
Direito Constitucional

01- Assinale a opção em que consta ação não vedada ao Estado-membro.
a) Subvencionar cultos religiosos.
b) Recusar fé a documentos públicos de outros Estados-membros.
c) Conceder preferência aos indivíduos nascidos no seu território no momento de contratar
serviços e obras com particulares.
d) Instituir regiões metropolitanas e microrregiões, constituídas por agrupamento de Municípios
limítrofes,  para integrar  a organização,  o planejamento e  a execução de funções públicas  de 
interesse comum.
e) Equiparar a remuneração ou os subsídios dos seus Deputados Estaduais à remuneração ou
subsídios dos Deputados Federais.

02- Assinale a opção correta.
a)  Nenhum  tributo  da  competência  tributária  dos  Estados-membros  está  dispensado  da 
observância do princípio da anterioridade.
b) O Estado-membro está autorizado, constitucionalmente, a instituir tributos não previstos
na Constituição, desde que não sejam coincidentes com tributos da União ou dos Municípios.
c) Todo o produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados deve ser entregue
aos Estados-membros e Municípios, segundo critérios de divisão estabelecidos em
lei complementar federal.
d)  O  produto  da  arrecadação  dos  impostos  estaduais  pertencem exclusivamente  ao  Estado-
membro.
e)  É  constitucionalmente  proibida  a  apresentação  de  emenda  parlamentar  a  projeto  de  lei 
orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo pelo chefe do Poder Executivo.

Nas questões 03 e 04, assinale a opção correta.

03- 
a) A Constituição enumera exaustivamente os
direitos e garantias dos indivíduos, sendo
inconstitucional o tratado que institua outros, não
previstos pelo constituinte.
b) A Constituição em vigor admite que um brasileiro
disponha de dupla nacionalidade.
c) O estrangeiro naturalizado brasileiro pode exercer
todos os direitos previstos constitucionalmente
para os brasileiros natos.
d) A liberdade de manifestação de pensamento pode
ser exercida de modo anônimo, se assim o preferir
o indivíduo.
e) Pela ofensa à sua honra, a vítima pode receber
indenização por dano moral, mas não por danos
materiais.

04- 
a) A ordem constitucional proíbe toda prisão civil.
b) Todo brasileiro é parte legítima para propor ação
popular.
c) O princípio da irredutibilidade do salário não
impede que, em acordo coletivo, o valor da



remuneração do empregado sofra decréscimo.
d) A categoria dos trabalhadores domésticos não faz
jus a receber salário-mínimo.
e) Somente em casos de guerra declarada pelo
Congresso Nacional a Constituição admite a
tortura, como meio de obtenção de informações
relevantes.

05- Assinale a opção para a qual não conste conseqüência
expressamente prevista pelo constituinte para atos de
improbidade administrativa.
a) Eventual ação penal contra o ímprobo.
b) Suspensão dos direitos políticos do ímprobo.
c) Perda da função pública do ímprobo.
d) Ressarcimento ao erário.
e) Confisco dos bens do ímprobo.

Na questão 06 assinale a opção correta.

06- 
a) Somente brasileiros podem ocupar cargos
públicos da Administração Pública direta.
b) A Constituição proíbe o direito de greve dos
servidores públicos civis e militares.
c) A responsabilidade civil objetiva somente se aplica
a atos praticados por agentes públicos, jamais a
atos praticados por agente de pessoa jurídica de
direito privado.
d) É inconstitucional a lei que estabeleça que todos
os aumentos recebidos por membros de certa
carreira do Executivo serão automaticamente
estendidos a integrantes de outra carreira do
mesmo Poder.
e) A lei pode transformar qualquer cargo público de
provimento efetivo em cargo em comissão,
sempre que a realização de concurso público seja
onerosa e demorada.

