sete anos de efetiva atividade 

profissional, de reputação ilibada e atuação na cidade de Porto Velho. 

  

III. Camila, sessenta e seis anos de idade, é juíza do trabalho da 14ª Região. 

  

IV. Doralici, trinta e oito anos, é Promotora de Justiça do Estado de Rondônia, 

com oito anos de efetiva atividade profissional. 
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De acordo com a Constituição Federal, poderão compor o Tribunal Regional do 

Trabalho da 14ª Região, APENAS 

 a)  Soraya. 

 b)  Marta. 

 c)  Soraya, Camila e Doralici. 

 d)  Marta e Camila. 

 e)  Marta, Soraya e Doralici. 

 

 

Questão 155: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Com relação ao Tribunal Superior do Trabalho e aos Tribunais Regionais do 

Trabalho, considere: 

  

I. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, 

nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do 

Senado Federal. 

  

II. Funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho a Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre 

outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na 

carreira. 

  

III. Funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho o Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão 

administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de 

primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão 

efeito vinculante. 
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IV. Os Tribunais Regionais do Trabalho não poderão funcionar 

descentralizadamente, sendo a constituição de Câmaras regionais vedada pela 

Carta Magna em respeito ao princípio da unicidade. 

  

Segundo a Constituição Federal, está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I e II. 

 b)  II, III e IV. 

 c)  I, II e IV. 

 d)  I, II e III. 

 e)  I, III e IV. 

 

 

Questão 156: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Vitoria, 34 anos de idade; Margarida 62 anos de idade; Glaucia, 66 anos de idade 

são juízas do trabalho com atuação em Tribunais Regionais do Trabalho distintos. 

As três almejam ocupar cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Com 

relação ao quesito idade, 

 a)  apenas Margarida e Glaucia poderão ocupar o referido cargo, observando que 

o Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 27 Ministros. 

 b)  apenas Margarida poderá ocupar o referido cargo, observando que o Tribunal 

Superior do Trabalho compõe-se de 27 Ministros. 

 c)  apenas Margarida poderá ocupar o referido cargo, observando que o Tribunal 

Superior do Trabalho compõe-se de 23 Ministros. 

 d)  todas poderão ocupar o referido cargo, observando que o Tribunal Superior do 

Trabalho compõe-se de 23 Ministros. 

 e)  apenas Vitoria e Margarida poderão ocupar o referido cargo, observando que 

o Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 27 Ministros. 
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Questão 157: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Jamile consultou um advogado a fim de propor ação de indenização por dano 

moral decorrente da relação de trabalho em face de sua empregadora “Amanda e 

Armando Ltda.”. Admitindo-se que o ato danoso constitua crime contra a 

organização do trabalho, devendo ser objeto de ação penal, é correto afirmar que 

para processar e julgar as referidas ações a competência é da 

 a)  Justiça do Trabalho para a ação indenizatória e da Justiça Federal para a ação 

penal. 

 b)  Justiça do Trabalho para a ação indenizatória e para a ação penal. 

 c)  Justiça Federal para a ação indenizatória e para a ação penal. 

 d)  Justiça Federal para a ação indenizatória e da Justiça do Trabalho para a ação 

penal. 

 e)  Justiça Estadual para a ação indenizatória e para a ação penal. 

 

 

Questão 158: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988) 

Considere a seguinte situação hipotética: o Tribunal Regional do Trabalho da X 

Região está composto, até o momento, por 6 juízes. Não há mais possibilidade de 

recrutar juízes na respectiva Região. Neste caso, 

 a)  deverá ser recrutado pelo menos mais três juízes em região diversa, uma vez 

que os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, nove juízes. 

 b)  deverá ser recrutado pelo menos mais um juiz em região diversa, uma vez que 

os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes. 

 c)  não será necessário recrutar mais juízes uma vez que a composição mínima já 

foi atingida. 

 d)  deverá ser recrutado pelo menos mais cinco juízes em região diversa, uma vez 

que os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, onze juízes. 
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 e)  deverá ser recrutado pelo menos mais dois juízes em região diversa, uma vez 

que os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, oito juízes. 

 

 

Questão 159: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Judiciária/2015 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes Eleitorais (arts. 118 a 121 da CF/1988) 

Anésio propôs Representação Eleitoral em face de Jeremias, ambos candidatos à 

prefeitura de Maceió. A Justiça eleitoral julgou improcedente a Representação e, 

então, Anésio recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral. Em segunda instância, a 

decisão foi mantida. Assim, Anésio recorreu novamente, agora ao Tribunal 

Superior Eleitoral. A decisão do órgão máximo que constitui a Justiça Eleitoral 

reformou o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, porém contrariou 

a Constituição Federal. Nessa situação, 

 a) cabe processo administrativo perante à junta eleitoral que analisará o voto do 

relator, podendo, caso entenda necessário, interpor recurso ao Tribunal Regional 

Eleitoral. 

 b) não cabe recurso da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, pois as decisões 

proferidas por esse órgão são irrecorríveis, já que é o órgão superior da Justiça 

Eleitoral. 

 c) os autos devem retornar ao Tribunal Regional Eleitoral para que esse profira 

novo julgamento. 

 d) a decisão deve ser anulada, pois não pode haver decisão proferida pelo 

Tribunal Superior Eleitoral que contrarie a Constituição Federal. 

 e) cabe recurso da decisão do Tribunal Superior Eleitoral ao Supremo Tribunal 

Federal. 

 

 

Questão 160: FCC - JT TRT1/TRT 1/2014 

Assunto: Dos Tribunais e Juízes dos Estados (arts. 125 e 126 da CF/1988) 

Um empregado ajuizou ação de indenização por danos morais e patrimoniais 

decorrentes de acidente de trabalho contra o empregador, perante órgão da 
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Justiça Estadual comum, na qual foi prolatada sentença de procedência, em 

novembro de 2004. Nessa hipótese, considerada a disciplina constitucional da 

matéria, 

 a) deverá ser suscitado conflito de competência, perante o Superior Tribunal de 

Justiça, para determinar a competência da Justiça do Trabalho para o 

prosseguimento da ação, caso a sentença ainda não tenha transitado em julgado. 

 b) deverá ser suscitado conflito de competência, perante o Tribunal Superior do 

Trabalho, para determinar a competência da Justiça do Trabalho para o 

prosseguimento da ação, caso a sentença ainda não tenha transitado em julgado. 

 c) poderá ser ajuizada reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, para 

cassar a decisão proferida pela Justiça Estadual e determinar o deslocamento da 

ação para a Justiça do Trabalho, caso ainda não tenha ocorrido o trânsito em 

julgado. 

 d) a ação seguirá seu trâmite perante a Justiça estadual, até o trânsito em julgado, 

desenvolvendo-se perante a Justiça do Trabalho a respectiva fase de execução. 

 e) a ação seguirá seu trâmite perante a Justiça Estadual, inclusive até o respectivo 

trânsito em julgado e fase de execução. 

 

 

Questão 161: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988) 

Conforme o disposto no caput do art. 57 da Constituição, o Congresso Nacional 

reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 

1o de agosto a 22 de dezembro. Constituem recesso parlamentar os intervalos de 

tempo não compreendidos no mencionado dispositivo. O recesso parlamentar 

 a) não terá início sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 

 b) interrompe os prazos de tramitação dos projetos de lei que observam regime 

de urgência constitucional. 

 c) produz efeito suspensivo da vigência das medidas provisórias cujo prazo para 

conversão em lei ainda não tenha encerrado. 
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 d) constitui o período em que funcionará comissão representativa do Congresso 

Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, 

cabendo-lhe apreciar matérias urgentes, inclusive medidas provisórias e 

propostas de emenda constitucional. 

 e) cabe ser interrompido mediante convocação extraordinária do Presidente do 

Senado Federal apenas em caso de decretação de estado de defesa ou de 

intervenção federal e de pedido de autorização para a decretação de estado de 

sítio. 

