
Direito Constitucional

01- Em relação a organização político-administrativa do Estado, considere as afirmações abaixo, 
conforme a CF/88:

I - é vedada a subdivisão de Estados.
II - a fusão de Municípios far-se-á por emenda constitucional.
III - A criação de Territórios Federais será regulada em lei complementar. 

Quais estão corretas?
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e III.
e) apenas II e III.

02-   Em relação a organização político-administrativa do Estado, de acordo com as normas da 
Constituição da República, podemos afirmar:
a) os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 
outros, ou formarem novos Estados, mediante aprovação da população diretamente interessada, 
através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.  
b)  a  anexação  de  municípios  para  formarem Estados  ou  Territórios  Federais,  autorizada  por 
resolução do Congresso Nacional, dependerá de referendo popular.
c) aos Estados é permitida, na forma da lei, a subvenção a cultos religiosos ou igrejas. 
d) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, far-se-ão, observados 
outros requisitos  de ordem constitucional, por resolução do Congresso Nacional. 
e) O Município, na federação brasileira, dispõe de ampla autonomia política, sendo-lhe facultado 
regular a duração do mandato dos respectivos Prefeitos e Vereadores.

03- De acordo com a Constituição Federal de 1988, marque a alternativa CORRETA:
a) a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, os Territórios e as Autarquias, todos autônomos, nos 
termos da Constituição Federal. 
b) os territórios federais não são dotados de autonomia política.
c) os Municípios estão sujeitos às normas da Constituição Federal, mas não às da Constituição do 
seu respectivo Estado.
d) os Territórios Federais não integram a União e sua extinção depende de Lei ordinária Estadual.
e) a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e é formada 
apenas pela união indissolúvel dos Municípios e dos Territórios brasileiros que incorporam sua 
circunscrição.

04- A Administração Pública direta e indireta de qualquer um dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá alguns princípios, conforme previsto na CF/88, 
excetuando o princípio:
a) da eficiência
b) da moralidade
c) da legalidade
d) da pessoalidade
e) da publicidade



05- Sobre a Administração Pública na Constituição Federal de 1988, marque a alternativa correta:
a)  os  servidores  nomeados  para  cargo  de  provimento  efetivo  em  virtude  de  aprovação  em 
concurso público adquirem a estabilidade após três anos de efetivo exercício. 
b) o princípio da pessoalidade está previsto de forma explícita na Constituição Federal de 1988. 
c) a CF não estende aos servidores públicos o salário-família e o FGTS, mas lhes assegura outros 
direitos garantidos aos trabalhadores celetistas, como o adicional de insalubridade e a assistência 
gratuita, em creches e pré-escolas, aos filhos e dependentes com até cinco anos de idade. 
d)  a  remuneração  e  o  subsídio  dos  servidores  públicos  somente  podem  ser  fixados  por  lei 
complementar, sendo inconstitucional a edição de decreto do Poder Executivo ou de resolução, do 
Poder Legislativo ou Poder Judiciário, dispondo sobre o tema. 
e) o prazo de validade do concurso público será de dois anos, e possível prorrogar por igual 
período.

06-  Avalie  as  assertivas  a  seguir  lançadas sobre  a  disciplina  constitucional  da Administração 
Pública e informe a correta:
a)  de  acordo  com o  princípio  da eficiência,  deve  prevalecer,  no  setor  público,  o  controle  do 
resultado, sendo irrelevante atender às necessidades dos usuários ou clientes. 
b) para o fim de concessão de acréscimos posteriores, poderão ser computados os acréscimos 
pecuniários percebidos por servidor público. 
c) a administração pública deve obedecer somente aos princípios expressos na CF, como o da 
legalidade e da impessoalidade, e não aos princípios implícitos ao texto constitucional.
d) é facultado ao servidor público investido no mandato de vereador optar pela sua remuneração, 
na hipótese de incompatibilidade de horário. 
e) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público. 

07- Assinale a alternativa incorreta em relação a Administração Pública, conforme CF/88:
a) a definição das áreas de atuação das fundações cabe à lei Complementar.
b)  os  vencimentos  dos  cargos  do  Poder  Legislativo  e  do  Poder  Judiciário  não  poderão  ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
c) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados 
para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 
d) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público. 
e) depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades 
mencionadas  no  inciso  anterior,  assim  como  a  participação  de  qualquer  delas  em  empresa 
privada. 

08- Acerca das atribuições do presidente da República assinale a opção correta:
a) prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma de lei complementar.
b) nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União 
após aprovação pelo Senado Federal.
c) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
d) celebrar o estado de defesa e o estado de sítio.
e)  decretar  tratados,  convenções  e  atos  internacionais,  sujeitos  a  referendo  do  Congresso 
Nacional.

09-  Assinale  a  alternativa  incorreta  em  relação  as  atribuições  do  Presidente  da  República, 
conforme CF/88:
a) nomear e exonerar os Ministros de Estado.
b) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para 
sua fiel execução.



c) vetar projetos de lei, total ou parcialmente.
d) manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos.
e) o presidente da República detém competência privativa para dispor, mediante decreto, sobre 
organização  e  funcionamento  da  administração  federal,  podendo,  inclusive,  criar  e  extinguir 
órgãos públicos. 

10- Considere as proposições abaixo, relativamente a Competência dos Ministros de Estado e em 
seguida aponte a alternativa correta.
I - apresentar ao Presidente da República relatório semestral de sua gestão no Ministério.
II  - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração 
federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da 
República.
III - expedir instruções somente para a execução de decretos e regulamentos.
a) somente a proposição II está correta.
b) somente as proposições II e III estão corretas. 
c) somente as proposições I e III estão corretas.  
d) todas as proposições estão incorretas. 
e) todas as proposições estão corretas.

Gabarito
01. C
Comentário: Conforme art. 18, § 2º, § 3º, § 4º, da CF/88.

02. A
Comentário: Conforme art. 18, § 3º, da CF/88.

03. B
Comentário: Conforme art. 18, caput, da CF/88.

04. D
Comentário: Conforme art. 37, da CF/88.

05. A
Comentário: Conforme art. 41, caput, da CF/88.

06. D
Comentário: Conforme art. 38, III, da CF/88.

07. C
Comentário: Conforme art. 37, XIV, da CF/88.

08. C
Comentário: Conforme art. 84, XII, da CF/88.

09. E
Comentário: Conforme art. 84, VI, da CF/88.

10. A
Comentário: Conforme art. 87 e seus incisos, da CF/88.


