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QUESTÕES DE PROVAS
Concurso do TJ Rio de Janeiro 2018. Banca organizadora: Vunesp
01. Suponha que o Supremo Tribunal Federal tenha julgado dezenas de casos sobre matéria constitucional relevante
e decida de ofício, pelo voto favorável de 8 (oito) Ministros, aprovar Súmula Vinculante para regulamentar a
controvérsia. Nesse caso, consoante previsão da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a edição de tal
Súmula
(A) vinculará apenas os órgãos do Poder Judiciário para não violar o princípio da separação de poderes.
(B) vinculará todos os órgãos do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, inclusive, nesse último, com relação à
função legiferante.
(C) desrespeitou a Constituição, pois a edição de Súmula Vinculante não pode ocorrer de ofício, mas apenas por
provocação e em questões em que se discuta a violação de cláusulas pétreas.
(D) respeitou a Constituição, pois se exige que no mínimo 6 (seis) Ministros tenham votado favoravelmente.
(E) respeitou a Constituição e, após sua publicação na imprensa oficial, vinculará os órgãos da Administração Pública
direta e indireta em todas suas esferas, demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, nesse último apenas
em suas funções administrativas.
02. Imagine que o Tribunal de Justiça do Estado X, mediante exercício de controle difuso de constitucionalidade,
pelo voto da maioria absoluta dos membros de órgão fracionário, afaste a incidência em parte da legislação estadual
X, sem, contudo, declarar expressamente a inconstitucionalidade de tal lei. Nessa hipótese, é correto afirmar que tal
decisão
(A) é constitucional, uma vez que apenas haveria violação da cláusula de reserva de plenário caso fosse afastada a
incidência total da legislação estadual e não parcial.
(B) é inconstitucional, pois violou a cláusula de reserva de plenário em função do afastamento da incidência da
norma, ainda que de forma parcial.
(C) é constitucional, pois no controle difuso de inconstitucionalidade também é permitido às Turmas e Câmaras dos
Tribunais declarar expressamente a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, bem como afastar a incidência
no todo ou em parte de sua aplicação.
(D) é constitucional, pois apenas haveria violação da cláusula de reserva de plenário se a decisão do Tribunal tivesse
declarado expressamente a inconstitucionalidade da lei.
(E) é inconstitucional, ainda que a declaração de inconstitucionalidade da lei já tenha sido declarada pelo Supremo
Tribunal Federal em decisão plenária.
03. Assinale a assertiva correta sobre o Mandado de Segurança.
(A) Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais,
salvo habeas data.
(B) O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 90 (noventa) dias, contados da ciência,
pelo interessado, do ato impugnado.
(C) Desde que renovado dentro do prazo decadencial, o pedido de mandado de segurança poderá ser renovado,
mesmo se a decisão denegatória houver apreciado o mérito.
(D) Não se concederá mandado de segurança, dentre outras hipóteses, quando se tratar de ato do qual caiba recurso
administrativo dotado de efeito suspensivo, independentemente de caução.
(E) É cabível mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas
públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público.
04. Em função do quanto disposto pela Constituição Federal, é correto afirmar sobre as Intervenções Federal e
Estadual que
(A) os Estados poderão intervir nos Municípios quando o Superior Tribunal de Justiça der provimento a representação
para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de
ordem ou de decisão judicial.
(B) é admitida no Brasil a intervenção per saltum, tanto no âmbito federal como estadual, quando se vislumbre
manifesto interesse da segurança pública.
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(C) a União Federal poderá intervir nos Estados membros para assegurar, dentre outros, o princípio constitucional da
autonomia municipal.
(D) a União poderá intervir nos Estados membros e no Distrito Federal para reorganizar as finanças da Unidade da
Federação que suspenda o pagamento da dívida fundada por mais de 1 ano consecutivo, salvo motivo de força maior.
(E) cessados os motivos da intervenção federal, em regra, as autoridades que foram afastadas de seus cargos a estes
não retornarão, sendo necessário, no caso de mandatos eletivos, a realização de novas eleições
05. Imagine a seguinte situação hipotética: Em função da ausência de fixação de normas gerais pela União a respeito
da fauna, o Estado membro X decidiu elaborar uma lei contemplando tanto aspectos gerais como específicos de sua
região. Nesse caso, segundo a distribuição de competências entre os entes federativos, é correto assinalar que a lei
em questão é
(A) constitucional, já que no âmbito da legislação concorrente, verificada a ausência de fixação de normas gerais
pela União, os Estados membros e o Distrito Federal poderão exercer a competência plena.