 

 

Questão 162: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988) 

O filósofo norte-americano John Elster, no seu clássico livro "Ulisses e as sereias" 

defende a ideia da Constituição como um instrumento de pré-compromisso ou de 

autolimitação, de acordo com o qual retira-se do alcance das maiorias eventuais 

direitos que constituem condições de possibilidade para a própria democracia. 

Servindo-se dessa ideia, a Constituição brasileira de 1988 também se protegeu 

das paixões partidarizadas e resguardou os seus valores fundamentais das 

maiorias de ocasião. Nesse sentido, dentre os apresentados, NÃO possui uma 

proteção jurídica reforçada (superrigidez) em face do poder constitucional de 

reforma: 

 a) o voto direito, secreto, universal e periódico. 

 b) os direitos e garantias individuais. 

 c) a separação de poderes. 

 d) a forma federativa de Estado. 

 e) a forma e sistema de governo. 

 

 

Questão 163: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988) 
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Havendo nas capitais de vários Estados da federação manifestações populares 

diárias e violentas, com destruição de bens públicos e privados, sempre pedindo a 

renúncia de determinados mandatários populares, resolveu o Presidente da 

República, por certo prazo e ouvidos os Conselhos da República e de Defesa 

Nacional, decretar, nas aludidas capitais, estado de defesa. Em seguida, visando a 

atender aos reclamos da população, apresentou-se no Congresso Nacional 

projeto de emenda constitucional, para instituição do regime de governo 

parlamentarista no país, prometendo-se que a referida emenda estaria votada e 

decidida antes do fim do aludido estado de defesa, tudo para normalizar a 

situação no país. 

  

No caso, essa emenda 

 a)  não poderia ser apresentada, porque feria cláusula pétrea. 

 b)  poderia ser apresentada, mas não sob pressão popular com a prática de atos 

ilícitos. 

 c)  poderia ser apresentada, mas a sua votação deveria seguir o trâmite 

constitucional normal. 

 d)  não poderia ser apresentada, em razão do estado de defesa. 

 e)  já nasceu viciada, porque tudo indicava que sua aprovação teria sido decidida 

antes da sua apresentação. 

 

 

Questão 164: FCC - JT TRT18/TRT 18/2014 

Assunto: Medidas Provisórias 

Medida Provisória (MP) editada pelo Presidente da República autorizou os 

Estados a legislarem sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as 

suas modalidades, para as Administrações públicas diretas, autárquicas e 

fundacionais dos Estados, bem como para as empresas públicas e sociedades de 

economia mista. Valendo-se dessa norma, o Governador de um Estado editou MP, 

amparado na respectiva Constituição Estadual, a qual previa essa espécie 

normativa conforme as regras do processo legislativo determinadas pela 
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Constituição Federal. A MP estadual estabeleceu normas gerais de contratação 

para a Administração pública estadual, regulamentando, ainda, a concessão dos 

serviços locais de gás canalizado. A MP federal foi integralmente rejeitada, não 

tendo sido editado decreto legislativo pelo Congresso Nacional para disciplinar as 

relações jurídicas dela decorrentes. Por sua vez, a MP estadual foi aprovada pela 

Assembleia Legislativa. Considerando as disposições da Constituição Federal, a 

MP federal 

 a) não poderia ter sido editada em razão da matéria nela contida, sendo que a MP 

estadual também não poderia ter sido editada, uma vez que essa espécie 

normativa é da competência privativa do Presidente da República. 

 b) poderia ter sido editada, ao contrário da MP estadual, que não poderia ter sido 

editada, uma vez que essa espécie normativa é da competência privativa do 

Presidente da República. 

 c) não poderia ter sido editada em razão da matéria nela contida, assim como a 

MP estadual, a qual não poderia estabelecer normas gerais de contratação para a 

Administração pública estadual em razão da inconstitucionalidade da MP federal, 

nem regulamentar a concessão dos serviços locais de gás canalizado. 

 d) poderia ter sido editada, sendo que a MP estadual, ainda que pudesse ter sido 

ser editada por Governador do Estado, não poderia regulamentar a concessão dos 

serviços locais de gás canalizado. 

 e) poderia ter sido editada, assim como a MP estadual, mas esta perdeu seus 

efeitos desde a edição, em razão da rejeição da medida provisória federal. 

 

 

Questão 165: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015 

Assunto: Medidas Provisórias 

O processo de conversão em lei das medidas provisórias 

 a) exige que o texto aprovado no âmbito do Poder Legislativo seja, em qualquer 

hipótese, promulgado pelo Presidente da República. 

 b) exige, como condição para a deliberação de cada uma das Casas do Congresso 

Nacional sobre o mérito das medidas provisórias, que comissão mista de 
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Deputados e Senadores, no exercício de competência privativa, promova juízo 

prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. 

 c) exige que, do texto aprovado, somente a parte alterada pelo Congresso 

Nacional seja submetida à sanção presidencial. 

 d) exige que o texto aprovado no âmbito do Poder Legislativo seja, em qualquer 

hipótese, promulgado pelo Presidente do Congresso Nacional. 

 e) dispensa o encaminhamento à sanção presidencial do texto aprovado, caso não 

tenha sofrido alterações no âmbito do Congresso Nacional. 

 

 

Questão 166: FCC - JT TRT18/TRT 18/2014 

Assunto: Fases do processo legislativo (iniciativa, discussão, voto, veto, sanção, 

promulgação e publicação) 

O Governador de um Estado encaminhou projeto de lei criando cargos públicos 

de médico para o referido Estado e prevendo a respectiva remuneração. Na 

Assembleia Legislativa do Estado foi apresentada emenda parlamentar, 

aumentando o valor da remuneração prevista no projeto inicial, que passou a ser 

o mesmo valor do subsídio mensal, em espécie, do Governador daquele Estado. O 

projeto de lei foi aprovado com a emenda parlamentar referida, tendo a lei 

estadual sido sancionada e promulgada pelo Governador. De acordo com a 

Constituição Federal, o projeto de lei foi 

 a) corretamente emendado, uma vez que a emenda observou o limite máximo da 

remuneração para os servidores públicos do Estado, não havendo qualquer vício 

no processo legislativo que pudesse comprometer a constitucionalidade da lei. 

 b) corretamente emendado, uma vez que não se aplicam aos Estados-membros, 

em razão do princípio da autonomia dos entes federativos, as regras do processo 

legislativo previstas na Constituição Federal, não havendo qualquer vício no 

processo legislativo estadual que pudesse comprometer a constitucionalidade da 

lei em face da Constituição Federal. 

 c) corretamente emendado, uma vez que a emenda não tratou da criação dos 

cargos, respeitando a competência privativa do chefe do Poder Executivo nessa 
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matéria, não havendo qualquer vício no processo legislativo que pudesse 

comprometer a constitucionalidade da lei. 

 d) incorretamente emendado, uma vez que não poderia aumentar a despesa 

prevista no projeto de lei apresentado pelo Governador do Estado, sendo a lei 

estadual inconstitucional na parte em que dispôs sobre a remuneração dos 

servidores públicos. 

 e) incorretamente emendado, uma vez que não poderia aumentar a despesa 

prevista no projeto de lei apresentado pelo Governador do Estado, mas o vício de 

inconstitucionalidade da norma foi sanado com a sanção e a promulgação da lei 

estadual pelo Governador do Estado. 

