PROVA SIMULADA DE DIREITO CONSTITUCIONAL

1.
a)

b)

c)

d)

São considerados
direitos fundamentais
do
homem-indivíduo:
aqueles que reconhecem autonomia aos particulares
garantindo iniciativa e independência aos indivíduos
diante dos demais membros da sociedade política e do
próprio Estado; por isso são reconhecidos como direitos
individuais, como é de tradição do Direito Constitucional
brasileiro, e brasileiro, e ainda por liberdades civis e
liberdades-autonomia.
aqueles que não reconhecem autonomia aos
particulares, garantindo iniciativa e independência aos
Indivíduos diante dos demais membros da sociedade
política e do próprio Estado; por isso são reconhecidos
como direitos individuais, como é de tradição do Direito
Constitucional brasileiro, e ainda por liberdades civis e
liberdades-autonomia.
aqueles que reconhecem autonomia aos particulares,
mas não garantem iniciativa e independência aos
indivíduos diante dos demais membros da sociedade
política e do próprio Estado; por isso são reconhecidos
como direitos individuais, como é de tradição do Direito
Constitucional brasileiro, e ainda por liberdades civis e
liberdades-autonomia.
aqueles que reconhecem autonomia aos particulares,
garantindo iniciativa e independência aos indivíduos
diante dos demais membros da sociedade política,
menos do próprio Estado; por isso são reconhecidos
como direitos individuais, como é de tradição do Direito
Constitucional brasileiro

c) solidária
d) todas estão corretas
8) Complete a frase: Constitui objetivo fundamental da
República Federativa do Brasil:
a) garantir o desenvolvimento nacional
b) garantir o desenvolvimento internacional
c) garantir emprega a todos
d) a cooperação entre os povos
9) Na relações internacionais, o princípio da independência
nacional quer dizer:
a) que devemos zelar pêlos direitos humanos
b)devemos preservar nossa liberdade e escolher nosso próprio
destino
c) não devemos admitir que se intrometam em nosso país

d) somos soberanos, não podemos vincular nosso país a
qualquer outro país
10) Segundo nossa Constituição as mulheres são iguais aos
homens em:
a) direitos
b) obrigações
c) direitos e obrigações
d) n.d.a.
11) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar do fazer alguma
coisa senão em virtude de lei, este é um principio
constitucional de:
a) igualdade
b) legalidade
c) executoriedade.
d) inviolabilidade

2. São considerados Direitos Fundamentais do homemmembro de uma coletividade:
a) direitos coletivos
b) direitos sociais
c) direitos nacionais
.
d) n.d.a.

12) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado:
a) o livre exercício dos cultos religiosos
b) garantia e proteção aos locais de culto
c) garantia a proteção as liturgias
d) todas as alternativas estio corretas

A República Federativa do Brasil é fomada:

13) A prestação de assistência religiosa nas entidades militares
de intervenção coletiva, á:
a) assegurada
b) vedada
c) livre
d) plena

a) pêlos Estados Membros
b) oelo Distrito Federal e seus Territórios
c) pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal
d) pela união dissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal
3. A República Federativa do Brasil constitui-se em:
a)

Estado Democrático de Direito
b) Federação Democrática de Direito
c) Estado Socialista de Direito
d) Estado Comunista de Direitos e Deveres
4. Podemos definir Estado como:
a) suma ordenação que tem por finalidade essencial a
regulamentação das relações sociais entre pessoas de
uma sociedade.
b) uma ordenação que tem por fim específico a
regulamentação global das relações sociais entre os
membros de uma dada população sobre um dado
território
c) um conjunto de ordenação com finalidade de regular as
relações sócio-econômicas entre as pessoas de uma
determinada sociedade
d) um conjunto de atribuições que tem por finalidade global
a regulamentação das relações entre o povo e o poder
democrático
5. O Poder que atue numa determinada área dizendo o direito
sobre uma matéria especializada é o Poder:

a)
b)
c)
d)

Legislativo
Executivo
Judiciário
n.d.a.

7. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do
Brasil, constituir uma sociedade:

a) livre
b) justa

14) Fátima espalhou Indevidamente que sua tia estava
vendendo produtos do procedência duvidosa para
terceiros, sondo certo que sua tia tinha em mios todas as
notas de compra de seus produtos, e não havia nenhuma
Irregularidade no seu comércio. Por Isso sua tia perdeu
20% de sua clientela. Neste caso ela deverá:
a) procurar Fátima para que ela desminta o que falou
b) obrigar Fátima a comprar todo produto que não consegui
vender
c)
propor ação de indenização pelo dano moral e material
decorrente da violação de sua honra e imagem
d) n.d.a.
15) Maria estava sentada no sofá de sua residência assistindo
televisão, quando foi surpreendida por um vendedor de
livros em sua saia. Neste caso o vendedor:
a) deveria pedir desculpas por não ter achado a campainha
b)
não poderia ter adentrado à casa porque segundo e
Constituição a casa é asilo inviolável do indivíduo
c)
poderia ter adentrado a casa pois estava no estrito
cumprimento de seu dever
d) poderia ter ultrapassado o portão de entrada, mas nunca
adentrado à sala sem permissão
16) Marta professora de ciências, abriu um consultório módico e
estava atendendo normalmente meus pacientes, já que
segundo a Constituição é livre o exercício de qualquer trabalho.
Neste caso Marta:
a) poderá continuar a atender seus pacientes sem problemas
b) deverá continuar a atender seus pacientes, pois só eles
podem atestar sua capacidade
c) não poderá exercer a profissão de módica pois não atende as
qualificações profissionais estabelecidas por lei
d) todas as alternativas estão corretas

17) Segundo a Constituição Federal é livre a locomoção no
território nacional:
a) em qualquer tempo
b) em tempo de calamidade púbica
c) em tempo de paz
d) em tempo de guerra
18) Todos podem reunir-se pacificamente, em locais abertos ao
público Independentemente de autorização, doado que não
frustrem outra reunião anteriormente convocada para o
mesmo local, e estejam:
a) desarmados
b) convocando pessoas para guerra
c) com intuito de provocar greve
d) com intenção revolucionária
19) Um grupo de pessoas pretendo organizar um associação de
Moradores de Vila Madalena, neste caso a Constituição:
a) veda a criação de associações de qualquer natureza
b) dá plena liberdade para criação de associações para fins
lícitos
c) não protege qualquer tipo de associação
d) somente aceita as associações de caráter para-militar
20) Poderio ser criadas associações, na forma da lei e
cooperativas, sendo vedada a interferência estatal em seu
funcionamento, independente de:
a) negociações coletivas
b) pagamento de impostos
c) autorização
d) elaboração de estatuto
21) Para que uma associação seja compulsoriamente dissolvida,
será necessário:
a) uma decisão judicial com trânsito em julgado
b) uma liminar judicial
c) um processo com sentença final
d) uma sentença sem trânsito em julgado
22) Associar-se ou permanecer associado é considerado pela
Constituição Federal:
a) uma obrigação
b) um dever
c) uma faculdade
d) uma necessidade
23) Têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou
extrajudicialmente:
a) qualquer pessoa
b) as entidades associativas, quando expressamente autorizadas
c) as entidades associativas independentemente da autorização
d) as cooperativas independente de autorização
24) O direito de propriedade é garantido pare:
a) estimular o trabalho
b) preservar a contribuição social
c) garantir a herança da família
d) preservar o estimulo ao trabalho e à contribuição social
25) É uma propriedade rural estiver abandonada, ela poderá ser
desapropriada para uma reforma agrária, pois a propriedade
deve atender:
a) sua função social
b) sua função administrativa
c) seus empregados
d) sua função económica
26) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito
ou contra ilegalidade ou abuso do poder, são:
a) assegurados aos juizes, devendo ser recolhida fixada em lei
b) assegurados aos menores impúberes independer pagamento
de taxas
c) assegurados a todos, independentemente pagamento de
taxas.
d) facultativos a quem deles necessite, devendo recolhida a
taxa fixada em lei
27) Do Poder Judiciário, a apreciação de lesão ou ame direito:
a) será excluída por lei
b) a lei não excluirá
c) a lei deverá afastar
d) n.d.a.

