
Direito Constitucional

01- São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os seguintes direitos, exceto:
a) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em 
creche e pré-escolas.
b) irredutibilidade do salário
c) aposentadoria
d) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
e) salário mínimo

02- Quanto as proibições do trabalho noturno, perigoso ou insalubre, de qualquer outro trabalho e 
condição de aprendiz, marque a opção correta, é proibido:
a) menor de 18 anos  o trabalho noturno, menor de 14 qualquer outro trabalho e menor de 13 
condição de aprendiz
b) menor de 18 anos o trabalho noturno, menor de 16 qualquer outro trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos.
c) menor de 18 anos o trabalho noturno, qualquer outro trabalho e condição de aprendiz.
d) menor de 16 anos o trabalho noturno, menor de 14 anos qualquer outro trabalho e condição de 
aprendiz.
e) menor de 18 anos o trabalho noturno, menor de 16 qualquer outro trabalho e condição de 
aprendiz a partir dos 14 anos.

03- A licença à gestante terá duração de:
a) 120 dias.
b) 60 dias.
c) 90 dias.
d) 6 meses.
e) 100 dias.

04- Conforme CF/88,  a  organização  político-administrativa  da  República  Federativa  do  Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos 
da Constituição. Portanto é correto afirma que: 
a) os Municípios estão sujeitos às normas da Constituição Federal, mas não às da Constituição do 
seu respectivo Estado.
b)  não  poderão  ser  criados  novos  Estados-membros  além  dos  já  previstos  na  Constituição 
Federal. 
c) os territórios federais são dotados de autonomia política. 
d) a criação de territórios federais não é proibida.
e) aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios foi assegurado o exercício das competências 
legislativas e administrativas atribuídas à União.

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) proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
c)  combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,  promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos.
d)  estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 
e) conservação das florestas, caça, pesca, fauna, da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.



06- União, aos Estados e ao Distrito Federal detêm competência concorrente para legislar sobre:
a) direito civil.
b) desapropriação.
c) direto penal. 
d) direito financeiro.
e) assistência jurídica, exceto defensoria pública.

07-  Legislar sobre assistência jurídica e defensoria pública, nos termos da Constituição vigente, 
compete:
a) exclusivamente à União.
b) apenas ao Estado e Municípios de forma concorrente.
c) à União, aos Estados e ao Distrito Federal, de forma concorrente.
d) exclusivamente aos Municípios.
e) exclusivamente aos Estados.

08- 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, exceto:
a) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual  
período.
b) o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei ordinária.
c)  a lei  reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
d) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público.
e)  é  vedada  a  acumulação  remunerada  de  cargos  públicos,  exceto,  quando  houver 
compatibilidade de horários.

09- Julgue as assertivas sobre o tema da Administração Pública, conforme CF/88. A lei disciplinará 
as  formas  de  participação  do  usuário  na  administração  pública  direta  e  indireta,  regulando 
especialmente:
I  -  as  reclamações  relativas  à  prestação  dos  serviços  públicos  em  geral,  asseguradas  a 
manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da 
qualidade dos serviços.
II - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou 
função na administração pública. 
III - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo.
a) todas as proposições estão incorretas. 
b) todas as proposições estão corretas.
c) somente as proposições I e II estão corretas. 
d) somente as proposições I e III estão corretas. 
e) somente a proposição III está correta. 

10- Ao  servidor  público  da  administração  direta,  autárquica  e  fundacional,  no  exercício  de 
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
a) tratando-se de mandato eletivo federal, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função e 
tratando-se de mandato eletivo estadual ou distrital é facultativo.
b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo obrigado 
optar pela remuneração de Prefeito.
c) 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.
d) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados 



como se no exercício estivesse. 
e) investido no mandato de Vereador, será afastado do cargo,  emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração.

Gabarito
01. A
Comentário: → Conforme art. 7º, parágrafo único.

02. B
Comentário: → Conforme art. 7º, XXXIII, da CF/88.

03. A
Comentário: → Conforme art. 7º, XVIII, da CF/88.

04. D
Comentário: → Conforme art. 18, § 2º, da CF/88.

05. E
Comentário: → Conforme art. 24, VI, da CF/88.

06. D
Comentário: → Conforme art. 24, I, da CF/88.

07. C
Comentário: Conforme art. 24, XIII, da CF/88.

08. B
Comentário: → Conforme art. 37, VII, da CF/88. 

09. B
Comentário: → Conforme art. 37 § 3º, I, II e III, da CF/88.

10. D
Comentário: → Conforme art. 38, V, da CF/88.