 

 

Questão 167: FCC - JT TRT1/TRT 1/2014 

Assunto: Fases do processo legislativo (iniciativa, discussão, voto, veto, sanção, 

promulgação e publicação) 

Projeto de lei ordinária, de iniciativa do Presidente da República, que pretende 

introduzir alterações no regime jurídico dos servidores públicos federais, tramita 

em regime de urgência, a requerimento do próprio proponente. Passados 

quarenta e cinco dias, não tendo havido deliberação sobre a proposição na 

Câmara dos Deputados, foram sobrestadas todas as demais deliberações 

legislativas da Casa, exceto as com prazo constitucional determinado. Ultimada a 

votação, dez dias mais tarde, o texto foi aprovado, acrescido de emendas. Seguiu, 

então, para o Senado, onde foi aprovado, sem modificações, ao cabo de quinze 

dias, após o quê foi submetido à sanção presidencial. Nessa hipótese, referido 

projeto de lei 

 a) possui vício de iniciativa, não passível de convalidação pela eventual sanção 

presidencial. 

 b) versa sobre matéria reservada à lei complementar. 

 c) versa sobre matéria que não pode ser sujeita a regime de urgência. 

 d) tramitou em conformidade com as regras constitucionais atinentes ao 

processo legislativo. 
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 e) não poderia ter sido submetido à sanção presidencial, sem que antes o projeto 

tivesse voltado à Casa iniciadora. 

 

 

Questão 168: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Fases do processo legislativo (iniciativa, discussão, voto, veto, sanção, 

promulgação e publicação) 

Deputado Federal apresentou projeto de lei pelo qual a União deveria adotar as 

providências necessárias para que toda a população fosse vacinada contra 

determinada moléstia grave causadora de epidemia no País. Na Câmara dos 

Deputados, o projeto de lei sofreu emendas parlamentares, dentre as quais a que 

majorou a remuneração de servidores públicos federais da área da saúde pública, 

o que se deu em razão da greve realizada pelos mesmos servidores, que 

pleiteavam reajuste remuneratório. Aprovado em ambas as casas do Congresso 

Nacional, o projeto foi encaminhado ao Presidente da República, que 

 a) poderá vetá-lo, por motivo de inconstitucionalidade formal, uma vez que os 

projetos de lei que importem despesas para o Poder Executivo são de iniciativa 

privativa do Presidente da República, devendo o veto ser exercido no prazo de 

quinze dias corridos. 

 b) poderá vetá-lo, por motivo de inconstitucionalidade formal, uma vez que os 

projetos de lei que criam obrigações ao Poder Executivo e que importem 

majoração de remuneração de servidores públicos são de iniciativa privativa do 

Presidente da República, devendo o veto ser exercido no prazo de quinze dias 

corridos. 

 c) poderá vetá-lo, por motivo de inconstitucionalidade formal, na parte que 

majorou a remuneração dos servidores públicos, uma vez que a iniciativa 

legislativa dessa matéria é privativa do Chefe do Poder Executivo, devendo o veto 

ser exercido no prazo de quinze dias úteis. 

 d) não terá motivos para vetar o projeto de lei por vício de inconstitucionalidade 

formal, ainda que possa vetá-lo por entender contrário ao interesse público, 

devendo fazê-lo no prazo de quinze dias úteis. 
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 e) ainda que tenha motivos para vetar o projeto de lei por vício de 

inconstitucionalidade formal, poderá, no curso do prazo para a sanção ou veto 

presidencial, editar medida provisória com igual conteúdo ao do projeto de lei 

aprovado pelo Congresso Nacional, tendo em vista o princípio da separação de 

poderes. 

 

 

Questão 169: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

Assunto: Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988) 

NÃO constitui função institucional do Ministério Público, de acordo com a 

Constituição Federal: 

 a) Intervir como fiscal da lei nas causas em que a União, suas Autarquias ou 

Empresas Públicas figurarem como autoras, rés, assistentes ou opoentes. 

 b) Mover a ação civil pública para o resguardo do sistema político vigente. 

 c) Mover a ação penal pública com exclusividade. 

 d) Exercer o controle externo da atividade policial. 

 e) Representar para fins de intervenção da União no Estado-membro. 

 

 

Questão 170: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Judiciária/2015 

Assunto: Composição do Ministério Público 

Afonso tem 39 anos e é Subprocurador Geral da República. Nesse caso, Afonso 

 a) não poderá ser nomeado Procurador-Geral da República, pois já exerce cargo 

para o qual foi nomeado após aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos 

membros do Senado Federal, para mandato de até dois anos. 

 b) poderá ser nomeado Procurador-Geral da República, após a aprovação de seu 

nome pela maioria absoluta dos integrantes da carreira, para mandato de quatro 

anos, permitida a recondução. 

 c) não poderá ser nomeado Procurador-Geral da República, pois a idade mínima 

para tal nomeação é 40 anos. 
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 d) poderá ser nomeado Procurador-Geral da República, após a aprovação de seu 

nome por votação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, para mandato de até quatro anos. 

 e) poderá ser nomeado Procurador-Geral da República, após a aprovação de seu 

nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 

dois anos, permitida a recondução. 

 

 

Questão 171: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP 

Xisto, Procurador de Justiça do Estado do Maranhão, é nomeado pelo Presidente 

da República Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, após ter o 

seu nome aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Para ser escolhido 

Corregedor Nacional, Xisto deverá 

 a) ser eleito, em votação secreta, dentre os membros do Ministério Público que 

integram o Conselho, vedada a recondução. 

 b) ser eleito, em votação aberta, dentre os membros do Ministério Público que 

integram o Conselho, permitida uma recondução. 

 c) necessariamente ser o conselheiro com mais idade integrante do Conselho, 

com exceção do Procurador- Geral da República, que preside o Conselho 

Nacional do Ministério Público. 

 d) ser eleito, em votação secreta, dentre os membros do Ministério Público que 

integram o Conselho, permitida uma recondução. 

 e) ser indicado, obrigatoriamente pelo Procurador- Geral da República, 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, para posteriormente ser 

nomeado pelo Presidente da República. 

 

 

Questão 172: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP 



 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Renan é Procurador do Ministério Público do Trabalho, atuando no Estado do 

Maranhão. Em decorrência de uma denúncia veiculada junto ao Conselho 

Nacional do Ministério Público é instaurado processo administrativo disciplinar 

no referido Conselho contra Renan. Inconformado com uma decisão proferida no 

processo disciplinar instaurado Renan resolve questioná-la através de Mandado 

de Segurança. Neste caso, a competência para processar e julgar o mandamus 

será do 

 a) Tribunal Superior do Trabalho. 

 b) Superior Tribunal de Justiça. 

 c) Supremo Tribunal Federal. 

 d) Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. 

 e) Conselho Nacional da Justiça Federal. 

 

 

Questão 173: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP 

Sobre o Conselho Nacional do Ministério Público − CNMP, a Constituição Federal 

estabelece que 

 a)  sua função precípua é o controle da atuação administrativa e financeira da 

instituição e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-

lhe, inclusive, exercer o controle externo da atividade policial. 

 b)  sua composição é heterogênea, com quatorze membros, entre representantes 

do Ministério Público, juízes, advogados e cidadãos, com mandato de dois anos, 

admitida uma recondução e tendo como Presidente o Procurador Geral de 

Justiça. 

 c)  seus membros, com exceção do Presidente do Conselho, serão nomeados pelo 

Presidente da República, depois de aprovada a sua escolha pela maioria absoluta 

do Senado Federal. 

 d)  para garantia da imparcialidade, o CNMP escolherá, em votação secreta, 

dentre um dos membros do Poder Judiciário, o Corregedor nacional. 