28) É preceito constitucional que a lei não prejudicará:
a) direito adquirido
b) ato jurídico perfeito
c) coisa julgada
d) todas as alternativas estão corretas
29) Walber, um importantíssimo empresário brasileiro, dono de
umas das maiores fortunas do país, cometeu crime de
lesão corporal culposa, ao bater seu carro cruzamento na
Av. Paulista, e ferindo levemente o motorista do outro
veículo. O Presidente da ao saber de tal fato, ordenou que
fosse criado um juízo especial para cuidar deste caso.
Segundo a Constituição isso:
a) não será possível, pois não poderá existir juiz tribunal de
exceção
b) será possível, pois em caso de crimes culposos t
possibilidade de se criar um juízo especial
c) é pouco provável que o Presidente da República i neste caso,
mas caso queira seria perfeitamente l
d) n.d.a.
30) Para a Constituição Federal a educação é considera:
a) direito social
b) dever social
c) obrigação social
d) garantia individual
31) Para a Constituição Federal a previdência social
considerada:
a) garantia individual
b) dever social
c) obrigação social
d) direito social
32) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
outros que visem à melhoria da sua condição relação
de emprego protegida contra:
a) despedida arbitrária ou sem justa causa
b) o horário fixo de trabalho
c) o direito de recebimento de horas extras
d) n.d.a.
33) O recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, é considerado pela Constituição:
a) direito social
b) dever social
c) direito do trabalhador urbano ou rural
d) garantia individual
34). É considerado um direito do trabalhador o recebimento do
salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado,
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às
de sua família, como:
a) moradia e alimentação,
b) educação, saúde e lazer,
c) vestuário, higiene, transporte e previdência social
d) todas as alternativas estão corretas
35) Aline, acaba de completar quatorze anos de idade. Caso
ela queira trabalhar, ela:

a) deverá trabalhar durante o dia
b) poderá trabalhar desde que a jornada não ultrapasse a
6 horas diárias
c) não poderá trabalhar antes de completar dezesseis
anos
d) poderá trabalhar na condição de aprendiz
36) A constituição Federal determina a igualdade entre:

a) q u a l quer trabalhador
b) trabalhador com vínculo permanente e o avulso
c) trabalhadores de categorias distintas
d) n.d.a
37) São assegurados à categoria dos trabalhadores
domésticos os direitos a:
a) salário mínimo, irredutibilidade de salário e 13° salário
b) repouso semanal remunerado, férias + 1/3 e licença
Maternidade de 120 dias
c) Licença-paternidade, aviso prévio, aposentadoria,
além de se filiarem ao sistema de Previdência Social

d) todas as alternativas estão corretas
38) A interferência e a intervenção na organização sindical é:
obrigatória do Estado
b) vedada ao Poder Público
c) autorizada ao Poder Público
d) Facul ta tiva ao Estado

c)

responsabilizados pêlos prejuízos causados além de
responderem criminalmente por seus atos
d) suspensos de suas atividades e seus vencimentos durante a
greve serão confiscados

a)

39) Cada Município terá direita a criação de:
a) uma organização sindical por categoria profissional ou
econômica
b) uma organização sindical de categoria profissional e
outra de categoria econômica
c) d u a s
organizações
sindicais
para
cada
categoria profissional ou econômica
d) quantas organizações quiserem, já que o Poder
Público não pode interferir na sua constituição
40) A defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais

ou administrativas, cabe ao:
a) Poder Judiciário
b) qualquer pessoa
c) sindicato
d) Poder Público em geral
41) Quando se tratar de categoria profissional a contribuição

sindical será:
a) descontada semestralmente
b) paga no Banco do Brasil
c) resgatada pelo empregado quando despedido
d) descontada em folha de pagamento
42) Filiar-se ou manter-se filiado a sindicato de categoria, é:
a)

obrigação de todo trabalhador
b) direito do trabalhador
c) uma honra para o trabalhador
d) n.d.a.
43) Reza a Constituição Federal que a participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho, será:
a)
a)

