
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Compete  privativamente  ao  Senado Federal  aprovar  previamente,  por  voto  secreto,  após 
arguição pública,  a escolha de Ministros do TCU indicados pelos representantes de Estados-
membros.

02. É correto afirmar que  não  compete privativamente ao Senado Federal, autorizar operações 
externas de natureza financeira, de interesse da União,  dos Estados, do Distrito Federal,  dos 
Territórios e dos Municípios.

03. Segundo  a  Constituição  Federal,  em seu  artigo  59,  sobre  o  Processo  Legislativo,  que  o 
mesmo compreende a elaboração de emendas à Constituição.

04. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Senadores.

05. Segundo a Constituição Federal, compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre a 
intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.

06. Os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais fazem parte do Poder Judiciário.

07. Lei Complementar, de iniciativa do STJ, disporá sobre o Estatuto da Magistratura.

08. Compete privativamente aos tribunais, propor a criação de novas varas judiciárias.

09. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que o Presidente da República não pode 
propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade.

10. Promover,  privativamente,  a ação penal pública,  na forma da lei  é função institucional  do 
Ministério Público.

GABARITO

01. E
Comentários:  A indicação  é  feita  pelo  Presidente  da  República,  segundo  o  artigo  52  da 
Constituição Federal.

02. E
Comentários:  O correto é afirmar, segundo o artigo 52, inciso V da Constituição que compete 
privativamente ao Senado Federal esta autorização.

03. C
Comentários: A Constituição Federal, em seu parágrafo único deste mesmo artigo dispõe que Lei 
Complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

04. E
Comentários: Segundo o artigo 76 da Constituição, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente 
da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.

05. C
Comentários:  A  Constituição  Federal,  em  seu  artigo   90,  inciso  I,  pronuncia-se  sobre  a 
intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.



06. C
Comentários:  A composição  do  Poder  Judiciário  está  estabelecida  no  artigo  92  e  inclui  os 
Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais.

07. E
Comentários: A iniciativa é do STF e não do STJ.

08. C
Comentários:  É o que está especificado no seu artigo 96, inciso I, alínea “d”, da Constituição 
Federal.

09. E
Comentários: O artigo 103 da Constituição esclarece que o Presidente da República pode propor 
ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade.

10. C
Comentários: As funções institucionais do Ministério Público estão especificadas no artigo 129 da 
Constituição, dentre elas a de promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.