 
 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 e)  é de competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, 

originariamente, as ações contra o CNMP. 

 

 

Questão 174: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014 

Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988) 

O Advogado-Geral da União 

 a) não tem o dever constitucional de, citado previamente pelo Supremo Tribunal 

Federal, defender o ato ou texto normativo que constitua objeto de demanda 

promovida em sede de ação declaratória de constitucionalidade ou de ação direta 

de inconstitucionalidade por omissão. 

 b) é, consoante o texto constitucional, processado e julgado perante o Senado 

Federal nos crimes de responsabilidade, desde que guardem conexão com crimes 

de mesma natureza imputados ao Presidente ou Vice-Presidente da República. 

 c) na defesa dos interesses da União, atua como dominus litis nos conflitos 

federativos submetidos ao Supremo Tribunal Federal mediante representação de 

intervenção federal. 

 d) é de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 

trinta anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

 e) tem o dever constitucional de, citado previamente pelo Supremo Tribunal 

Federal, defender o ato ou texto normativo que constitua objeto de demanda 

promovida em sede de controle abstrato de constitucionalidade, inclusive nos 

casos em que seja indispensável sustentar tese jurídica contrária ao 

entendimento jurisprudencial já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no 

sentido da inconstitucionalidade. 

 

 

Questão 175: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2017 

Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988) 
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Claudemir é cidadão brasileiro, tem 37 anos, notável saber jurídico e reputação 

ilibada. De acordo apenas com as informações mencionadas, é correto afirmar 

que Claudemir poderá, mediante 

 a)  concurso público de provas e títulos, tornar-se Advogado-Geral da União, 

sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, diretamente ou através de 

órgão vinculado, representa a União, apenas judicialmente, cabendo-lhe, nos 

termos da lei complementar sobre sua organização e funcionamento, as 

atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

 b)  livre nomeação pelo Presidente da República, tornar-se Advogado-Geral da 

União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, diretamente ou 

através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, 

cabendo-lhe, nos termos da lei complementar sobre sua organização e 

funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder 

Executivo. 

 c)  livre nomeação pelo Presidente da República, tornar-se Advogado-Geral da 

União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, diretamente ou 

através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, 

cabendo-lhe, nos termos da lei ordinária sobre sua organização e funcionamento, 

as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Legislativo. 

 d)  concurso público de provas e títulos, tornar-se Advogado-Geral da União, 

sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, apenas diretamente, 

representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei 

ordinária sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Poder Legislativo. 

 e)  a escolha de 2/5 dos membros do Congresso Nacional, tornar-se Advogado-

Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, através de 

órgão vinculado, representa a União, apenas judicialmente, cabendo-lhe, nos 

termos da lei complementar sobre sua organização e funcionamento, as 

atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 
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Questão 176: FCC - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2015 

Assunto: Noções Gerais (Ordem Social) 

A atual Constituição Federal prevê diversos direitos aos portadores de 

necessidades especiais, EXCETO: 

 a)  adaptação dos logradouros, edifícios de uso público e veículos de transporte 

coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas 

portadoras de deficiência. 

 b)  atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede especial de ensino. 

 c)  necessidade da lei reservar percentual dos cargos e empregos públicos para as 

pessoas portadoras de deficiência. 

 d)  proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 

admissão do trabalhador portador de deficiência. 

 e)  garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência que comprove não possuir meios de prover à própria manutenção ou 

de tê-la provida por sua família. 

 

 

Questão 177: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Seguridade Social (arts. 194 a 204 da CF/1988) 

Sobre a seguridade social prevista no capítulo II do Título VIII da Constituição 

Federal de 1988, é INCORRETO afirmar: 

 a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

 b) A organização da seguridade social deve objetivar a universalidade da 

cobertura e do atendimento, a seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços e a diversidade da base de financiamento. 

 c) Entre as contribuições sociais que financiam a seguridade social figuram a do 

empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei sobre a 
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receita de concursos de prognósticos e a do trabalhador e dos demais segurados 

da previdência social, incidindo também sobre a aposentadoria e pensão 

concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da 

Constituição Federal de 1988. 

 d) A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a proteção ao 

trabalhador em situação de desemprego involuntário. 

 e) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 

 

Questão 178: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Seguridade Social (arts. 194 a 204 da CF/1988) 

De acordo com a Constituição Federal, 

 a)  é assegurada a garantia de um salário mínimo de benefício mensal a toda 

pessoa com deficiência. 

 b)  é permitido critério discriminatório no tocante a salário e critérios de 

admissão do trabalhador com deficiência. 

 c)  é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 

aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social quanto aos 

segurados com deficiência. 

 d)  é permitida, por lei complementar, a adoção de requisitos e critérios 

diferenciados para a concessão de aposentadoria de servidores públicos com 

deficiência. 

 e)  o Estado tem o dever de prestar a educação às pessoas com deficiência, 

preferencialmente em unidade especializada e distinta da rede regular de ensino. 

 

 

Questão 179: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015 

Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988) 
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Ao dispor sobre a previdência social organizada sob a forma de regime geral, a 

Constituição Federal determina que 

 a) pode a lei ordinária fixar requisitos e critérios diferenciados para a concessão 

de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, quando 

exercerem atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência. 

 b) cabe à lei complementar estabelecer os casos em que o benefício que substitua 

o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado poderá ter 

valor mensal inferior ao salário mínimo, devendo assegurar o reajustamento anual 

do benefício, nos termos da lei. 

 c) a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor da 

média dos proventos percebidos durante o ano, atualizados monetariamente, 

pelos critérios definidos em lei. 

 d) é vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de 

segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. 

 e) os requisitos de tempo de contribuição e de idade, para aquisição da 

aposentadoria, serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

 

 

Questão 180: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Controle de Constitucionalidade 

Atenção: Para responder à questão, considere o que se propõe em cada uma delas 

e assinale: 

  

Sobre: 

 

I. Caso não seja cabível a ação direta de inconstitucionalidade proposta, é lícita 

sua conversão em arguição de descumprimento de preceito fundamental com 
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base no princípio da fungibilidade, caso estejam presentes todos requisitos de 

admissibilidade desta. 

 

II. O juízo proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade sobre a 

incompletude ou insuficiência do diploma impugnado ante as exigências impostas 

no texto constitucional autoriza a conversão da demanda, em face do princípio da 

fungibilidade, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

 

III. O julgamento de mérito proferido em sede de ação direta de 

inconstitucionalidade que decide mediante a técnica da interpretação conforme a 

Constituição importa, segundo a jurisprudência do STF, em juízo de 

improcedência da ação. 

 

 a)  está correto o que se afirma em I, apenas. 

 b)  está correto o que se afirma em II, apenas. 

 c)  está correto o que se afirma em III, apenas. 

 d)  está correto o que se afirma em I e II, apenas. 

 e)  está correto o que se afirma em I, II e III. 

  

  

  

 

 

Questão 181: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Controle de Constitucionalidade 

Em ação civil pública, para anulação de contrato administrativo, na qual 

preliminar invoque a inconstitucionalidade de lei municipal, será possível, quanto 

ao controle de constitucionalidade, em decisão proferida pelo juiz de primeiro 

grau de jurisdição, 

 a)  o exercício do controle concentrado e com extensão dos efeitos da decisão à 

retirada de vigência da lei assim declarada inconstitucional. 
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 b)  apenas o exercício da modalidade de controle difuso, com efeitos limitados às 

partes no caso concreto. 

 c)  o exercício da modalidade de controle concentrado, embora limitados os 

efeitos às partes no caso concreto. 

 d)  o exercício da modalidade de controle difuso e com extensão dos efeitos da 

decisão à retirada de vigência da lei assim declarada inconstitucional. 

 e)  o exercício de controle concentrado, mas sem possibilidade de se retirar a 

vigência da lei, salvo se a decisão for confirmada pelo Tribunal de Justiça. 

