
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, está em 
desacordo com o tema:
a)  zelar  pela  guarda da Constituição,  das  leis  e das instituições democráticas  e conservar  o 
patrimônio público
b) combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização,  promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos
c) preservar as florestas, a fauna e a flora
d)  cuidar  da saúde e assistência pública,  da proteção e garantia  das pessoas portadoras de 
deficiência.
e) proteger os documentos de até cinco anos de sua emissão, as obras e outros bens de valor 
histórico,  artístico  e  cultural,  os  monumentos,  as  paisagens  naturais  notáveis  e  os  sítios 
arqueológicos

02. Segundo o tema “orçamento público”, marque a alternativa errada:
a)  Leis  de  iniciativa  do  Poder  Executivo  estabelecerão:  o  plano  plurianual;  as  diretrizes 
orçamentárias;e os orçamentos anuais. Portanto, a despesa com pessoal ativo e inativo da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em 
lei complementar.
b)  Os planos e  programas nacionais,  regionais  e  setoriais  previstos  nesta Constituição serão 
elaborados em consonância com o plano plurianual  e apreciados pelo Tribunal  de Contas da 
União.
c) Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as 
matérias  de  competência  da  União,  especialmente  sobre  plano  plurianual,  diretrizes 
orçamentárias,  orçamento  anual,  operações  de  crédito,  dívida  pública  e  emissões  de  curso 
forçado;
d)  A fiscalização contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  da  União e  das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação  das  subvenções  e  renúncia  de  receitas,  será  exercida  pelo  Congresso  Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder
e) A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

03. No que se refere ao Ministério Público, o Ministério Público da União(MPU),  não compreende 
o:
a) Ministério Público Federal;
b) Ministério Público do Trabalho;
c) Ministério Público Militar;
d) Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
e) Ministério Público dos Estados

04. Analise as seguintes proposições:
I - O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo 
Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a 
aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 
dois anos, permitida a recondução;
II - cinco membros do Ministério Público da União compõem o Conselho Nacional do Ministério 
Público, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras;
III - O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) 



anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo previsto na Constituição, entre outros, um membro do 
Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República.

Somente está correta:
a) II 
b) III 
c) I e II
d) I e III
e) II e III

05. Analise as seguintes proposições:
I  -  O  Governo  Brasileiro,  tem  por  Sistema  e  Forma  de  Governo  respectivamente  o 
Presidencialismo e a Democracia
II - Sobre as Constituições Brasileiras, somente as de 1967 e 1969 foram ortogadas.
III -  A Constituição Brasileira é do tipo Escrita, Dogmática, Votada e Rígida.

Somente está correta:
a) I 
b) II 
c) III
d) I e III
e) II e III

GABARITO

01. E
Comentário: Conforme Inciso III, do Art. 23, da Constituição Federal: “É competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: ...  III  -  proteger os documentos, as  
obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais  
notáveis e os sítios arqueológicos;”

02. B
Comentário:  Conforme §  4º,  do  Art.  165,  da  Constituição  Federal:  “Os planos  e  programas 
nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância  
com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.”

03. E
Comentário: Conforme Art. 128, da Constituição Federal, o Ministério Público abrange:
I - o Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
II – O Ministério Público dos Estados

04. D
Comentário: Conforme Inciso II, do Art. 130-A, da Constituição Federal: “O Conselho Nacional do 
Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República,  
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de  
dois anos, admitida uma recondução, sendo: ... quatro membros do Ministério Público da União,  
assegurada a representação de cada uma de suas carreiras;”



05. C
Comentário: Obsevações Fundamentais:
Sistema de Governo: Presidencialismo* ou Parlamentarismo
Forma de Governo: Monarquia ou República*
Forma de Estado: Unitário ou Composto (Federado)* 
Sistema Político: Autocracia, Democracia Direta, Democracia Semi-direta* ou 

Democracia Indireta

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES
Este tema possui algumas diferenciações em relação ao aprofundamento do estudo apresentado 
por alguns autores. Iremos apresentar a forma mais usual utilizadas pelo professores de cursos 
preparatórios, principalmente baseadas na obra de Direito Constitucional de José Afonso da Silva. 
As Constituições se classificam quanto a(o)...em:
Forma Escrita* ou  Não-escrita
Modo de Elaboração Dogmática* ou  Histórica/Costumeira
Origem: Outorgada ou Promulgada/Popular/Democrática/Votada*
Estabilidade: Rígida*, Semi-rígida ou Flexível
Conteúdo: Formal ou Material*
Extensão: Sintéticas/Lacônicas ou Analíticas/Prolixas*
* É a classificação que correspondente a nossa atual constituição.

Histórico das Constituições no Brasil
Constituição de 1824: outorgada e semi-rigida
Constituição de 1891: promulgada
Constituição de 1934: promulgada
Constituição de 1937: outorgada
Constituição de 1946: promulgada
Constituição de 1967: outorgada
Constituição de 1969: outorgada
Constituição de 1988: promulgada