(B) inconstitucional, uma vez que a competência para legislar sobre a fauna é privativa da União Federal.
(C) inconstitucional, pois ainda que a competência para legislar sobre a fauna seja privativa dos Estados membros e
Distrito Federal, apenas a União pode legislar sobre normas gerais.
(D) inconstitucional, a despeito de se reconhecer a competência legislativa concorrente entre a União, Estados
membros e Distrito Federal, já que apenas a União pode legislar sobre normas gerais.
(E) constitucional, e, caso posteriormente a União edite uma lei federal sobre normas gerais, a lei estadual será
revogada no que lhe for contrário em relação à normatização geral.
06. A partir do quanto previsto pela Constituição Federal brasileira de 1988, assinale a assertiva que corresponda à
previsão constitucional sobre os Estados membros.
(A) Os Estados poderão, mediante lei ordinária, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento
e a execução de funções públicas de interesse comum.
(B) Cabe aos Estados membros explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de gás canalizado, na forma
da lei, vedada, contudo, a edição de medida provisória para sua regulamentação.
(C) O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao dobro da representação do Estado na Câmara
dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais
acima de doze.
(D) Incluem-se entre os bens do Estado as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito,
inclusive as decorrentes de obras da União, na forma da lei.
(E) Incluem-se entre os bens dos Estados os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica
exclusiva
07. Considere a seguinte situação: MARIETA, mulher atualmente com 55 anos de idade, exerce a função de
pescadora artesanal em regime de economia familiar e contribuiu para a previdência social por 36 anos. Nesse caso,
a partir das atuais previsões da Constituição Federal, é certo assinalar que MARIETA
(A) não possui direito à aposentadoria sob o regime geral de previdência, pois ainda que se exija a contribuição
mínima por 30 anos, MARIETA não possui a idade mínima de 60 anos prevista pela Constituição.
(B) possui direito à aposentadoria sob o regime geral de previdência, pois além de ter contribuído por mais de 35
anos, a idade mínima de 65 anos exigida para as mulheres é reduzida em 10 anos pelo exercício da atividade de
pescadora artesanal.
(C) não possui direito à aposentadoria sob o regime geral de previdência, pois exige-se o mínimo de 40 anos de
contribuição e a idade mínima de 60 anos para mulher.
(D) não possui direito à aposentadoria sob o regime geral de previdência, já que se exige contribuição mínima de 35
anos e, cumulativamente, a idade mínima de 65 anos para mulher.
(E) possui direito à aposentadoria sob o regime geral de previdência, pois além de ter contribuído por mais de 30
anos, a idade mínima de 60 anos exigida para as mulheres é reduzida em 5 anos pelo exercício da atividade de
pescadora artesanal.
08. Supondo que IRINEU, brasileiro nato, militar, atualmente com 30 anos de idade, deseje se candidatar, é correto
afirmar que
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(A) não poderá se candidatar, mesmo que desligado da função militar, antes de completados 5 anos de sua
desvinculação da anterior função.
(B) poderá se candidatar ao cargo de Presidente, Vice-Presidente da República, Senador e também Governador, mas
se contar com mais de 5 anos de serviço militar, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará
automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
(C) poderá se candidatar ao cargo de Presidente ou Vice-Presidente da República, bem como Senador, não sendo
necessário se afastar ou ficar inativo com relação ao cargo de militar.
(D) caso seja detentor do cargo de Prefeito e queira concorrer a outros cargos, deve renunciar ao respectivo mandato
até 3 meses antes do pleito.
(E) poderá se candidatar ao cargo de Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, mas se tiver
menos de 10 anos de serviço militar deverá se afastar da atividade.
09. É correto afirmar sobre as disposições gerais da Administração Pública que
(A) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores.
(B) é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, a de
dois cargos privativos de profissionais de segurança, com profissões regulamentadas.
(C) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.
(D) serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
(E) ao servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional, investido no mandato de Prefeito, será
permitido exercer ambos os cargos, no caso de compatibilidade de horários, e cumular as remunerações.