 

 

Questão 182: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Controle de Constitucionalidade 

Atenção: Para responder à questão, considere as disposições da Constituição 

Federal. 

  

Projeto de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre aumento da remuneração 

dos empregados públicos da Administração direta federal foi aprovado pelo 

Congresso Nacional, tendo sido sancionado e promulgado pelo Presidente da 

República. Meses depois, o Presidente da República ajuizou ação direta de 

inconstitucionalidade − ADIN em face da lei, sustentando que estaria eivada de 

vício material e formal de inconstitucionalidade, este último em razão de tratar de 

matéria de iniciativa legislativa privativa do Presidente da República. Neste caso, 

 a) há vício formal de inconstitucionalidade, podendo o Presidente da República 

propor ADIN, em que pese tenha sancionado a lei impugnada. 

 b) há vício formal de inconstitucionalidade, mas o Presidente da República não 

pode propor ADIN, uma vez que sancionou a lei impugnada, quando lhe era 

facultado vetá-la por motivo de inconstitucionalidade. 

 c) há vício formal de inconstitucionalidade, que pode ser arguido em ADIN apenas 

pelo Presidente da República, a fim de defender as prerrogativas do Chefe do 

Poder Executivo. 
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 d) não há vício formal de inconstitucionalidade, mas o Presidente da República 

pode propor ADIN no que toca ao vício material de inconstitucionalidade, ainda 

que tenha sancionado a lei impugnada. 

 e) não há vício formal de inconstitucionalidade, mas o Presidente da República 

não pode propor ADIN no que toca ao vício material de inconstitucionalidade, 

uma vez que sancionou a lei impugnada, quando lhe era facultado vetá-la por 

motivo de inconstitucionalidade. 

  

 

 

 

Questão 183: FCC - JT TRT18/TRT 18/2014 

Assunto: Controle de Constitucionalidade 

Considerando a disciplina jurídica do controle de constitucionalidade e a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, 

 a) súmula vinculante pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade que, 

se julgada procedente, produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante 

relativamente aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração pública direta, 

indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 

 b) ato administrativo que contrarie súmula vinculante não pode ser objeto de 

reclamação proposta perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que a 

reclamação é cabível apenas contra decisão judicial, que poderá ser cassada pelo 

STF, com a determinação de que outra seja proferida com ou sem a aplicação da 

súmula, conforme o caso. 

 c) o cabimento do recurso extraordinário está sujeito à demonstração da 

existência de repercussão geral das questões discutidas no caso, podendo o STF 

recusá-lo pela manifestação de dois terços dos seus membros. 

 d) a aprovação de súmula vinculante, a qual poderá ser provocada pelos 

legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade, produzirá 

efeitos vinculantes apenas em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
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Administração pública direta, mas não em relação à Administração pública 

indireta e ao Poder Legislativo. 

 e) é vedado ao Superior Tribunal de Justiça o exercício do controle difuso de 

constitucionalidade, considerando que a competência para processar e julgar o 

recurso extraordinário é do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

Questão 184: FCC - AJ TRE RR/TRE RR/Judiciária/2015 

Assunto: Controle de Constitucionalidade 

Nos termos da Constituição Federal, dentre os legitimados ativos à propositura 

da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

constitucionalidade, NÃO se encontra: 

 a) o Governador de Estado. 

 b) a Mesa da Assembleia Legislativa. 

 c) entidade de classe de âmbito nacional. 

 d) o Procurador-Geral de Justiça. 

 e) confederação sindical. 

 

 

Questão 185: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Controle de Constitucionalidade 

Em relação ao controle de constitucionalidade reservado ao Supremo Tribunal 

Federal, 

 a) as decisões, tanto da Ação Direta de Inconstitucionalidade como da Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental, não podem ser objeto de ação 

rescisória e, se julgadas procedentes, admitem modulação de efeitos. 

 b) podem propor ação direta de inconstitucionalidade, entre outros: a mesa do 

Senado Federal, o Procurador-Geral da República, o Governador do Estado e o 

Prefeito de município com mais de cem mil habitantes. 

 c) é incabível a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão. 
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 d) ao contrário da Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade não é passível de desistência. 

 e) apenas se julgada procedente, a Ação Direta de Inconstitucionalidade possui 

efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. 

 

 

Questão 186: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015 

Assunto: Controle de Constitucionalidade 

Em 03/05/2014, João José foi admitido pela Lava Rápido Prestadora de Serviços 

Ltda. para trabalhar como auxiliar de serviços gerais. Desde o início do contrato e 

durante toda a sua vigência, o empregado esteve lotado em uma escola municipal, 

localizada no Município de Longuinhos. Em 08/05/2015, João José foi dispensado 

sem justa causa, não recebendo o pagamento das verbas rescisórias. Também 

constatou que, ao longo do contrato, o seu empregador não depositou o FGTS e 

tampouco recolheu as contribuições previdenciárias. Inconformado, ajuizou ação 

trabalhista em face da sua antiga empregadora e do Município tomador dos 

serviços, pleiteando a responsabilidade subsidiária deste último e atribuindo à 

causa o valor de R$ 50.000,00. Na audiência inaugural, o primeiro réu foi revel, 

comparecendo apenas o Município com defesa escrita e farta documentação para 

comprovar a fiscalização por ela efetuada. O juiz de primeiro grau proferiu a 

sentença em mesa, condenando ambos os réus, sendo o segundo a responder 

subsidiariamente, sob o único fundamento de que o inadimplemento por si só faz 

presumir a culpa in vigilando do tomador, a despeito dos documentos aduzidos 

aos autos. 

 

Nesse caso hipotético, o instrumento processual adequado para impugnar a 

sentença de mérito perante o STF é o 

 a) Recurso ordinário. 

 b) Agravo de Instrumento. 

 c) Reclamação Constitucional. 

 d) Pedido de Revisão. 
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 e) Recurso Extraordinário. 

 

 

Questão 187: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015 

Assunto: Pressupostos do Controle de Constitucionalidade 

Quanto ao controle de constitucionalidade de Lei Municipal em face da 

Constituição Federal, é correto afirmar que pode ser realizado por via 

 a) difusa ou concentrada, mediante ação direta de inconstitucionalidade perante 

o Supremo Tribunal Federal. 

 b) difusa, não se admitindo o controle concentrado por ação direta de 

inconstitucionalidade. 

 c) difusa ou concentrada, esta diretamente perante o Tribunal de Justiça do 

Estado a que pertença o Município, com recurso ao Supremo Tribunal Federal. 

 d) concentrada ou difusa, ambas diretamente perante o Supremo Tribunal 

Federal. 

 e) concentrada ou difusa, ambas diretamente perante o Tribunal de Justiça do 

Estado a que pertença o Município, com recurso ao Supremo Tribunal Federal. 