07- No que diz respeito aos princípios fundamentais, na Constituição de 1988, marque a única 
opção correta.
a) Os valores sociais do trabalho e do livre capital são fundamentos da República Federativa do 
Brasil.
b) O Estado brasileiro adota, como um dos seus fundamentos, a soberania popular, a qual pode 
ser exercida de forma indireta ou direta, nos termos definidos na Constituição Federal de 1988.
c) A garantia do pluralismo político é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil.
d) A redução das desigualdades regionais é um dos princípios que rege a República Federativa do 
Brasil nas suas relações internacionais.
e) A Constituição Federal de 1988 traz a determinação de que o Brasil deverá buscar a integração
econômica na América do Sul  por meio da formação de um mercado comum de nações sul-
americanas.



08- Referente a direitos e garantias fundamentais, marque a única opção correta.
a) Por força de disposição constitucional, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou
por interesse social, dar-se-á sempre mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
b) A organização sindical, para impetrar mandado de segurança coletivo, deverá estar legalmente 
constituída e  em funcionamento há pelo  menos um ano,  devendo a matéria do mandado de 
segurança ter pertinência temática com os interesses de seus associados.
c) A extradição, na forma da lei, do brasileiro naturalizado, em razão de prática de crime comum 
antes
da sua naturalização, implica, por força de disposição constitucional, a perda da nacionalidade 
brasileira.
d) Os conferentes de carga e descarga, em atuação nas áreas de porto organizado, embora não 
tenham vínculo  empregatício  com os tomadores  de serviço,  possuem os mesmos direitos  do 
trabalhador com vínculo empregatício.
e) Os indivíduos nascidos no Brasil, filhos de pais estrangeiros, serão brasileiros natos, desde que
fixem residência no Brasil e optem, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.

09- No que se refere a disposições gerais relativas à administração pública, marque a única opção 
correta.
a) As administrações tributárias da União e dos Municípios atuarão de forma integrada, o que 
inclui o compartilhamento de informações fiscais, na forma que for definida em lei ou convênio.
b) A possibilidade de ampliação, por meio de contrato entre os administradores e o poder público, 
da  autonomia  gerencial  do  órgão,  prevista  no  texto  constitucional,  não  se aplica  aos  órgãos 
integrantes da administração direta.
c) O somatório das remunerações dos ocupantes de cargos, constitucionalmente acumuláveis, da 
administração direta, excetuados os valores correspondentes às vantagens pessoais, não poderá 
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros
do Supremo Tribunal Federal.
d) O tempo de afastamento do servidor público para o exercício de mandato eletivo será contado 
como
tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para a sua promoção.
e)  As  funções  de  confiança  destinam-se  apenas  às  atribuições  de  direção,  chefia  e 
assessoramento,  sendo exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo ou de cargo em 
comissão.

10- Sobre a administração pública e os servidores públicos civis, marque a única opção correta.
a)  Na  fixação  dos  padrões  de  vencimento  dos  cargos  componentes  de  cada  carreira  da 
administração,
serão considerados, entre outros aspectos, os requisitos para a investidura e as peculiaridades do 
cargo,  sendo  vedada  a  distinção  em  razão  da  natureza  do  cargo,  em  face  do  princípio  da 
isonomia que rege a Administração Pública.
b)  O  professor  que  comprove  exclusivamente  tempo  de  efetivo  exercício  das  funções  de 
magistério poderá se aposentar voluntariamente aos cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de 
contribuição, se homem, e cinqüenta anos de idade e vinte e cinco de contribuição, se mulher.
c) Se a União instituir regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores 
titulares de cargo efetivo, ela poderá fixar, para todos os servidores em atividade, como valor das 
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de previdência do servidor público, o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
d) Extinto o cargo ocupado por servidor estável, ele ficará em disponibilidade, com remuneração 
integral, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.



e) Se um servidor titular de cargo efetivo da União for aposentado por invalidez permanente, seus 
proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto, apenas, nas hipóteses em que a 
invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, na forma da lei.
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