obrigatória
facultativa
b) permissiva
c) todas as alternativas estão corretas
44) Nas organizações sindicais o aposentado filiado tem direito:
a) de votar
b) de ser votado
c) de votar e ser votado
d) n.d.a.
45) Teodoro, é candidato a presidente de sindicato da categoria
doe motoristas de ônibus, neste caso sua dispensa será:
a) possível a qualquer momento
b) possível até dois dias antes da eleição
c) impossível em qualquer caso
d) vedada, salvo se depois de eleito cometer falta grave
46) Fazer ou participar de Greve é:
a) proibido ao trabalhador
b) direito assegurado ao trabalhador
c) facultativo ao empregador
d) dever da categoria como um todo
47) A Constituição para assegurar a ordem pública, definirá em
lei:
a)
os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade
b)
sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade
c) os serviços ou atividades essenciais da comunidade
d) os serviços ou atividades não essências e disporá sobre o
atendimento das necessidades secundárias da comunidade
48) Os médicos e funcionários da U.T.I. do hospital das clínicas,
que resolveram entrar em greve, pleiteando maiores
salários, deixando fechada sua unidade, serão:
a) advertidos administrativamente
b) procurados para dar explicações sobre o fato

49) Nos colegiados dos Órgãos públicos em que Interesses
profissionais sejam objeto de discussão e deliberação, será
assegurada:
a) a participação exclusiva do Governo
b) a participação dos trabalhadores e empregadores
c) a renegociação sindical
d) a participação exclusiva dos empregados
50) A Constituição assegura a eleição de um representante de
empregados com a finalidade exclusiva de promover o
entendimento direto com os empregadores, nas empresas:
a) com mais de duzentos empregados
b) com menos de duzentos empregados
c) com mais de cem empregados
d) com mais de cinquenta empregados
51) Nos casos de extinção do cargo e de declaração pelo Poder
Executivo de sua desnecessidade, o funcionário público:
a) será demitido
b)
ficará em disponibilidade remunerada até seu adequado
aproveitamento em outro cargo
c) será exonerado por motivo de conveniência de serviço
d) será aposentado compulsoriamente
52) Para demissão de funcionário público admitido por concurso:
a) dispensa-se o processo administrativo
b) basta simples portaria do superior hierárquico
c) é necessário apenas decreto regular do Chefe do Executivo
d) basta simples despacho motivado da autoridade competente
para aquele desligamento
e) é necessário processo administrativo com ampla defesa
53) No serviço público, mesmo havendo compatibilidade de
horários, é proibida a acumulação remunerada:
a) de dois cargos de professor
b) de dois cargos privativos de médico
c) de um cargo de professor ou outro técnico ou científico
d) de três cargos de professor
e) n.d.a.
54) No caso de desnecessidade do cargo e da declaração de
sua extinção pelo executivo, o funcionário público:
a) ficará em disponibilidade remunerada até seu
aproveitamento em outro cargo
b) será exonerado por motivo de conveniência de serviço
c) será aposentado compulsoriamente
d) será aposentado proporcionalmente ao tempo de
serviço
e) n.d.a.
55) A acumulação remunerada de cargos públicos:
a) é sempre permitida
b) é sempre proibida
c) é sempre permitida havendo compatibilidade de horários
d) n.d.a.
56) Os atos de improbidade administrativa Importarão:
a) em suspensão dos direitos políticos
b) em perda da função pública
c) em indisponibilidade dos bens
d) todas as anteriores
57) O Poder Legislativo é exercido pelo:
a) Tribunal de Justiça
b) Congresso Nacional
c) Câmara dos Vereadores
d) Presidente da República
58) O Congresso Nacional é composto:
a) pelo Senado Federal
b) pela Câmara dos Deputados
c) pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados
d) n.d.a.
59) Cada legislatura, no Congresso Nacional terá duração de:
a) quatro anos
b) cinco anos
c) seis anos

d) dois anos
60) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do
povo, eleitos pelo, sistema proporcional em:
a) cada Estado
b) Território
c) Distrito Federal
d) todas as alternativas estão correias
61)
a)
b)
c)
d)

O número mínimo de Deputados, por Estado será de:'
vinte Deputados
oito Deputados
quinze Deputados
dois Deputados

62)
a)
b)
c)
d)

O número máximo de Deputados, por Estado será:
setenta Deputados
sessenta Deputados
cinquenta Deputados
quarenta Deputados