 

 

Questão 188: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Controle Difuso (incidental ou incidenter tantum) 

No âmbito do controle difuso de constitucionalidade praticado no Brasil, a 

cláusula da reserva de plenário 

 a)  não impede que os órgãos fracionários de Tribunal Regional do Trabalho, caso 

não tenha havido manifestação a respeito pelo respectivo plenário ou órgão 

especial, deixem de aplicar a multa e os juros decorrentes da mora no pagamento 

de contribuição sindical definidos no art. 600 da CLT (com a redação dada pela Lei 

nº 6.181/1974) em virtude de não guardar compatibilidade com a ordem 

constitucional em vigor. 

 b)  impede que os órgãos fracionários de Tribunal Regional do Trabalho, caso não 

tenha havido manifestação a respeito pelo respectivo plenário ou órgão especial, 
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deixem de aplicar a imposição legal de ruptura automática do vínculo 

empregatício em virtude da concessão de aposentadoria ao trabalhador 

constante do art. 453, § 2º, da CLT (com a redação dada pela Lei nº 9.529/1997), 

em virtude de não guardar compatibilidade com a ordem constitucional em vigor, 

mesmo que o dispositivo já tenha sido declarado inconstitucional pelo plenário do 

Supremo Tribunal Federal. 

 c)  impede que os órgãos fracionários dos Tribunais Regionais do Trabalho, caso 

não tenha havido manifestação a respeito pelo respectivo plenário ou órgão 

especial, rejeitem arguição de inconstitucionalidade do diploma legal aplicável ao 

caso concreto sub judice. 

 d)  não alcança o Supremo Tribunal Federal, em virtude das características 

institucionais que lhe conferem estatura de genuína corte constitucional. 

 e)  obsta que qualquer autoridade judicial reconheça monocraticamente a 

inaplicação de determinado diploma legal por ofensa direta à Constituição 

Federal. 

 

 

Questão 189: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 

Assunto: Controle Difuso (incidental ou incidenter tantum) 

Uma das Turmas de um Tribunal Regional do Trabalho − TRT, ao julgar recurso 

interposto em reclamação trabalhista, declarou, incidentalmente, a 

inconstitucionalidade de artigo de lei federal que seria aplicável à relação 

trabalhista discutida em juízo. Com isso, manteve integralmente a condenação 

imposta pela sentença. Considerando que não houve prévia manifestação do 

plenário ou órgão especial do TRT sobre a questão constitucional, nem decisão do 

Supremo Tribunal Federal sobre a matéria constitucional, a declaração incidental 

de inconstitucionalidade foi realizada 

 a) incorretamente, uma vez que apenas o plenário ou órgão especial do TRT 

poderia declarar a inconstitucionalidade, pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros. 
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 b) incorretamente, uma vez que apenas o plenário ou órgão especial do TRT 

poderia declarar a inconstitucionalidade, pelo voto da maioria dos presentes à 

sessão. 

 c) incorretamente, uma vez que os Tribunais apenas podem declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo ao realizarem o controle 

concentrado e abstrato de constitucionalidade. 

 d) corretamente, uma vez que qualquer juiz ou Tribunal pode afastar a aplicação 

de lei ou ato normativo inconstitucional ao julgar um caso concreto. 

 e) corretamente, uma vez que apenas os Tribunais, ainda que pelo voto da 

maioria absoluta dos membros de suas turmas, podem declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo ao julgarem um caso concreto. 

 

 

Questão 190: FCC - JT TRT1/TRT 1/2014 

Assunto: Controle Difuso (incidental ou incidenter tantum) 

Diante do pagamento de diárias a Vereadores de determinado município, 

efetuado com base em Resolução Legislativa da Câmara Municipal, por viagens 

realizadas em período de recesso legislativo, um cidadão munícipe ajuíza ação 

popular, que é julgada procedente em primeira instância. Em face da sentença, os 

Vereadores interpõem recurso de apelação, ao qual a Câmara competente do 

Tribunal de Justiça estadual nega provimento, sob o fundamento de que a norma 

que autoriza os pagamentos em questão afrontaria os princípios constitucionais 

norteadores da Administração pública, em especial o da moralidade 

administrativa, razão pela qual deveriam ser considerados inválidos os 

pagamentos de diárias com base nela efetuadas. Interposto recurso 

extraordinário pelos Vereadores, sob o argumento de faltar ao órgão julgador 

competência para afastar a incidência do ato normativo da Câmara Municipal, o 

Tribunal de Justiça nega-lhe seguimento. 

 

Nessa hipótese, 
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 a) seria procedente o argumento esposado pelos Vereadores em sede de recurso 

extraordinário, na hipótese de inexistir declaração prévia de 

inconstitucionalidade do ato normativo pelo órgão especial ou pleno do Tribunal 

de Justiça, sendo cabível reclamação para o Supremo Tribunal Federal, com vistas 

a cassar a decisão de segunda instância. 

 b) é improcedente o argumento esposado pelos Vereadores em sede de recurso 

extraordinário, diante da sistemática de controle difuso de constitucionalidade, 

pela qual qualquer órgão judiciário possui competência para conhecer da 

constitucionalidade de leis ou atos normativos. 

 c) somente seria procedente o argumento esposado pelos Vereadores em sede de 

recurso extraordinário caso o órgão julgador da apelação houvesse declarado a 

inconstitucionalidade da Resolução Legislativa da Câmara Municipal, o que não 

ocorreu no caso. 

 d) inexistem razões para interposição de recurso extraordinário, uma vez que a 

decisão de segunda instância fundou-se na inconstitucionalidade de ato 

normativo municipal, insuscetível de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. 

 e) inexistem razões para interposição de recurso extraordinário, uma vez que, 

tanto no que diz respeito ao mérito da ação, quanto sob o ângulo da competência 

para o julgamento da questão constitucional, a decisão proferida em sede de 

apelação é compatível com a Constituição. 

 

 

Questão 191: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Controle Difuso (incidental ou incidenter tantum) 

Ex-empregado de empresa privada de vigilância propôs reclamação trabalhista 

pleiteando o pagamento de saldo salarial, férias, décimo terceiro salário e horas 

extras, relativamente a período em que trabalhou para a empresa reclamada, em 

órgão da administração pública estadual. A reclamação também foi proposta 

contra o Estado que contratou os serviços da empresa de vigilância, na qualidade 

de responsável subsidiário pela dívida. Em contestação, o Estado alegou que, nos 

termos do parágrafo 1º do artigo 71 da Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93), 
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o não pagamento de encargos trabalhistas pela empresa prestadora de serviço 

“não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento”. A 

sentença foi julgada procedente, tendo condenado também o Estado no 

pagamento dos encargos trabalhistas. Em sede recursal, a Turma julgadora junto 

ao Tribunal Regional do Trabalho − TRT competente negou provimento ao 

recurso do Estado, declarando, incidentalmente,a inconstitucionalidade do 

parágrafo 1º do artigo 71 da Lei de Licitações. Considerando que a 

constitucionalidade dessa mesma norma não fora apreciada pelo plenário ou 

órgão especial do TRT e que o STF a declarou constitucional pela maioria absoluta 

de seus Ministros, em ação declaratória de constitucionalidade − ADC, cujo 

acórdão foi publicado anteriormente ao acórdão proferido pelo TRT no caso em 

questão, é correto afirmar que 

 a) a turma julgadora tinha competência para declarar a inconstitucionalidade da 

norma federal, uma vez que qualquer juiz pode exercer o controle de 

constitucionalidade dos atos normativos, sendo que o acórdão proferido pelo STF 

em ADC, ao contrário dos acórdãos proferidos em ação direta de 

inconstitucionalidade, não produz eficácia contra todos e efeito vinculante, 

relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, 

não impedindo que o parágrafo 1º do artigo 71 da Lei de Licitações fosse tido por 

inconstitucional pelo TRT. 

 b) a turma julgadora tinha competência para declarar a inconstitucionalidade da 

norma federal, uma vez que qualquer juiz pode exercer o controle de 

constitucionalidade dos atos normativos, mas não poderia ter declarado 

inconstitucional a lei tendo em vista o acórdão proferido pelo STF em ADC. 

 c) o acórdão proferido pela turma julgadora poderá, observados os requisitos 

legais, ser objeto de reclamação constitucional, uma vez que a turma declarou a 

inconstitucionalidade de norma federal sem ter competência para fazê-lo, 

violando súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, bem como 

por ter contrariado o acórdão proferido pelo STF em ADC. 

 d) o acórdão proferido pela turma julgadora poderá, observados os requisitos 

legais, ser objeto de reclamação constitucional, uma vez que, ainda que a turma 
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julgadora tivesse competência para declarar a inconstitucionalidade da norma 

federal, não poderia ter contrariado o acórdão proferido pelo STF na ADC. 

 e) o acórdão proferido pela turma julgadora poderá ser objeto de recurso 

extraordinário, mas não de reclamação constitucional, por ter declarado a 

inconstitucionalidade da norma federal sem ter competência para fazê-lo, bem 

como por ter contrariado o acórdão proferido pelo STF na ADC, o qual tem 

eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do 

Poder judiciário e à Administração pública. 

