
Direito Constitucional

01. Assinale a opção correta:
a) Apenas servidores efetivos podem ocupar cargos de comissionados.
b) Constitui necessariamente uma ofensa à Constituição a fixação, mesmo que por lei, de limites 
etários para o provimento de cargos públicos.
c)  O candidato  aprovado em concurso  público  para  cargo de determinada carreira  do  Poder 
Judiciário pode tomar posse em cargo de carreira afim de outro Poder.
d) A lei  reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

02. Com relação à estabilidade do servidor, assinale a opção correta:
a) Os ocupantes de todos  cargos e empregos públicos serão estáveis após três anos de efetivo 
exercício.
b) De acordo com as normas constitucionais em vigor, extinto o cargo, o servidor estável será 
imediatamente exonerado.
c) Como condição para aquisição da estabilidade, o servidor deverá ser submetido a avaliação de 
desempenho.
d) declarada desnecessidade do cargo, o servidor estável ficará em disponibilidade.

03. Os cargos, empregos e funções públicas somente podem ser exercidos:
a) por brasileiros e estrangeiros, na forma da lei;
b) por brasileiros natos e naturalizados, excluídos os estrangeiros;
c) mediante aprovação em concurso público;
d) cumulativamente, sem restrições, havendo compatibilidade de horário.

04. O ato de improbidade administrativa não esta sujeito a seguinte consequência:
a) perda da função pública;
b) indisponibilidade dos bens;
c) ressarcimento do erário;
d) prisão administrativa.

05. Assinale a opção correta:
a) o prazo de validade improrrogável do concurso público será de dois anos;
b) a investidura em cargo em comissão, depende, sempre, de aprovação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos;
c) a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade 
de excepcional interesse público;
d)  a  proibição  de  acumular  cargos  públicos  remunerados  não  abrange  as  sociedades  de 
economia mista, as fundações e as empresas públicas.

06. São órgãos do Poder Judiciário:
a) STF, STJ , Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, 
Tribunais  e  Juízes  Eleitorais,  Tribunais  e  Juízes  Militares,  Tribunais  e  Juízes  dos  Estados, 
Territórios e do Distrito Federal;
b)  STF,  Conselho  Nacional  de Justiça,  STJ,  Tribunais  Regionais  Federais  e  Juízes  Federais, 
Tribunais  e  Juízes  do  Trabalho,  Tribunais  e  Juízes  Eleitorais,  Tribunais  e  Juízes  Militares, 
Tribunais e Juízes dos Estados, Territórios e do Distrito Federal;
c) STF, STJ , Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, 
Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e dos 
Territórios;



d) Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e 
Juízes Eleitorais,  Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados,  Territórios e do 
Distrito Federal.

07. Em relação ao Poder Judiciário é incorreto afirmar que:
a) tutela o interesse das partes em cada caso concreto por meio de um processo judicial;
b) não é difícil distinguir as funções do Judiciário e do Legislativo - este edita normas de caráter  
geral e abstrato e a função do Judiciário se destina a aplicá-las na solução das lides;
c) jurisdição é aquilo que o legislador constituinte incluiu na  competência dos órgãos judiciários;
d)  são  órgãos  do  Poder  Judiciário  o  STF,  STJ  ,  Tribunais  Federais,  Tribunais  do  Trabalho, 
Tribunais Eleitorais, Tribunais Militares, Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.

08. Em relação ao quinto constitucional, podemos afirmar que:
a) 1/5 dos lugares do tribunal será composto de membros do Ministério Público com mais de 5 
anos de carreira e Advogados de notório saber jurídico e ilibada reputação com mais de 5 de 
efetiva atividade profissional;
b) Os candidatos serão indicados em lista sêxtupla pelos órgãos representativos da respectiva 
classe;
c) O tribunal, recebida a lista, elaborará outra tríplice, enviando-a ao Poder Executivo que, então, 
nos 10 dias subsequentes, escolherá um dos integrantes para a nomeação;
d) É aplicado em todos os Tribunais Superiores do Brasil.

