
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga 
de direitos de seu uso é competência:
a) Estados.
b) União.
c) Território.
d) Distrito Federal.
e) Municípios.

02. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Assinale a opção incorreta).
a) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período.
b) os cargos,  empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
c) a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos,  de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração.
d) a lei  reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
e)  os  vencimentos  dos  cargos  do  Poder  Legislativo  e  do  Poder  Executivo  não  poderão  ser 
superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.

03. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. (Assinale a opção incorreta)
a)  tratando-se de mandato eletivo  federal,  estadual  ou distrital,  ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função.
b)  investido  no mandato  de  Prefeito,  será  afastado do cargo,  emprego ou função,  sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração.
c)  investido  no  mandato  de  Vereador,  havendo  compatibilidade  de  horários,  perceberá  as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, 
não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior.
d) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de 
serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.
e) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados 
como se no exercício estivesse.

04. Sobre o tema constitucional “Dos Servidores Públicos”, assinala a opção correta.
a)  Os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário  publicarão  semestralmente  os  valores  do 
subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
b) Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação 
entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o 
disposto no art. 37, XI. 
c) O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários 
Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, 
podendo também ter o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 
37, X e XI. 



d) A União, os Estados, o Distrito Federal instituirão, no âmbito de sua competência, exceto os 
Municípios, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública 
direta, das autarquias e das fundações públicas. 
e) Tempo de serviço público é um dos requisitos para a fixação dos padrões de vencimento e dos 
demais componentes do sistema remuneratório.

05. Quanto ao Congresso Nacional, considere:
I - O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, 
será  estabelecido por  Lei  Complementar,  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 sessenta Deputados.
II - O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos 
segundo o princípio majoritário.
III  Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
IV - Cada Senador será eleito com dois suplentes.

É correto o que consta apenas em:
a) I, II e III
b) II e III
c) I e II
d) II, III e IV
e) III e IV

06. No que concerne ao Presidente e ao Vice-Presidente da República é certo que:
a)  Em  caso  de  impedimento  do  Presidente  e  do  Vice-  Presidente,  serão  sucessivamente 
chamados  ao  exercício  da  Presidência  o  Presidente  do  Senado  Federal,  o  da  Câmara  dos 
Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.
b) Ocorrendo a vacância de ambos os cargos nos últimos dois anos do período presidencial, a 
eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, na forma da lei.
c) Vagando ambos os cargos no curso do mandato e realizada nova eleição, os eleitos terão 
mandato integral de quatro anos.
d) Decorridos cinco dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo 
motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.
e) Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República nos dois primeiros anos do 
período presidencial, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

07. Os juízes gozam da garantia da vitaliciedade que, no primeiro grau de jurisdição, é adquirida:
a) Após dois anos de exercício.
b) Após um ano de exercício.
c) Ao se iniciar o exercício.
d) Por ocasião da posse.
e) Desde a nomeação.

08. De acordo com a CF/88, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador Geral da 
República, nomeado, dentre integrantes da carreira maiores de trinta e cinco anos, pelo:
a) Presidente da República, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do 
Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
b) Supremo Tribunal Federal, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros 
do Congresso Nacional, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
c) Presidente da República, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros 
do Congresso Nacional, para mandato de três anos, permitida a recondução.



d) Conselho Nacional do Ministério Público, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta 
dos membros do Senado Federal, para mandato de três anos, permitida a recondução.
e) Presidente da República, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do 
Congresso Nacional, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

09. São funções institucionais do Ministério Público, exceto:
a) Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União 
e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição.
b) Promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.
c) Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social,  
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
d)  Requisitar  diligências  investigatórias  e  a  instauração  de  inquérito  policial,  indicados  os 
fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.
e)  Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, 
podendo também haver a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 

10. O Ministério Público da União, que compreende, exceto: 
a) O Ministério Público do Trabalho.
b) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
c) O Ministério Público Federal.
d) O Ministério Público Desportivo.
e) O Ministério Público Militar.

GABARITO

01. B
Comentário: Conforme art. 21, XIX, CF/88.

02. E
Comentário: Conforme art. 37, XII, CF/88.

03. D
Comentário: Conforme art. 38, IV, CF/88.

04. B
Comentário: Conforme art. 39, § 5º, CF/88.

05. D
Comentário: Conforme art. 45 e seus parágrafos e art. 46 e seus parágrafos.

06. E
Comentário: Conforme art. 81, caput, CF/88.

07. A 
Comentário: Conforme art. 95, I, CF/88.

08. A
Comentário: Conforme art. 128, § 1º, CF/88.



09. E
Comentário: Conforme art. 129, IX, CF/88.

10. D
Comentário: Conforme art. 128, I, e suas alíneas, CF/88.


