
Direito Constitucional 

01-  Assinale a alternativa incorreta:
a) Os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais fazem parte do Poder Judiciário.
b) Lei Complementar, de iniciativa do STJ, disporá sobre o Estatuto da Magistratura.
c) Compete privativamente aos tribunais, propor a criação de novas varas judiciárias.
d)  Promover,  privativamente,  a  ação  penal  pública,  na  forma da lei  é  função institucional  do 
Ministério Público.
e) Segundo a Constituição Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público é presidido pelo 
Procurador-Geral da República.

02- Assinale a alternativa correta:
a) A irredutibilidade do salário é considerado um dos direitos sociais dos trabalhadores.
b) Um dos direitos sociais dos trabalhadores expressos na Constituição Federal é a licença à 
gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 180 dias.
c) É livre a associação profissional ou sindical, sendo que a lei não poderá exigir autorização do 
Estado para a fundação de sindicato.
d) Segundo a Constituição Federal, não é vedada a criação de mais de uma organização sindical, 
em  qualquer  grau,  representativa  de  categoria  profissional  ou  econômica,  na  mesma   base 
territorial,  que  será  definida pelos  trabalhadores  ou empregadores  interessados,  podendo ser 
inferior à área de um Município.
e) Será declarada a perda na nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, 
por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.

03- Não representa Bem da União:
a) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva
b) o mar territorial
c) os terrenos de marinha e seus acrescidos
d) os recursos minerais, inclusive os do subsolo
e) as terras devolutas não compreendidas entre as da União

04- Compete à União, exceto:
a) manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais
b) declarar a guerra e celebrar a paz
c) assegurar a defesa nacional
d) desapropriação
e) emitir moeda

05- É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto:
a)  zelar  pela  guarda da Constituição,  das  leis  e das instituições democráticas  e conservar  o 
patrimônio público
b)  cuidar  da saúde e assistência pública,  da proteção e garantia  das pessoas portadoras de 
deficiência
c)  proteger  os  documentos,  as obras e outros bens de valor  histórico,  artístico e cultural,  os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos
d) proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à 
e) comércio exterior e interestadual



06- Não é competência concorrente da União, dos Estados e dos Municípios legislar sobre:
a) orçamento
b) juntas comerciais
c) registros públicos
d) produção e consumo
e) educação, cultura, ensino e desporto

07- A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:
a) manter a integridade nacional
b) repelir invasão estrangeira ou de uma unidade de Federação em outra
c) pôr termo a grave comprometimento da ordem pública e privada
d) garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação
e) prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial

08- Segundo o artigo 50 da Constituição Federal que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais, 
é incorreto dizer que:
a) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição
b) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de qualquer 
legislação
c) é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato
d) não haverá juízo ou tribunal de exceção
e) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada

09- Não é competência do Supremo Tribunal Federal:
a) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados
b)  a  reclamação  para  a  preservação  de  sua  competência  e  garantia  da  autoridade  de  suas 
decisões
c) a extradição solicitada por Estado estrangeiro
d) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito 
Federal ou o Território
e) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região

10-  São órgãos da Justiça Eleitoral, exceto:
a) Tribunal Superior Eleitoral
b) Tribunais Regionais Eleitorais
c) Juízes Eleitorais
d) Juntas Eleitorais
e) Tribunais Regionais Federais

Gabarito
01. B
Comentários: A iniciativa é do STF e não do STJ.

02. E
Comentários: Além desta  situação,  temos  a  aquisição  de outra  nacionalidade,  com algumas 
exceções.

03. E
Comentários: As terras devolutas não compreendidas entre as da União fazem parte dos bens 
dos Estados.



04. D
Comentários: A desapropriação é competência privativa da União legislar, segundo o artigo 22, 
inciso II da Constituição Federal.

05. E
Comentários: O  comércio  exterior  e  interestadual  é  competência  privativa  da União  legislar, 
segundo o artigo 22, inciso VIII da Constituição Federal.

06. C
Comentários: Os  registros  públicos  representam  competência  privativa  da  União  legislar, 
segundo o artigo 22, inciso XXV da Constituição Federal.

07. C
Comentários: A União não intervirá para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, 
somente.

08. B
Comentários: A Constituição Federal em seu artigo 50, inciso II, que ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

09. E
Comentários: Nos casos em que mencionar os juízes federais, a competência é do TRF.

10. E
Comentários: Os Tribunais Regionais Federais são órgãos da Justiça Federal e não Eleitoral.


