
DIREITO CONSTITUCIONAL

01- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para 
resposta em até 20 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos 
que preencham as condições estabelecidas na alternativa “d” da questão anterior (nº 20), para 
os fins nele previstos.
b) É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega 
de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente federado.
c) A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, 
após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita 
pelo  índice  oficial  de  remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança,  e,  para  fins  de 
compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a 
caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.
d) A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição 
protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora.
e) Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá 
estabelecer  regime  especial  para  pagamento  de  crédito  de  precatórios  de  Estados,  Distrito 
Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de 
liquidação.

02- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e os Territórios, todos autônomos, nos termos da 
CF/88.
b) Brasília é a Capital Federal.
c)  Os  Territórios  Federais  integram  a  União,  e  sua  criação,  transformação  em  Estado  ou 
reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.
d) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população 
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
e)  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,  e  dependerão  de 
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação 
dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

03- É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou 
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança,  ressalvada, na 
forma da lei, a colaboração de interesse público;
II - recusar fé aos documentos públicos;
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

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- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 
princípios da CF/88.
b) São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela CF/88.
c)  Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás 
canalizado, na forma da lei, permitida a edição de medida provisória para a sua regulamentação.
d) Os Estados poderão, mediante lei complementar, 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.
e)  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.

05- Incluem-se entre os bens dos Estados:
I - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob 
domínio da União, Municípios ou terceiros;
II - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;
III - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.
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.

06- O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao _____ da representação 
do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de _____, será acrescido de tantos 
quantos forem os Deputados Federais acima de _____ .
a) triplo / 36 / 12;
b) quádruplo / 50 / 20;
c) sêxtuplo / 60 / 24;
d) quíntuplo / 24 / 9;
e) quádruplo / 34 / 15.

07- Será de ______ anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras da 
CF/88  sobre  sistema  eleitoral,  inviolabilidade,  imunidades,  remuneração,  perda  de  mandato, 
licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.
a) 5;
b) 4;
c) 6;
d) 3;
e) 8.

08- A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, 
realizar-se-á no __________, em primeiro turno, e no _______, em segundo turno, se houver, do 
ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores.
a) dia 1º de outubro / dia 31 de outubro;
b) dia 15 de novembro / dia 30 de novembro;
c) primeiro domingo de novembro / último domingo de novembro;
d) segundo domingo de novembro / último domingo de dezembro;
e) primeiro domingo de outubro / último domingo de outubro.



09- O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 
______ dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
a) 15;
b) 30;
c) 20;
d) 60;
e) 10 .

10- A fiscalização do Município será exercida pelo _________, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
a) Poder Legislativo Municipal;
b) Poder Executivo Municipal;
c) Governador;
d) Poder Judiciário Municipal;
e) Presidente do Tribunal de Justiça.

Gabarito

01. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, estando incorreta esta alternativa, de acordo 
com o disposto no § 10 do artigo 100 da CF/88, que dispõe ser o prazo de resposta em até 30 
dias.
Estão corretas as alternativas “b”, “c”, “d” e “e” de acordo, respectivamente com os §§ 11, 12, 14 e 
15 do artigo 100 da CF/88.

02. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, estando incorreta esta alternativa, de acordo 
com o disposto no artigo 18 da CF/88, que não menciona os Territórios como componente da 
organização político-administrativa da República Federativa do Brasil.
Estão corretas as alternativas “b”, “c”, “d” e “e” de acordo, respectivamente com os §§ 1º, 2º, 3º e 
4º do artigo 18 da CF/88.

03. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com o disposto nos incisos I, II e III 
do artigo 19 da CF/88.

04. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c”, estando incorreta esta alternativa, de acordo 
com o disposto no § 2º do art. 25 da CF/88, que veda tal edição.
Estão corretas as alternativas “a”, “b”, “d” e “e” de acordo, respectivamente, com o caput do art.  
25, §§ 1º e 3º e o inciso I do art. 26 da CF/88.

05. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com o disposto nos incisos II, III e 
IV do artigo 26 da CF/88.

06. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o disposto no artigo 27 da 
CF/88.



07. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o disposto no §1º do artigo 27 
da CF/88.

08. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o disposto no artigo 28 da 
CF/88.

09. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o artigo 29 da CF/88.

10. A
Comentário:  Responde à questão a alternativa “a” de acordo com o disposto no artigo 31 da 
CF/88.


