
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. São considerados órgãos do Poder Judiciário, pela Constituição Federal, os
a) Tribunais de Contas.
b) Tribunais Militares. 
c) Tribunais de Justiça Desportiva.
d) Tribunais de Exceção.
e) Tribunais de Imprensa.

02.  Na atual organização constitucional do Poder Judiciário, é admitido o deslocamento para o
foro da justiça federal, por
a) provocação do procurador-geral da República, das causas que versarem sobre extradição de
brasileiros naturalizados.
b) grave violação de direitos humanos assegurados em tratado internacional.
c) discriminação entre brasileiros natos e naturalizados.
d) sucessão de bens de estrangeiros situados no país.
e)  provocação do procurador-geral  do  Estado das causas que versarem sobre  extradição de
brasileiros naturalizados

03. Compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgar, originariamente,
a) o mandado de segurança contra ato de ministro de Estado. 
b) a extradição solicitada por Estado estrangeiro.
c) a argüição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição.
d) a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual.
e) a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal.

04. Os juízes gozam das seguintes garantias constitucionais, exceto:
a) Irremovibilidade;
b) Inamovibilidade;
c) Vitaliciedade;
d) Irredutibilidade de Vencimentos;
e) Opção A e D

05. A homologação de sentenças estrangeiras é de competência
a) da justiça federal do local onde tem domicílio o interessado.
b) do TRF da região onde tem domicílio o interessado.
c) do STF.
d) do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
e) Do Tribunal de Justiça de cada Estado.

06.  Será competente para julgar originariamente habeas corpus em que figure como paciente
desembargador de tribunal de justiça estadual
a) o TRF da respectiva região.
b) o STF.
c) o próprio tribunal de justiça estadual ao qual esteja vinculado o desembargador.
d) o STJ. 
e) o TRE

07.  A chamada  quarentena  para  juízes,  introduzida  na  CF  pela  Emenda  Constitucional  n.º
45/2004,
a) veda ao juiz aposentado o exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes
de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria. 



b)  veda  ao  desembargador  aposentado  o  exercício  da  advocacia,  enquanto  estiverem  em
atividade no tribunal do qual se afastou os magistrados que lhe foram contemporâneos.
c) veda ao juiz afastado em processo administrativo disciplinar o exercício da advocacia no juízo
ou tribunal do qual foi afastado.
d) veda ao juiz exonerado o exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes
de decorridos dois anos da exoneração.
e) permite ao juiz aposentado o exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou,
antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria

08. Compete ao STJ processar e julgar originalmente 
a)  os  mandados  de  segurança  contra  ato  dos  comandantes  da  Marinha,  do  Exército  e  da
Aeronáutica ou do próprio tribunal.
b) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados.
c) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for do Congresso
Nacional.
d) a extradição solicitada por estado estrangeiro.
e) a extradição de brasileiro solicitada por estado estrangeiro.

09.  No que diz respeito ao instituto da repercussão geral, inovação criada pela EC 45/2004 e
regulamentada pela Lei n.º 11.418/2006, assinale a opção correta.
a) A competência para a verificação da existência de repercussão geral, por decisão irrecorrível, é
dos tribunais superiores e do STF.
b) A decisão que nega a existência de repercussão geral vale para todos os recursos que versem
sobre matéria idêntica, os quais serão indeferidos liminarmente.
c) Tal inovação tem por finalidade aumentar o número de processos que devem ser apreciados no
STF, a fim de que as questões relevantes sejam todas julgadas o mais breve possível.
d) Para a rejeição da repercussão geral, é necessária a manifestação da maioria absoluta dos
membros do STF.

10. Relativamente à organização e às competências do Poder Judiciário, assinale a opção correta.
a) Cabe reclamação constitucional dirigida ao STF contra decisão judicial que contrarie súmula
vinculante ou que indevidamente a aplique. O modelo adotado na CF não admite reclamação
contra ato que, provindo da administração, esteja em desconformidade com a referida súmula.
b)  O  Conselho  Nacional  de  Justiça,  órgão  interno  de  controle  administrativo,  financeiro  e
disciplinar da magistratura, é composto por membros do Poder Judiciário, do MP, da advocacia e
da sociedade civil. 
c) As causas em que entidade autárquica, empresa pública federal ou sociedade de economia
mista seja interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente são de competência da
justiça federal.
d) A edição de súmula vinculante pelo STF poderá ocorrer de ofício ou por provocação de pessoas
ou  entes  autorizados  em  lei,  entre  estes,  os  legitimados  para  a  ação  direta  de
inconstitucionalidade. O 
cancelamento ou revisão de súmula somente poderá ocorrer por iniciativa do próprio STF.
e)  O  Conselho  Nacional  de  Justiça,  órgão  interno  de  controle  administrativo,  financeiro  e
disciplinar da magistratura, é composto por membros do Poder Judiciário.



GABARITO

01. B
Comentário: Artigo 92 da Constituição Federal de 88.

02. B 
Comentário: Artigo 109, § 5º da Constituição Federal de 88.

03. A 
Comentário: Artigo 105, I, b 5º da Constituição Federal de 88.

04. E
Comentário: Artigo 95, I e II da Constituição Federal de 88.

05. D
Comentário: Artigo 105, I, i  da Constituição Federal de 88.

06. D
Comentário: Artigo 105, I, i  da Constituição Federal de 88.

07. A
Comentário: Artigo 95, parágrafo único, V da Constituição Federal de 88.

08. A
Comentário: Artigo 105, b  da Constituição Federal de 88.

09. A
Comentário: Emenda Constitucional 45 de 2004.

10. B
Comentário: Artigo 103, b da Constituição Federal de 88.


