
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. São bens da União, exceto:
a) Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos.
b) Os recursos naturais da plataforma continental e da zona política exclusiva.
c)  As terras devolutas  indispensáveis  à defesa das fronteiras,  das  fortificações e construções 
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei. 
d) Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais 
de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou 
dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. 
e) As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as 
ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto 
aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal.

02.  Analise as alternativas abaixo e assinale a correta:
a)  É  assegurada,  nos  termos  da  lei,  mediante  autorização  do  Presidente  da  República,  aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da 
União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos 
para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território,  
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira 
por essa exploração.
b)  A faixa  de  até  cento  e  oitenta  quilômetros  de  largura,  ao  longo  das  fronteiras  terrestres, 
designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e 
sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.
c) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não são bens da União.
d) As cavidades naturais  subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos são bens da 
União.
e) Não compete a União emitir moeda.

03. Compete à União, exceto:
a) Permitir, nos casos previstos em lei ordinária, que forças estrangeiras transitem pelo território 
nacional ou nele permaneçam temporariamente.
b) Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal.
c)  Administrar  as reservas cambiais  do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, 
especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência 
privada.
d)  Explorar,  diretamente  ou  mediante  autorização,  concessão  ou  permissão,  os  serviços  de 
telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de 
um órgão regulador e outros aspectos institucionais.
e) Declarar a guerra e celebrar a paz.

04. Compete à União, explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, 
exceto: 
a) Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
b) Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de 
água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos.
c) A navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária.
d) Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, 
ou que transponham os limites de Estado ou Território.
e) Os serviços de transporte rodoviário inter-municipal e internacional de passageiros. 



05. Compete privativamente à União legislar sobre, exceto:
a) Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho.
b) Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores.
c) Propaganda comercial, mediante autorização prévia expressa dos meios de comunicação.
d) Ccomércio exterior e interestadual.
e) Nacionalidade, cidadania e naturalização.

06. Analise as afirmativas abaixo e assinale a correta:
a)  No  âmbito  da  legislação  concorrente,  a  competência  da  União  limitar-se-á  a  estabelecer 
normas gerais. 
b) Emendas Constitucionais fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar  
em âmbito nacional.
c) A competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar 
dos Estados.
d) Inexistindo lei federal sobre normas gerais,  os Estados exercerão a competência legislativa 
restrita, para atender a suas peculiaridades.
e) A superveniência de lei federal sobre normas gerais não suspende a eficácia da lei estadual, no 
que lhe for contrário.

07. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, exceto:
a)  Responsabilidade  por  dano  ao  meio  ambiente,  ao consumidor,  a  bens  e  direitos  de  valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
b) A guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público.
c)  Florestas,  caça,  pesca,  fauna,  conservação  da  natureza,  defesa  do  solo  e  dos  recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.
d) Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.
e) Assistência jurídica e defensoria pública.

08. Marque a alternativa incompatível com a Constituição da República Federativa do Brasil, no 
que tange à competência concorrente:
a)  No  âmbito  da  legislação  concorrente,  a  competência  da  União  limitar-se-á  a  estabelecer 
normas gerais.
b) A competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar 
dos Estados. 
c) Inexistindo lei federal sobre normas gerais,  os Estados exercerão a competência legislativa 
plena, para atender a suas peculiaridades.
d) a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que 
lhe for contrário.
e)  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre 
orçamento.

09. Com  relação  à  organização  dos  poderes,  no  que  tange  ao  poder  legislativo,  assinale  a 
alternativa correta:
a)  O Poder  Legislativo é exercido pelo  Congresso Nacional,  que se compõe da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 
b) Cada legislatura terá a duração de oito anos.
c)  A  Câmara  dos  Deputados  compõe-se  de  representantes  do  povo,  eleitos,  pelo  sistema 
proporcional, em cada Estado, em cada Território, exceto o Distrito Federal. 



d) O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, 
será estabelecido por lei ordinária, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes 
necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação 
tenha menos de dez ou mais de setenta Deputados.
e) cada Território elegerá seis Deputados.

10. Sobre o Congresso Nacional, é incorreto afirmar:
a) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,  eleitos 
segundo o princípio majoritário.
b) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos. 
c) A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, 
alternadamente, por um e dois terços. 
d) Cada Senador será eleito com um suplente.
e)  Salvo  disposição  constitucional  em  contrário,  as  deliberações  de  cada  Casa  e  de  suas 
comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

GABARITO

01. B
Comentários: Todas as afirmativas estão corretas, exceto a B, pois o correto seria os recursos 
naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, segundo ilustra o art. 20, V.

02. D
Comentários:  Todas as afirmativas estão erradas, exceto a D, pois, conforme o art. 20, X,  são 
bens da União as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos.

03. A
Comentários: Todas as afirmativas estão corretas, exceto a A, pois o correto seria permitir, nos 
casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou  
nele permaneçam temporariamente, segundo o art. 21, IV. 

04. E
Comentários: Todas as afirmativas estão corretas, exceto a E, pois o correto seria os serviços de 
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, conforme o art. 21, XII, e. 

05. C
Comentários:  Todas  as  afirmativas  estão  corretas,  exceto  a  C,  pois  o  correto  seria  apenas 
propaganda comercial, segundo texto do art. 22, XXIX.

06. A
Comentários: Todas as afirmativas contêm erros, exceto a A, segundo art. 24, §1º, pois é texto 
expresso de lei,  no âmbito  da legislação concorrente,  a competência  da União limitar-se-á  a  
estabelecer normas gerais.

07. B
Comentários: Todas as afirmativas são de competência concorrente da União, dos Estados e do 
Distrito Federal, exceto a afirmativa B, vez que se trata de competência comum, conforme arts. 23 
e 24.

08. B
Comentários:  Todas as afirmativas estão corretas, conforme é possível verificar-se no art. 24, 
inciso  II,  parágrafos  1º,  3º  e  4º,  exceto  a  B,  conforme  ilustra  o  §2º,  pois  o  correto  seria  A 



competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar  
dos Estados.

09. A
Comentários: Todas as afirmativas contém erros, exceto a A, pois é texto literal da lei , conforme 
art.  44,  caput -  O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional,  que se compõe da  
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

10. D
Comentários:  Todas  as  afirmativas  estão  corretas,  exceto  a  D.,  pois  o  correto  seria  Cada 
Senador será eleito com dois suplentes, conforme art. 46, §3º.


