
Direito Constitucional

01- O Supremo Tribunal Federal compõe-se de _____ Ministros, escolhidos dentre cidadãos com 
mais de ______ e menos de ______ anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
a) 11 / 35 / 65;
b) 12 / 30 / 60;
c) 33 / 35 / 60;
d) 25 / 25 / 55;
e) 34 / 35 / 70.

02- Os  Ministros  do  Supremo Tribunal  Federal  serão  nomeados  pelo  (a)  ______,  depois  de 
aprovada a escolha pela maioria absoluta do (a) ______. 
a) Ministro da Justiça / Congresso Nacional;
b) Presidente da República / Senado Federal;
c) Presidente do Congresso Nacional / Senado Federal;
d) Presidente da Câmara dos Deputados / Senado Federal;
e) Presidente da República / Câmara de Deputados.

03- O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor  ficará 
excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe 
forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes:
I receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos 
serviços judiciários;
II exercer funções executivas do Conselho Nacional de Justiça, de inspeção e de correição geral;
III requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos 
ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.
a)os itens I e II são os únicos corretos;
b)os itens I e III são os únicos corretos;
c)os itens II e III são os únicos corretos;
d)todos os itens estão corretos;
e)todos os itens estão incorretos.

04- Junto ao ________ oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
a) Conselho Nacional de Justiça;
b) STF;
c) STJ;
d) Congresso Nacional;
e) Senado Federal.

05- A  União,  inclusive  no  Distrito  Federal  e  nos  Territórios,  criará  ouvidorias  de  justiça, 
competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou 
órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao:
a) Conselho Nacional de Justiça;
b) STF;
c) STJ;
d) Congresso Nacional;
e) Senado Federal.



06- O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, ______ Ministros. 
a) 34;
b) 33;
c) 11;
d) no mínimo, trinta e três;
e) 25.

07- Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, 
dentre brasileiros com mais de ______ e menos de _____  anos, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
a) 35 / 65;
b) 30 / 60;
c) 35 / 70;
d) 30 / 65;
e) 30 / 55.

08- Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, 
dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber 
jurídico  e  reputação ilibada,  depois  de aprovada a  escolha pela  maioria  absoluta do Senado 
Federal, sendo:
I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores 
dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal;
II  -  um terço,  em partes  iguais,  dentre  advogados e  membros do Ministério  Público  Federal, 
Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94 da CF/88;
III – um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho e dentre desembargadores dos 
Tribunais de Justiça  do distrito Federal.

a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

09- Compete ao Superior Tribunal de Justiça - STJ julgar, em recurso ordinário:
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de 
responsabilidade,  os  desembargadores  dos  Tribunais  de  Justiça  dos  Estados  e  do  Distrito 
Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais 
Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos 
ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante 
tribunais;
b)  os  mandados  de  segurança  e  os  habeas  data contra  ato  de  Ministro  de  Estado,  dos 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;
c) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre 
autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as 
deste e da União;
d) o mandado de injunção,  quando a elaboração da norma regulamentadora for  atribuição de 
órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos 
de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral,  
da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;
e) nenhuma das respostas anteriores (n.r.a).



10- Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário:
I - os "habeas-corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais 
ou  pelos  Tribunais  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  Territórios,  quando  a  decisão  for 
denegatória;
II - os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais 
ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; 
III - as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, 
do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.

a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

Gabarito
01. A
Comentário:  Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o disposto no artigo 101 da 
CF/88.

02. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o parágrafo único do art. 101 
da CF/88.

03. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com o disposto nos incisos I, II e III, 
do §5º do artigo 103-B da CF/88.

04.  A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o disposto no §6º do artigo 
103-B da CF/88.

05. A
Comentário:  Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o disposto no §7º do artigo 
103-B da CF/88.

06. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com o disposto no artigo 104 da 
CF/88.

07.  A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o disposto no parágrafo único 
do art. 104 da CF/88.

08.  A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o disposto nos incisos I e II, do 
parágrafo único do art. 104 da CF/88.

09. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e”, estando todas as alternativas incorretas, vez 
que elencam competências do STJ de “processar e julgar,  originariamente”,  de acordo com o 
disposto, respectivamente nas alíneas “a”, “b”, “g” e “h”, do inciso I, do artigo 105 da CF/88.



10. D
Comentário:  Responde à questão a alternativa “d”, estando todos os itens corretos, de acordo 
com as alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso II do art. 105 da CF/88.