09. Em relação às mudanças introduzidas pela EC-45, podemos afirmar que:
a) Qualquer magistrado que se aposentar ou for exonerado, só poderá exercer a advocacia no 
juízo ou tribunal do qual se afastou, depois de decorridos três (3) anos do afastamento do cargo 
ou de sua exoneração;
b) Qualquer magistrado que se aposentar ou for exonerado, só poderá exercer a advocacia no 
juízo ou tribunal do qual se afastou, depois de decorridos 5 anos do afastamento do cargo ou de 
sua exoneração;
c) Qualquer magistrado que se aposentar ou for exonerado, só poderá exercer a advocacia depois 
de decorridos três (3) anos do afastamento do cargo ou de sua exoneração;
d)  Qualquer  magistrado  que  se  aposentar  ou  for  exonerado,  só  poderá exercer  a  advocacia 
depois de decorridos 5 anos do afastamento do cargo ou de sua exoneração.

10. Assinale a opção correta:
a) O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de 
provas ou de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as 
fases,  exigindo-se  do  bacharel  em  direito,  no  mínimo,  três  anos  de  atividade  jurídica  e 
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;
b) O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de 
provas e títulos,  com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil  em todas as fases, 
exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, 
nas nomeações, à ordem de classificação;
c) O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de 
provas e títulos,  com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil  em todas as fases, 
exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo,  dois anos de atividade jurídica e obedecendo-se, 
nas nomeações, à ordem de classificação;
d) O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de 
provas e títulos, com a participação da Procuradoria Geral do Estado em todas as fases, exigindo-
se do bacharel  em direito,  no  mínimo,  três  anos de atividade jurídica  e  obedecendo-se,  nas 
nomeações, à ordem de classificação.



Gabarito
01. D
Comentário: Art. 37, VIII. Aqui a CRFB faz valer o espírito do princípio da igualdade, garantido 
que esta parcela da sociedade tenha acesso aos cargos públicos.

02. D
Comentário: Art. 41. parágrafo 3º. Quando extinto ou desnecessário o cargo, o servidor estável 
ficará em disponibilidade, recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço.

03.  A
Comentário: Art.  37, I.  Na CRFB, não existe vedação absoluta ao preenchimento de funções 
públicas pelos
estrangeiros, devendo essa acessibilidade e seus requisitos serem disciplinadas por lei.

04. D
Comentário: Art. 37 parágrafo 4º. Vale lembrar também que o Art 5º determina que a prisão só 
poderá ser
decretada por autoridade judiciária competente, o que aboliu o instituto da prisão administrativa.

05. C
Comentário: Art. 37, IX. Esta situação só é permitida de forma excepcional, urgente e inesperada, 
para que
não se torne um artifício para driblar a exigência do Concurso Público. 

06. B
Comentário: Art. 92. Atenção pois a EC 45 de 2004 incluiu o Conselho Nacional de Justiça como 
órgão do Poder Judiciário.

07. D
Comentário: Art. 92. A função principal do Poder Judiciário é a de resolver conflito de interesses 
entre as partes no caso concreto. A delimitação da atuação do Poder Judiciário,  ou seja, sua 
competência é o que se chama de jurisdição.

08. B
Comentário: Art. 95. Aplicado nos TRF’s , Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 
1/5  dos lugares  será  composto  de membros do Ministério  Público  com mais  de  10 anos  de 
carreira e Advogados de notório saber jurídico e ilibada reputação com mais de 10 de efetiva 
atividade  profissional.  Os  candidatos  serão  indicados  em  lista  sêxtupla  pelos  órgãos 
representativos  da  respectiva  classe,  e  o  tribunal,  recebida  a  lista,  elaborará  outra  tríplice, 
enviando-a  ao  Poder  Executivo  que,  então,  nos  20  dias  subsequentes,  escolherá  um  dos 
integrantes para a nomeação.

09. A
Comentário: Art. 95, V. Esse período de três anos de quarentena não impede o magistrado, uma 
vez reabrindo sua inscrição na OAB, de sua residência advogar, imediatamente, fora do juízo ou 
tribunal do qual se afastou, pois o que se visou foi evitar sua interferência perante seus ex-colegas 
de magistratura e ex-servidores com quem trabalhou.

10. B
Comentário: Art. 93, I. O juiz substituto terá de se submeter, como sempre ocorreu, a rigoroso 
concurso  público  de  provas  e  títulos,  com  a  participação  da  OAB,  para  comprovar  sua 
competência,  devendo o candidato ser  bacharel  em Direito,  com no mínimo três (3)  anos de 



atividade juridical.