 

 

Questão 192: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016 

Assunto: Controle Difuso (incidental ou incidenter tantum) 

Consideradas as vias concentrada e difusa do exercício do controle 

constitucional, 

 a)  os fundamentos invocados pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal na 

declaração de inconstitucionalidade possuem efeitos vinculantes. 

 b)  se o Plenário do STF declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de 

certo dispositivo de lei ordinária terá essa decisão efeito vinculante. 

 c)  após declarada a inconstitucionalidade de uma lei pelo Pleno do Tribunal 

Regional do Trabalho, não pode mais o juiz de primeiro grau aplicar em suas 

decisões a mencionada lei. 

 d)  se o relator de recurso ordinário, em controle difuso, declarar a 

inconstitucionalidade de uma lei e for seguido por seus pares, não poderá mais a 

mesma Turma deixar de declarar a inconstitucionalidade do mesmo dispositivo 

legal em todas as suas decisões. 

 e)  declarada inconstitucional determinada lei, com modulação de efeitos ex tunc, 

os atos jurídicos já praticados com base nela são convalidados. 

 

 

Questão 193: FCC - JT TRT18/TRT 18/2014 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 
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O Presidente da República, a pretexto de exercer seu poder regulamentar, editou 

decreto, sem que existisse lei tratando da matéria por ele disciplinada, pelo qual 

criou obrigações que somente poderiam, à luz da Constituição Federal, ter sido 

instituídas por lei formal. Por esse motivo, a constitucionalidade do referido 

decreto foi arguida em um caso concreto, como questão prejudicial para o 

julgamento do pedido principal da petição inicial, ensejando, em segundo grau de 

jurisdição, o pronunciamento do plenário de determinado Tribunal declarando a 

inconstitucionalidade da norma, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 

À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 

decreto presidencial 

 a) não poderia ter sido declarado inconstitucional pelo Tribunal, mas tão somente 

ilegal, uma vez que o decreto foi editado com fundamento no poder regulamentar 

do Presidente da República, motivo pelo qual a sua inaplicabilidade a um caso 

concreto não dependeria de prévia manifestação do plenário do Tribunal. 

 b) não poderia ter sido declarado inconstitucional pelo plenário do Tribunal, mas 

tão somente ilegal, uma vez que o decreto foi editado com fundamento no poder 

regulamentar do Presidente da República, mas, ainda assim, a declaração de sua 

inaplicabilidade ao caso concreto dependeria de manifestação do plenário do 

Tribunal, visto tratar-se de norma geral e abstrata. 

 c) poderia ter sido declarado inconstitucional pelo plenário do Tribunal, uma vez 

que as obrigações foram criadas sem qualquer amparo legal, mas, por tratar-se de 

ofensa indireta à Constituição Federal, é dispensável o quórum da maioria 

absoluta do Plenário. 

 d) poderia ter sido declarado inconstitucional pelo Tribunal, uma vez que as 

obrigações foram criadas sem qualquer amparo legal e com ofensa direta à 

Constituição Federal, sendo, no entanto, desnecessária a manifestação plenária 

do Tribunal, uma vez que a declaração de invalidade dessa espécie normativa não 

está sujeita à reserva de plenário. 

 e) poderia ter sido declarado inconstitucional pelo plenário do Tribunal, uma vez 

que as obrigações foram criadas sem qualquer amparo legal e com ofensa direta à 

Constituição Federal, sendo dispensada a manifestação plenária do Tribunal se o 
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plenário do Supremo Tribunal Federal já tiver declarado a inconstitucionalidade 

do mesmo decreto. 

 

 

Questão 194: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

A ação constitucional típica, na qual se discute relevante fundamento de 

controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou 

municipal, incluídos os anteriores à Constituição, denomina-se: 

 a) Ação direta de inconstitucionalidade. 

 b) Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

 c) Ação direta declaratória de constitucionalidade. 

 d) Ação popular. 

 e) Ação civil pública. 

 

 

Questão 195: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

A respeito do controle de constitucionalidade no direito brasileiro é correto 

afirmar que 

 a) as ações diretas de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade, 

bem como a arguição de descumprimento de preceito fundamental, podem ser 

propostas contra ato do poder público, ainda que não seja ato normativo. 

 b) as decisões de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações 

diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade 

produzem eficácia contra todos e efeitos vinculantes aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e à Administração pública Federal, Estadual e Municipal, 

diferentemente das decisões de mérito proferidas nas arguições de 

descumprimento de preceito fundamental, que não produzem efeitos vinculantes 

segundo a legislação que lhes é aplicável. 
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 c) as decisões da Administração pública que violem decisão do Supremo Tribunal 

Federal proferida nas ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de 

constitucionalidade podem ser impugnadas mediante reclamação constitucional, 

se preenchidos os demais requisitos legais. 

 d) as ações diretas de inconstitucionalidade e declaratória de 

constitucionalidade, bem como a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental podem ser propostas contra lei ou ato normativo federal ou 

municipal, incluídos os anteriores à Constituição Federal. 

 e) a arguição de descumprimento de preceito fundamental é cabível ainda que a 

lesão inconstitucional possa ser afastada por meio de ação direta de 

inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. 

 

 

Questão 196: FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador/2015 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

Nas hipóteses de controle jurisdicional de constitucionalidade existentes no 

sistema brasileiro, as decisões possuem eficácia 

 a) subjetiva erga omnes e temporal ex tunc, em se tratando de controle 

concentrado, atingindo todos os atos praticados desde a vigência da norma 

declarada inconstitucional, salvo limitação de tais efeitos declarada pelo Supremo 

Tribunal Federal, nos termos da lei. 

 b) subjetiva erga omnes e temporal ex tunc, em se tratando de controle difuso, 

atingindo todos os atos anteriores à decisão, salvo limitação declarada pelo 

Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei. 

 c) subjetiva erga omnes e temporal ex nunc, em se tratando de controle 

concentrado, salvo a possibilidade da atribuição de efeitos retroativos pelo 

Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei. 

 d) subjetiva intra partes e temporal ex nunc em se tratando de controle difuso, 

somente podendo aplicar-se a atos anteriores à decisão se houver a suspensão da 

execução da lei pelo Senado Federal. 
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 e) subjetiva limitada aos legitimados para a propositura da ação e temporal ex 

tunc, em se tratando de controle concentrado, alcançando todos os atos 

praticados desde a vigência da norma declarada inconstitucional, salvo a limitação 

de tais efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei. 

