
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. A forma de Estado adotada pelo Brasil é:
a) República;
b) Presidencialismo;
c) Federação;
d) Confederação.

02. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
a) Soberania e erradicação da pobreza e marginalização;
b) Garantia do desenvolvimento nacional e construir uma sociedade livre, justa e solidária,
c) A cidadania e o pluralismo político;
d)  Promover  o  bem  estar  de  todos,  sem  preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade,  e 
quaisquer outras formas de discriminação e a dignidade da pessoa humana;

03. Com relação à União, assinale a alternativa incorreta:
a) No exercício da competência comum, a União vai zelar pela guarda da Constituição e das 
instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
b)  Compete a União explorar  diretamente,  ou mediante concessão os serviços locais  de gás 
canalizado na forma da lei; 
c) Compete à União organizar, no Distrito Federal, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública.
d) Compete a União executar os serviços de polícia marítima , aeroportuária e de fronteiras.

04. Julgue os itens abaixo de acordo com as normas Constitucionais e assinale a opção correta :
I  -  é vedado à União ,  aos Estados ,  ao Distrito Federal  e os Municípios  estabelecer  cultos 
religiosos ou igreja  ,  subvencioná-las ,  embaraçar-lhes o funcionamento ou manter  com seus 
representantes  relações  de  interesse  público,  ressalvada  na  forma  da  lei,  a  colaboração  de 
interesse público;
II  -  a criação,  a incorporação ,  a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei 
estadual, dentro do período determinado por  lei complementar federal, mediante plebiscito, às 
populações do Município.
III - Distrito Federal é a Capital do Brasil.
IV  -  os  estados  podem  desmembrar-se  mediante  aprovação  da  população  diretamente 
interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar.

a) I, II, III e IV estão corretas.
b) I, II e IV estão corretas;
c) I, II e III estão corretas;
d) I e II estão corretas

05. Compete a União , exceto :
a) Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
b) Assegurar a defesa nacional;
c) Emitir moedas;
d) Legislar sobre registros públicos.

06. Assinale  a  alternativa  que  traz  uma  competência  privativa  da  União  e  uma  concorrente, 
respectivamente:
a)  Legislar  sobre  a  nacionalidade,  cidadania  e  naturalização  e  sobre  assistência  jurídica  e 
defensoria pública.



b) Legislar sobre direito tributário e penitenciário e sobre desapropriação.
c) Proteção à infância e a juventude e sobre a previdência social;
d) Legislar sobre custas dos serviços forenses e sobre  emigração e extradição;

07. Ao Estado compete:
a) Legislar sobre educação , cultura, ensino e desporto;
b) Criar juizados de pequenas causas;
c) Proteção à infância e à juventude;
d) Explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado.

08.  É competência comum da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, legislar:
a)  Cuidar da saúde e assistência pública,  da proteção e garantia  das pessoas portadoras de 
deficiência;
b) Desapropriação;
c) Trânsito e transporte;
d) Nacionalidade, cidadania e naturalização.

09. A  República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios:
a) Prevalência dos direitos humanos e autodeterminação dos povos;
b) Defesa da paz e soberania;
c) Concessão de asilo político  e cidadania
d) Pluralismo político e  solução pacífica dos conflitos.

10.  A Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  enumerou  no  art.  37,  os  princípios 
fundamentais da Administração Pública. São eles: 
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
b) Legalidade, publicidade, moralidade e eficiência.
c) Legalidade, impessoalidade, eficiência e publicidade
d) Legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade
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