
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

QUESTAO 1 

(TRT – 23ª REGIÃO – ANALISTA JUD. – ÁREA ADM. – FCC – MAI/2016) 

A instituição de eventual Juizado Especial Trabalhista deveria ser precedida de 

lei sobre cuja competência é correto afirmar-se que  

A) seria concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, 

competentes para legislar sobre procedimentos em matéria processual. 

B) seria concorrente apenas entre União e Estados, competentes para legislar 

sobre procedimentos em matéria processual.  

C) seria privativa da União, única a poder legislar sobre direito processual 

e do trabalho.  

D) a União apenas pode legislar sobre normas gerais do Juizado, 

remanescendo a competência residual dos Estados.  

E) os Estados poderão criar os Juizados Especiais Trabalhistas exercendo a 

competência legislativa plena, até a existência de lei federal sobre normas 

gerais. 

 

QUESTAO 2 

(TCE – CE – FCC – 2015 – TÉC. DE CONTROLE EXTERNO)  

Os direitos e garantias fundamentais individuais constituem cláusulas pétreas 
da Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
 
Isso significa dizer que somente podem ser objeto de supressão do Texto 
Maior pelo legislador constituinte: 
 
  
a) originário e pelo derivado, observadas certas condições. 
  
b) derivado e, excepcionalmente, pelo originário. 
  
c) derivado e, excepcionalmente, pelo originário. 
  
d) originário, apenas. 
  
e) originário e, excepcionalmente, pelo derivado. 



 

QUESTAO 3 

(TRE – PB – TÉC. JUD. – FCC – MAR/2015) 

Dentre as hipóteses elencadas, NÃO constitui, como regra, bem da União:  
 
  
a) O rio que sirva de fronteira entre Estados-membros.  
  
b) O recurso mineral concentrado em um único Estado-membro. 
  
c) A cavidade natural subterrânea situada na área de um único Estado-
membro.  
  
d) O sítio arqueológico situado em determinado Município.  
  
e) A ilha costeira que seja sede de Município. 

 
 

QUESTAO 4 

(FCC – TÉC. JUD. – AREA JUD. – TRT 4ª REGIÃO – SET/2015) 

 
Em relação à sua mutabilidade ou alterabilidade, as Constituições podem ser 
classificadas em: 
  
a) flexíveis, rígidas, semirrígidas ou semiflexíveis, e superrígidas. 
b) delegadas, outorgadas ou consensuais. 
c) analíticas ou sintéticas. 
d) escritas, costumeiras ou mistas. 
e) originárias ou derivadas. 

 
 

QUESTAO 5 

(FCC – 2015 – DPE-RR – OFICIAL DE DILIGÊNCIA)  
 
O habeas corpus: 
  
a) pode ser impetrado por qualquer pessoa, mas somente em seu favor. 
b) pode ser preventivo. 
c) não pode ser concedido de ofício. 
d) não pode ser impetrado pelo Ministério Público, por falta de interesse de 
agir. 
e) pode ser impetrado em defesa da sociedade, para rever decisão injusta. 