 

 

Questão 197: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2016 

Assunto: Controle Concentrado exercido pelo Poder Judiciário 

A respeito do controle concentrado de constitucionalidade, 

 a)  a Ação Declaratória de Constitucionalidade e o Mandado de Injunção podem 

ser propostos por qualquer pessoa, por via principal ou via incidental. 

 b)  tanto a Ação Direta de Inconstitucionalidade, como a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 

propostas perante o Supremo Tribunal Federal, podem versar sobre lei ou ato 

normativo federal, estadual ou municipal. 

 c)  cabe ação rescisória da decisão que julgar procedente ou improcedente o 

pedido formulado em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

 d)  os legitimados para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade também 

podem propor a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

 e)  os efeitos da decisão em Ação Declaratória de Constitucionalidade são sempre 

inter partes. 

 

 

Questão 198: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/2016 

Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

Ao apreciar medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, o Plenário 

do Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido, com efeitos ex nunc, por maioria 

absoluta dos membros do Tribunal, estando presentes à sessão oito Ministros. Na 

sessão de julgamento do pedido principal, presentes oito Ministros, a votação foi 

encerrada com cinco votos a favor do julgamento de procedência do pedido, 
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tendo ao final sido proclamada a inconstitucionalidade dos dispositivos legais 

impugnados na ação. 

  

Considerando que todos os cargos de Ministros do Tribunal estavam preenchidos 

na ocasião dos julgamentos e à luz da disciplina legal que rege a matéria, 

 a)  1. O Plenário não poderia ter deferido a medida cautelar com efeitos ex nunc 

por maioria absoluta dos seus membros, mas apenas pelo voto de oito Ministros. 

2. A sessão de julgamento do pedido principal poderia ter sido instalada com 

apenas oito Ministros. 3. O voto de cinco Ministros a favor do julgamento de 

procedência do pedido é suficiente para a proclamação da inconstitucionalidade 

dos dispositivos legais impugnados. 

 b)  1. O Plenário poderia ter deferido a medida cautelar com efeitos ex nunc por 

maioria absoluta dos seus membros, presentes oito Ministros à sessão. 2. A sessão 

de julgamento do pedido principal poderia ter sido instalada com apenas oito 

Ministros. 3. O voto de cinco Ministros a favor do julgamento de procedência do 

pedido é suficiente para a proclamação da inconstitucionalidade dos dispositivos 

legais impugnados. 

 c)  1. O Plenário não poderia ter deferido a medida cautelar com efeitos ex nunc, 

uma vez que pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, presentes oito 

Ministros à sessão, apenas é possível deferir a medida cautelar com efeitos ex 

tunc. 2. A sessão de julgamento do pedido principal não poderia ter sido instalada 

com apenas oito Ministros. 3. O voto de cinco Ministros a favor do julgamento de 

procedência do pedido é insuficiente para a proclamação da inconstitucionalidade 

dos dispositivos legais impugnados, de modo que deveria ter sido proclamada a 

constitucionalidade dos dispositivos impugnados. 

 d)  1. O Plenário não poderia ter deferido a medida cautelar com efeitos ex nunc, 

uma vez que pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, presentes oito 

Ministros à sessão, apenas é possível deferir a medida cautelar com efeitos ex 

tunc. 2. A sessão de julgamento do pedido principal poderia ter sido instalada com 

apenas oito Ministros. 3. O voto de cinco Ministros a favor do julgamento de 

procedência do pedido é insuficiente para a proclamação da inconstitucionalidade 
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dos dispositivos legais impugnados, sendo que o julgamento deveria ter sido 

suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até que 

se atingisse o número necessário para prolação da decisão num ou noutro sentido. 

 e)  1. O Plenário poderia ter deferido a medida cautelar com efeitos ex nunc por 

maioria absoluta dos seus membros, presentes oito Ministros à sessão. 2. A sessão 

de julgamento do pedido principal poderia ter sido instalada com apenas oito 

Ministros. 3. O voto de cinco Ministros a favor do julgamento de procedência do 

pedido é insuficiente para a proclamação da inconstitucionalidade dos 

dispositivos legais impugnados, sendo que o julgamento deveria ter sido suspenso 

a fim de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se 

atingisse o número necessário para prolação da decisão num ou noutro sentido. 

 

 

Questão 199: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016 

Assunto: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

No tocante à Ação Direta de Inconstitucionalidade, é correto afirmar: 

 a)  O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não é detentor de 

legitimidade ativa para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

 b)  O preâmbulo da Constituição Federal pode ser usado como paradigma para o 

controle de constitucionalidade. 

 c)  Partido político não é detentor de legitimidade ativa para a propositura de 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, independentemente de possuir ou não 

representação no Congresso Nacional. 

 d)  A mesa do Congresso Nacional possui legitimidade ativa para a propositura de 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

 e)  Normas constitucionais do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias − 

ADCT que tiveram sua eficácia exaurida não podem ser usadas como paradigma 

para o controle de constitucionalidade. 
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Questão 200: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador 

Federal/2014 

Assunto: Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 

Sobre a ação declaratória de constitucionalidade considere: 

 

I. A decisão que declara a constitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação 

declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, 

não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória. 

 

II. Ajuizada Ação Declaratória de Constitucionalidade não é admissível a 

desistência. 

 

III. Contra a decisão do Relator que indeferir a petição inicial caberá agravo. 

 

Está correto o que se afirma em 

 a) I e II, apenas. 

 b) I e III, apenas. 

 c) II e III, apenas. 

 d) I, apenas. 

 e) I, II e III. 

 

 

Gabarito 
1) E 2) C 3) D 4) D 5) A 

6) E 7) D 8) C 9) B 10) A 

11) B 12) E 13) C 14) B 15) C 

16) C 17) C 18) C 19) D 20) B 

21) B 22) D 23) E 24) D 25) A 

26) C 27) E 28) A 29) B 30) C 
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31) A 32) E 33) A 34) B 35) E 

36) A 37) E 38) D 39) C 40) C 

41) A 42) E  43) B 44) B 45) D 

46) E 47) E 48) A  49) B  50) B 

51) E 52) A 53) B 54) D 55) A 

56) A 57) C 58) C 59) A 60) D 

61) B 62) A 63) C  64) C 65) C 

66) B 67) D 68) B 69) D 70) C 

 71) A 72) B 73) D 74) E 75) D 

76) C 77) C 78) D 79) B 80) D 

81) B 82) C 83) D 84) A  85) C 

86) D 87) A 88) D 89) A 90) D 

91) E 92) A 93) C 94) E 95) A 

96) A 97) C 98) C 99) A 100) D 

101) D 102) D 103) C  104) A 105) E 

 106) E 107) A 108) A 109) E 110) B 

111) B 112) A  113) C 114) A 115) B 

116) A 117) A 118) E  119) C  120) E 

121) D 122) B 123) D 124) D 125) C 

126) E 127) B 128) A 129) A 130) D 

131) E  132) C 133) A  134) A 135) B  

136) C 137) c 138) E  139) A 140) E 

 141) D  142) A 143) D 144) D 145) D 

146) A  147) E  148) C 149) C  150) C 

151) D 152) B  153) B 154) B  155) D 

156) B 157) A 158) B 159) E  160) E 

161) A  162) E  163) D 164) C 165) E 

166) D 167) D 168) C  169) A 170) E 

171) A 172) C 173) E 174) A  175) B 

 176) B  177) C 178) D 179) D 180) D 
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181) B  182) A  183) C  184) D 185) A 

186) C  187) B 188) A  189) A  190) A  

191) C 192) B  193) E 194) B  195) C   

196) A  197) D 198) E 199) E 200) E 

 


