
DIREITO CONSTITUCIONAL

Questões selecionadas de provas diversas

01. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, NÃO se incluindo dentre 
os seus preceitos
a) a proibição de recebimento de recursos financeiros de governo estrangeiro.
b) a organização paramilitar.
c) a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira.
d) a prestação de contas à Justiça Eleitoral.
e) o funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

02. No tocante aos Estados Federados, considere:
I  - Os Estados poderão,  mediante  lei  ordinária,  instituir  regiões metropolitanas,  aglomerações 
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
II - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.
III - O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao dobro da representação 
do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e cinco, será acrescido de 
tantos quantos forem os Deputados Federais acima de dez.
IV  - Incluem-se  entre  os  bens  dos  Estados  as  águas  superficiais  ou  subterrâneas,  fluentes, 
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da 
União.

Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III.

03. O número de Vereadores deve ser proporcional à população do Município, observado o limite 
de, no mínimo,
a) quarenta e dois e máximo de cinquenta e dois, nos Municípios de mais de cinco milhões de 
habitantes.
b) quarenta e três e máximo de cinquenta e um, nos Municípios de mais de cinco milhões de 
habitantes.
c) trinta e quatro e máximo de quarenta e um, nos Municípios de mais de um milhão e menos de 
cinco milhões de habitantes.
d) dez e máximo de trinta e um, nos Municípios de até um milhão de habitantes.
e) nove e máximo de vinte e um, nos Municípios de até um milhão de habitantes.

04. No tocante ao Distrito Federal, considere as seguintes assertivas:
I - É vedada sua divisão em Municípios.
II - São atribuídas as competências legislativas reservadas à União.
II I- Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, do corpo de bombeiros 
militar.
IV - É regido por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de cinco dias.



Está correto o que se afirma APENAS em
a) I, II e III.
b) I e III.
c) I, III e IV.
d) II e III.
e) II e IV.

05. Quanto ao Poder Legislativo é correto afirmar que
a) cada Estado e o Distrito Federal elegerão quatro Senadores, com mandato de oito anos.
b) o Senado Federal compõe-se de representantes dos Municípios, Estados e do Distrito Federal, 
eleitos segundo o princípio majoritário.
c)  a  Câmara  dos  Deputados  compõe-se  de  representantes  do  povo,  eleitos,  pelo  sistema 
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
d) a representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, 
alternadamente, por um e três terços.
e) as deliberações de cada Casa do Congresso Nacional e de suas Comissões, em regra, serão 
tomadas por maioria dos votos, presente um quarto de seus membros.

06. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
a) autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
b)  processar  e  julgar  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente  da  República  nos  crimes  de 
responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e 
da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
c)  processar  e  julgar  os  Ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal,  os  membros  do  Conselho 
Nacional  de  Justiça  e  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  o  Procurador-Geral  da 
República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
d) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes 
de missão diplomática de caráter permanente.
e) autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o 
Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

07. Com relação ao Poder Executivo, é correto afirmar que
a)  serão  sucessivamente  chamados  ao  exercício  da  Presidência  o  Presidente  do  Supremo 
Tribunal Federal, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, em caso de impedimento do 
Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos.
b) far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, se nenhum candidato 
a Presidente alcançar maioria absoluta na primeira votação, concorrendo os quatro candidatos 
mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.
c)  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente  da  República  tomarão  posse  em sessão  do  Palácio  da 
Alvorada, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as 
leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência 
do Brasil.
d) o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Supremo Tribunal 
Federal, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.
e) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no 
primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo 
turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.



08. O Presidente da República poderá delegar ao Procurador- Geral da República, que observará 
os limites traçados na respectiva delegação, a atribuição de
a) dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.
b)  celebrar  tratados,  convenções  e  atos  internacionais,  sujeitos  a  referendo  do  Congresso 
Nacional.
c) enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e 
as propostas de orçamento previstos na Constituição Federal.
d)  prestar,  anualmente,  ao Congresso  Nacional,  dentro de sessenta  dias  após a  abertura da 
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.
e) remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da 
sessão  legislativa,  expondo  a  situação  do  País  e  solicitando  as  providências  que  julgar 
necessárias.

09. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente,
a) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito 
Federal ou o Território.
b) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação 
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.
c)  o  Presidente  da  República,  o  Vice-Presidente,  os  membros  do  Congresso  Nacional,  seus 
próprios Ministros e o Procurador-Geral da República nas infrações penais comuns.
d)  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.
e) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e 
outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.

10. Com relação aos Tribunais e Juízes Eleitorais, considere:
I - Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos Tribunais, dos Juízes de 
Direito e das Juntas Eleitorais.
II - Os membros dos Tribunais, os Juízes de Direito e os integrantes das Juntas Eleitorais, no 
exercício  de suas funções,  e no que lhes  for  aplicável,  gozarão de plenas  garantias  e serão 
removíveis.
III - Em regra, são recorríveis todas as decisões do Tribunal Superior Eleitoral.
IV -  Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais caberá recurso quando anularem diplomas 
ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais.

Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e II.
b) I e III.
c) I e IV.
d) II e III.
e) III e IV.



GABARITO

01. B
02. D
03. E
04. B
05. C
06. E
07. E
08. A
09. D
10. C