63) O Senado Federal compõe-se de representantes Estados e
do Distrito Federal, eleitos segundo:
a) princípio proporcional
b) princípio majoritário
c) princípio minoritário
d) n.d.a.
64)
a)
b)
c)
d)

Cada Estado e o Distrito Federal elegerão:
um Senador
dois Senadores
três Senadores
quatro Senadores

65) A representação dos Estados e do Distrito Federal, alternada
de:
a) metade cada quatro anos
b) por um e dois terços
c) por um e dois quartos
d) n.d.a.
66) Cada Senador será eleito com:
a) um suplente
b) dois suplentes
c) três suplentes
d) quatro suplentes
67) Salvo disposição em contrário, as deliberações de cada Casa
e de suas Comissões serão tomadas por
a) maioria simples, com presença de 2/3 de seus membros
b) maioria absoluta, com presença de 1/3 de membros
c) maioria de votos, presentes a maioria absoluta de membros
d) n.d.a.

b) Senado Federal
c) Supremo Tribunal Federal
d) Ministério da Justiça
72) Processar e julgar o Presidente da República nos crimes de
responsabilidade, compete:
a) Câmara dos Deputados
b) Senado Federal
c) Supremo Tribunal Federal
d) Ministério da Justiça
73) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
a) de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal
b) do Presidente da República
c) de mais da metade das Assembléias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma
delas, pela maioria de seus membros
d) todas as alternativas estão corretas
74) Compete privativamente ao Presidente da República:
a) expedir instruções para a execução das leis, decretos e
regulamentos
b) apresentar relatório anual de sua gestão
c) dispor sobre a criação, estruturação e atribuições dos
Ministérios
d) decretar o estado de defesa e o estado de sítio
75) Propor a criação de novas varas judiciais,
competência do:
a) Juiz Corregedor do Fórum
b) Foro Cenlral
c) Tribunal
d) Administrador do Foro

é

76) Os tribunais poderão declarar a Inconstitucionalidade de lei
ou de ato normativo do Podar pouco, somente pelo:
a)

voto da maioria absoluta de seus membros
b) voto de maioria simples de seus membros ou dos
membros do Órgão especial
c) voto de maioria absoluta dos membros do Órgão
especial
d) voto da maioria absoluta do seus membros ou dos
membros do respectivo Órgão especial
77) A Instituição de tributos ou a sua extinção, a definição
do fato gerador da obrigação tributante principal, a fixação de
alíquota do tributo e de sue base de cálculo, compete à:
a) Constiluição
b) Lei Complemenlar
c) Leis Ordinárias
d) Decreto

68) Cada Estado ao Distrito Federal elegerão:
a) três Senadores, com mandato de seis anos
b) dois Senadores, com mandato de seis anos
c) três Senadores, com mandato de oito anos
d) dois Senadores, com mandato de oito anos

78) A Lei Federal disporá no âmbito da Justiça Federal sobre:
a) criação de juizados especiais
b) salários e remunerações
c) criação de veras criminais
d) criação de varas civis

69) É da Competência exclusiva do Congresso Nacional:
a) o sistema tributário, sua arrecadação e distribuição de rendas
b) criação, transformação e extinção de cargos, empregos e
funções públicas
c) fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas
d) autorizar referendo e convocar plebiscito

79) Ao poder Judiciário é assegurada:
a) autonomia funcional
b) autonomia financeira
c) autonomia administrativa e financeira
d) autonomia administrativa e funcional
80) Aos juizes federais compete processar e julgar:

70) É de competência exclusiva do Congresso Nacional:
a) julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da
República e apreciar os relatórios sobre a execução dos
planos de governo
b) fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os 4
administração indireta
c) escolher dois terços dos membros do Tribunal Contas da
União
d) todas as alternativas estão corretas
71) A Autorização para a instauração de processo contra o
Presidente da República, é competência do:
a) Câmara dos Deputados

a) a disputa sobre direitos indígenas
b) as causas entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e Município ou pessoa domiciliada ou
residente no País
c) os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves,
ressalvada a competência da Justiça Militar
d) todas as alternativas estio corretas
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