
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Com base na proposição a seguir, leia, analise e marque a alternativa incorreta:
É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
a)  a lei  não poderá exigir  autorização do Estado para a fundação de sindicato,  ressalvado o 
registro  no  órgão  competente,  vedadas  ao  Poder  Público  a  interferência  e  a  intervenção  na 
organização sindical;
b) é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de 
categoria  profissional  ou  econômica,  na  mesma  base  territorial,  que  será  definida  pelos 
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;
c)  ao sindicato cabe a defesa dos direitos e  interesses coletivos  ou individuais  da categoria, 
excluindo-se as questões judiciais ou administrativas; 
d) a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será 
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, 
independentemente da contribuição prevista em lei; 
e) ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.

02. São privativos de brasileiro nato, exceto os cargos:
a) de Presidente e Vice-Presidente da República e da carreira diplomática;
b) de Presidente da Câmara dos Deputados e de oficial das Forças Armadas;
c) de Presidente do Senado Federal e de Ministro de Estado da Defesa;
e) de Ministro do Supremo Tribunal Federal e de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

03. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, excetuando-se:
a)  tratando-se de mandato eletivo  federal,  estadual  ou distrital,  ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função;
b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função,não sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração;
c) investido no mandato de Vereador, havendo ou não compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
d) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de 
serviço, em nenhuma hipótese, será contado para todos os efeitos legais;
e)  para efeito de benefício previdenciário,  excetuando-se no caso de afastamento,  os valores 
serão determinados como se no exercício estivesse.

04. Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios, dentre outros, excetuando-
se:
a) os cargos,  empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
b) a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos,  de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração;
c) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período;
d) durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de títulos será convocado para assumir cargo ou emprego, na carreira;
e) as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 



percentuais mínimos previstos em lei,  destinam-se apenas às atribuições de direção,  chefia e 
assessoramento.

05. Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder público
b)  a  administração  fazendária  e  seus  servidores  fiscais  terão,  dentro  de  suas  áreas  de 
competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma de lei 
complementar;
c) somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa 
pública,  de sociedade de economia mista e de fundação,  cabendo à lei  complementar,  neste 
último caso, definir as áreas de sua atuação;
d) 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;
e) ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei,  o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

GABARITO

01. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c”, estando incorreta vez que inciso III do art. 8º 
da CF/88 determina:
III  - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 
inclusive em questões judiciais ou administrativas; (grifo nosso)

02. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e”, estando incorreta vez que o §3º do art. 12 da 
CF/88, não determina que o ocupante do cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça seja 
privativo de brasileiro nato.

03. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, estando correta de acordo com o inciso I do 
art. 38 da CF/88 que determina:

04. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d”, estando incorreta vez que inciso IV do art. 37 
do CF/88 determina:
IV  -  durante  o  prazo  improrrogável previsto  no  edital  de  convocação,  aquele  aprovado  em 
concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos 
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifo nosso)

05. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b”, estando incorreta vez que inciso XVIII do art. 
37 da CF/88 determina:
XVIII  -  a  administração  fazendária  e  seus  servidores  fiscais  terão,  dentro  de  suas  áreas  de 
competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei; 
(grifo nosso)


