
Direito Constitucional

01. A Administração Pública direta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios,  salvo  de  seus  entes  indiretos,  obedecerá  aos  princípios  da  reserva  legal, 
pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

02. O prazo de validade do concurso público será de no mínimo dois anos, prorrogáveis até o 
dobro do que for fixado no edital.

03. Paulo, servidor público estável, é ocupante de um cargo cuja desnecessidade acaba de ser 
declarada  em  reforma  administrativa.  Nesse  caso,  ele)ficará  em  disponibilidade,  com 
remuneração  proporcional  ao  tempo  de  serviço,  até  seu  adequado  aproveitamento  em outro 
cargo.

04. Demóstenes, servidor público federal, no desempenho de suas funções, somente poderá fazer 
o que estiver  expressamente  autorizado em lei  e  demais  espécies  normativas  em virtude do 
princípio da moralidade.

05. NÃO constitui  um dos princípios da administração pública direta e indireta expressamente 
previstos no artigo 37, da Constituição Federal de 1988, a)proporcionalidade.

06. Nos termos da Constituição Federal  de 1988,  constitui  um dos objetivos fundamentais  da 
República Federativa do Brasil reduzir as desigualdades sociais e regionais.

07. A República  Federativa  do  Brasil  tem  como  fundamentos,  dentre  outros,)a  dignidade  da 
pessoa humana e a cidadania.

08. Em relação a súmula vinculante, pode-se dizer que o Supremo Tribunal Federal poderá, de 
ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas 
decisões  sobre  matéria  constitucional,  aprovar  súmula  que,  a  partir  de  sua  publicação  na 
imprensa oficial,  terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração  pública  direta  e  indireta,  nas  esferas  federal,  estadual  e  municipal,  bem como 
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;

09. É correto afirmar que o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva 
demanda judicial e à respectiva população.

10. A  garantia  da  inamovibilidade  não  impede  o  Magistrado  ser  removido,  posto  em 
disponibilidade ou aposentado por motivo de interesse público,  mediante decisão por voto da 
maioria absoluta do respectivo Tribunal, assegurada ampla defesa.

Gabarito

01. E 
Comentário: conforme art. 37, caput, da CF.

02. E
Comentário: de acordo com o disposto no art. 37, III da CF.

03. C
Comentário: de acordo com art. 41, §3º, da CF.



04. E 
Comentário: de acordo com o disposto no art. 37, caput da CF

05. C
Comentário: conforme art. 37, caput, da CF.

06. C
Comentário: conforme art. 3o, caput, da CF.

07. C
Comentário: conforme art. 4o, caput, da CF.

08. C
Comentário:  Art. 103 – A - Com o advento da EC 45, o STF poderá aprovar súmula com efeito 
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. As decisões definitivas de mérito, proferidas 
nas  ações  declaratórias  de  constitucionalidade  e  nas  ações  diretas  de  inconstitucionalidade, 
também passam a ter efeito vinculante, se preenchidos os requisitos da CRFB.

09. C
Comentário: Art. 92, XIII. Atenção aqui ao texto literal da CRFB.

10. C
Comentário:  Art.  93,  VIII.  A  inamovibilidade  não  impede  a  remoção,  disponibilidade  ou 
aposentadoria do magistrado.