10. Dentre as alternativas a seguir, assinale a correta sobre o Mandado de Injunção.
(A) O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa
julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva.
(B) O indeferimento do pedido por insuficiência de prova impede a renovação da impetração fundada em outros
elementos probatórios, em respeito ao princípio da coisa julgada.
(C) A decisão prolatada, em regra, terá eficácia ultra partes e erga omnes, haja vista a necessidade de suprir a ausência
legislativa.
(D) O mandato de injunção coletivo pode ser promovido por qualquer partido político, independentemente de
representação no congresso nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus
integrantes ou relacionados com a finalidade partidária.
(E) Via de regra, a norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex tunc em relação aos beneficiados por
decisão transitada em julgado.
Gabarito
1. E
2. B
3. D
4. C
5. A
6. B
7. E
8. E
9. C
10. A
Concurso do TJ Rio Grande do Norte 2018. Banca organizadora: Comperve.
06. Ana, jovem graduada em administração, ficou extremamente feliz ao atestar a sua aprovação em concurso público
de provas e títulos. Objetivando ser proativa e rapidamente reunir toda a documentação necessária para tomar posse,
Ana começou a buscar em sua casa os documentos indispensáveis para tal ato. Percebeu, contudo, que havia perdido
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um relevante certificado para a sua nomeação e posse: o seu diploma de conclusão de especialização. Desesperada,
Ana rapidamente se dirigiu à instituição de ensino responsável para solicitar uma segunda via de tal documento. Ao
chegar ao local, logo explicou a sua situação, realizou o seu pedido e recebeu um incisivo e sonoro “não” da
trabalhadora que a atendeu. A senhora em questão narrou que a única profissional que dominava a arte de preencher
o sistema para que fosse elaborada a segunda via do diploma de Ana estava de férias e que ela só retornaria dali a
dois meses. Esse tempo inviabilizaria a nomeação e a posse de Ana, pois ela precisava do documento para já. Ana,
então, contratou advogado para ajudá-la e recebeu a explicação de que poderia
A) fazer uso da garantia constitucional do mandado de injunção para exercer a prerrogativa inerente à sua nomeação
e posse.
B) propor habeas data para conseguir inserir os seus dados no sistema e conseguir o diploma necessário à sua
nomeação e posse.
C) fazer uso de mandado de segurança para proteger o seu direito líquido e certo de obter o certificado de conclusão
do curso.
D) propor ação popular para conseguir o seu certificado, independente da presença de advogado, por ser cidadã em
dia com as obrigações eleitorais.
07. Clara e sua avó, Telma, conversavam na sala de casa após acompanharem, no jornal regional, a veiculação de
notícia que divulgava o sucesso de uma operação realizada pela Polícia Federal, responsável por ensejar a propositura,
pelo Ministério Público Federal, de ação penal e de ação de improbidade administrativa. Telma disse a Clara que
sempre que via notícias de combate à corrupção tinha o sentimento de que a Justiça Federal era mais combativa e
importante do que a Justiça Estadual. Clara, jovem graduada em Direito, disse acertadamente a sua avó que
A) ela estava errada, pois as estruturas federal e estadual do Judiciário possuem as mesmas competências, não
havendo que se falar em hierarquia, maior combatividade ou maior eficiência.
B) ela estava correta, pois a hierarquia dos entes federados coloca a União acima dos estados membros da federação,
o que acaba por ensejar a sua maior relevância e eficiência.
C) ela estava correta, pois a Justiça Federal é habitualmente mais combativa do que a Justiça Estadual, já que a
Constituição oferece a ela poderes exorbitantes e especiais.
D) ela estava errada, pois não há qualquer hierarquia entre os entes da federação que justifique a ideia de maior
importância da Justiça Federal com relação à Justiça Estadual.
08. Priscila, jovem estudante do ensino médio, tem realizado pesquisa a respeito dos direitos políticos e da democracia
no Brasil. O seu professor de história recomendou que ela não apenas fizesse a leitura de livros didáticos mas também
buscasse ler a Constituição Federal de 1988 para compreender melhor esse assunto. Sobre o tema, Priscila pode
aprender com a Constituição que
A) é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão poderá se dar com o cancelamento da
naturalização por sentença transitada em julgado.
B) são condições de elegibilidade, na forma da lei, o domicílio eleitoral na jurisdição e ser brasileiro nato.
C) o voto direto, secreto, universal, periódico e obrigatório é clausula pétrea constitucional expressa, redigida no art.
60, § 4º, da Constituição Federal de 1988.
D) o militar alistável é elegível, desde que conte mais de dez anos de serviço e que se afaste da atividade.
09. André, Prefeito de um município potiguar, preocupado com o desequilíbrio financeiro do ente federado por ele
administrado, iniciou um processo de estudos plurais para averiguar a possibilidade de fazer crescer os recursos
fazendários municipais. Atento à leitura da disciplina constitucional do assunto, André percebeu que
A) os municípios podem estabelecer taxas que tenham como foco a prestação de serviços públicos, desde que estas
não possuam uma base de cálculo própria dos impostos.
B) é vedado aos municípios instituir contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, sendo admitida a
instituição de taxas e impostos variados.
C) é permitido aos municípios instituir taxa de iluminação pública, pois tal serviço é essencial para a coletividade e
se caracteriza como serviço compulsório.
D) os municípios podem estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos intermunicipais,
a exemplo do que se dá com as taxas.
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10. A Constituição Federal de 1988 apresenta, de maneira expressa, diretrizes normativas para a conformação da
atividade econômica no país. Elias, governador de um estado brasileiro, sabendo de tal previsão normativa, decidiu
analisar a possibilidade de o ente federado por ele dirigido atuar em algum segmento econômico com o intuito de
aferir receita e de incrementar o orçamento estatal. A ideia de Elias é investir dinheiro público em alguma atividade
econômica muito lucrativa para, a partir do acúmulo de capital por ela gerado, dispor de recursos financeiros extras
capazes de sustentarem investimentos altos em demandas sociais de interesse regional. De acordo com o que diz a
Constituição Federal de 1988 a respeito desse assunto, Elias
A) poderá realizar esforços para que o estado empreenda qualquer modalidade de atividade econômica lucrativa que
seja lícita, independentemente da existência de lei oferecendo caracterização específica a essa atividade.
B) poderá envidar esforços para que o estado empreenda atividade econômica lucrativa, desde que caracterizado em
lei relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional.
C) não poderá realizar esforços para que o estado empreenda atividade econômica lucrativa, a menos que seja
publicada lei complementar caracterizando-a como atividade de notório aspecto.
D) não poderá envidar esforços para que o estado empreenda atividade econômica de qualquer espécie, seja ela
lucrativa ou não, posto que os entes federados brasileiros são prestadores de serviços públicos de forma exclusiva
Gabarito
6. C
7. D
8. A
9. A
10. B
Concurso do TJ Mato Grosso 2018. Banca organizadora: próprio TJ
13 - Marque a alternativa CORRETA.
a) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, exceto quando violar direito da
pessoa idosa ou criança em situação de risco.
b) É livre a manifestação do pensamento e permitido o anonimato, sempre que necessário para ressalvar interesse
público.
c) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo e vedada à indenização por dano material, moral ou à
imagem, se praticada por meio de programa de rádio ou TV
d) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em
lei.
14 - Marque a alternativa CORRETA.
a) Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer
bens ou direitos.
b) O Distrito Federal e os Estados localizados nas regiões de fronteira com outros países poderão instituir na
iminência ou no caso de guerra externa declarada, impostos extraordinários.
c) Compete aos Municípios instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores.
d) Compete à União instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana.
Gabarito
13. D
14. A
Concurso do TJ Goiás 2017. Banca organizadora: CS-UFG
▬ QUESTÃO 78 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nos termos do artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, são direitos sociais:
(A) a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, o meio ambiente, a
previdência social, a proteção a maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.
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(B) a educação, a saúde, o meio ambiente, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.
(C) a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer e o meio ambiente e os direitos
humanos.
(D) a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social
e os direitos humanos.
(E) a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.
▬ QUESTÃO 79 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prescreve a melhoria dos direitos sociais dos
trabalhadores. Dessa forma, de acordo com o mencionado artigo, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais:
(A) participação nos lucros ou resultados, vinculada à remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa.
(B) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, além, da remuneração do trabalho diurno
superior à do noturno.
(C) duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, proibida a
compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
(D) jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
(E) assistência gratuita em creches e pré-escolas aos filhos e dependentes desde seu nascimento até os 6 (seis) anos
de idade.
▬ QUESTÃO 80 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, além da soberania,
(A) a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo
político.
(B) a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a prevalência dos direitos humanos, os valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa, o pluralismo político.
(C) a prevalência dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, a solução pacífica dos conflitos, o pluralismo
político e a igualdade entre os Estados.
(D) a garantia o desenvolvimento nacional, a dignidade da pessoa humana; a independência nacional.
(E) a cidadania, a autodeterminação dos povos, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das
desigualdades sociais e regionais.
▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O Supremo Tribunal Federal (STF) é o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil. Nos termos da
lei maior, compete ao STF processar e julgar originariamente:
(A) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual, municipal e a ação declaratória
de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual e municipal.
(B) as infrações penais comuns e de responsabilidade, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do
Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República.
(C) o pedido de medida cautelar das ações declaratórias de constitucionalidade.
(D) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, entre a União, o Distrito Federal e os Municípios entre si,
inclusive as respectivas entidades da administração indireta.
(E) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o
Território.
▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é fruto de amplos debates políticos e de gestão da justiça que permearam o
século XX no Brasil. Criado pela Constituição Federal de 1988 em seus artigos 105 e 106 e, instalado no ano seguinte,
suas decisões influenciam todos os aspectos da vida cotidiana das pessoas. Por isso, é conhecido como ‘Tribunal da
Cidadania’.
Considerando o texto acima, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente,
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(A) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do Presidente da República, Ministro de Estado,
Governadores, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.
(B) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias
de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União.
(C) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas precatórias, devendo a
homologação se limitar à análise dos requisitos assegurados pelo artigo 9º, caput, da Resolução n. 9º do STJ.
(D) os crimes comuns, os Governadores dos Estados, do Distrito Federal e os Prefeitos e, nestes e nos de
responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais
Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério
Público da União que oficiem perante tribunais.
(E) o habeas data, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade
federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos
órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal.
▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nos termos do artigo 109 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, compete aos juízes federais
processar e julgar
(A) as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente
no País.
(B) as causas fundadas em tratado ou contrato da União, Estado ou Município, com Estado estrangeiro ou organismo
internacional.
(C) os crimes e as contravenções penais cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da
Justiça Militar.
(D) os crimes e as contravenções penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.
(E) os crimes e contravenções penais previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução
no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro.
▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A Constituição da República Federativa do Brasil, denominada “Constituição Cidadã”, assegurou ao Ministério
Público uma série de garantias e prerrogativas na defesa do interesse da sociedade. É uma função institucional do
Ministério Público:
(A) promover a ação de inconstitucionalidade ou Ação Civil Pública para fins de intervenção da União, dos Estados
e dos Municípios, nos casos previstos nesta Constituição.
(B) exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei ordinária.
(C) expedir autorizações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e
documentos para instruí-los, na forma da lei ordinária respectiva.
(D) promover o inquérito policial e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente, e de outros interesses difusos e coletivos, na forma da lei complementar.
(E) defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.
▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dispõe sobre as funções essenciais à justiça e, no tocante
ao Ministério Público, assegura que
(A) 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 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta
dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, vedada a recondução.
(B) os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes
da carreira, maiores de trinta anos, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será
nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, vedada a recondução.
(C) a destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República deverá ser precedida
de autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional.
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(D) os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação
da maioria simples do Poder Legislativo, na forma da lei ordinária respectiva.
(E) 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.
▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegura em seu artigo 225, §4º que são patrimônios
nacionais:
(A) a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, a Zona Costeira
e o Cerrado.
(B) a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, a Zona Costeira
e a Caatinga.
(C) a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.
(D) a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, o Cerrado e o Pampa Gaúcho.
(E) a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Zona Costeira, o Cerrado e a Caatinga.
▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no que concerne aos direitos e das garantias fundamentais,
assegura que no exercício da cidadania serão gratuitas as ações de
(A) habeas corpus e habeas data.
(B) ação popular e mandado de segurança.
(C) habeas data e mandado de segurança.
(D) habeas corpus e mandado de injunção.
(E) mandado de segurança coletivo e ação popular.
Gabarito
78. E
79. D
80. A
81. E
82. B
83. A
84. E
85. E
86. C
87. A
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