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SIMULADO DE DIREITO 

CONSTITUCIONAL II – 2015  

Prof.Eduardo Monteiro de Castro Casassanta 
        INSTRUÇÕES:  
1 - A INTERPRETAÇÃO FAZ PARTE DA PROVA 

1 – Marque a alternativa conforme se pede. 

2 – Prova individual - Não é permitido qualquer tipo de consulta 

durante a realização da Prova. O RISCO É DO AVALIANDO. 

3 – Tempo de Prova: 40 minutos.  

4 – As respostas devem ser repassadas para o gabarito.  

 

GABARITO: 

1 –  

 

 

2 –  

 

 

3 – 

 

  

4 – 

 

  

5  - 

 

  

6 –  

 

 

7 –  

 

 

8 –  

 

 

9 –  

 

 

10 

–  

 

 

11 

–  

 

 
 

1. NÃO figura entre os objetivos organizacionais da 

seguridade social previstos na Constituição da 

República: 

a) Caráter democrático e descentralizado da 

administração, mediante gestão quadripartite, 

com participação dos trabalhadores, dos empregadores, 

dos aposentados e do 

Governo nos órgãos colegiados. 

b) Universalidade da cobertura e do atendimento. 

c) Seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços. 

d) Unidade da base de financiamento. 

 

2. Em relação aos princípios da constituição 

econômica, assinale a opção correta. 

a) Ao prever o princípio do pleno emprego na CF, o 

legislador pretendeu defender a absorção da força de 

trabalho a qualquer custo, sem se preocupar com a 

dignidade da pessoa humana. 

b) A defesa do consumidor não se insere entre os 

princípios da chamada constituição econômica formal. 

c) A livre concorrência inclui-se entre os princípios 

gerais da atividade econômica denominados integração. 

d) Ao prever, na CF, a livre iniciativa, o legislador 

buscou proteger a liberdade de desenvolvimento da 

empresa, com o objetivo de garantir ao empresário a sua 

realização pessoal e a obtenção de lucro. 

e) Os princípios gerais da atividade econômica 

denominados integração objetivam resolver os problemas 

da marginalização regional e(ou) social. 

3. Norma Técnica do Ministério da Saúde para 

Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência 

Sexual Contra Mulheres e Adolescentes prevê a 

possibilidade da contracepção de emergência. 

Referida norma é 

a) constitucional, considerando que no sistema federativo 

brasileiro compete privativamente à união legislar sobre a 

saúde da mulher. 

b) constitucional, já que no âmbito da competência 

concorrente para legislar sobre o direito à saúde a união 

editou, através da norma técnica, apenas normas gerais. 

c) inconstitucional, já que a constituição federal de 1988 

não tratou dos direitos sexuais e reprodutivos. 

d) inconstitucional, uma vez que na federação brasileira 

somente o município poderia 

tratar da matéria. 

e) constitucional, uma vez que torna eficaz o fundamento 

constitucional da dignidade da pessoa humana e permite 

o exercício do direito constitucional do planejamento 

familiar 

4. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê -lo e preservá -lo para 

as presentes e futuras gerações. Com relação ao meio 

ambiente é correta a afirmação: 
a) As usinas que operem com reatores nucleares deverão 

ter sua localização definida em lei estadual ou municipal, 

podendo ocorrer uma pré -instalação. 

b) A Mata Atlântica e o Pantanal Mato-Grossense não 

são considerados patrimônio nacional pela Constituição 

Federal brasileira. 

c) As condutas consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores à sanção penal, que será 

dependente da obrigação de reparar os danos causados. 

d) São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas 

pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à 

proteção dos ecossistemas naturais. 

e) A Serra do Mar e a Zona Costeira não são 

consideradas patrimônio nacional pela Constituição 

Federal brasileira 

5. Dentre os princípios constitucionais da seguridade 

social encontra -se o princípio: 

a) da proporcionalidade do valor dos benefícios. 

b) da individualidade da cobertura e do atendimento. 

c) do caráter contributivo dos benefícios, serviços e 

cobertura. 

d) do caráter democrático e descentralizado, mediante 

gestão tripartite nos órgãos colegiados. 

e) da seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços. 

6. Em relação às terras tradicionalmente ocupadas 

pelos índios, a Constituição da República estabelece 

que 

A. se destinam a sua posse permanente, cabendo-lhes o 

usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 

lagos nelas existentes. 

B. poderão, após deliberação do Congresso Nacional, ser 

desocupadas em caso de catástrofe ou epidemia que 

ponha em risco sua população, ou no interesse da 

soberania do País, garantido, em qualquer hipótese, o 

retorno imediato logo que cesse o risco. 

C. terão prioridade na autorização ou concessão para 

pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais 

garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, as 
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cooperativas de atividade garimpeira. 

D. são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre 

elas, imprescritíveis, ressalvadas as hipóteses previstas 

em lei complementar. 

E. poderão, com autorização do Congresso Nacional e 

ouvidas as comunidades afetadas, ter seus recursos 

hídricos aproveitados, excluídos os potenciais 

energéticos, ficando-lhes contudo assegurada 

participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

7. Considere as seguintes ações: 

I. Ação de competência do Supremo Tribunal Federal 

destinada a obter a decretação deinconstitucionalidade, 

em tese, de lei federal ou estadual, sem outro objetivo, 

senão ode expurgar da ordem jurídica a 

incompatibilidade vertical. Visa, exclusivamente, a 

defesa do princípio da supremacia constitucional. 

II. Ação, que pode ser federal, por proposta exclusiva do 

Procurador -Geral da República, e de competência do 

Supremo Tribunal Federal, destinada a promover a 

intervençãofederal em Estado da federação. 

III. Ação cujo pressuposto é a controvérsia a respeito da 

constitucionalidade da lei, tendo como finalidade 

imediata a rápida solução dessas pendências, e como 

objeto a verificação da constitucionalidade de um ato 

normativo federal impugnado em processos concretos. 

Essas situações dizem respeito, respectivamente, às 

ações: 

a) direta de inconstitucionalidade genérica, direta de 

inconstitucionalidade interventiva, e direta de 

inconstitucionalidade específica; 

b) direta de inconstitucionalidade não interventiva, direta 

de inconstitucionalidade específica, e direta de 

inconstitucionalidade genérica; 

c) declaratória de constitucionalidade, direta de 

inconstitucionalidade interventiva, e direta de 

inconstitucionalidade genérica; 

d) declaratória de constitucionalidade, direta de 

inconstitucionalidade genérica, e direta de 

inconstitucionalidade não interventiva; 

e) direta de inconstitucionalidade genérica, direta de 

inconstitucionalidade interventiva, e declaratória de 

constitucionalidade. 

8. Quando se diz caber a todos os componentes do 

Poder Judiciário o exercício do controle da 

compatibilidade vertical das normas da ordenação 

jurídica de um país, está se falando em: 

a) controle constitucional difuso, por via de ação; 

b) jurisdição constitucional concentrada, por via de 

exceção; 

c) jurisdição constitucional difusa, por via de exceção; 

d) controle constitucional concentrado, por via de ação. 

9. Com base nas disposições constitucionais sobre o 

Poder Executivo e o Poder Judiciário, assinale a 

alternativa correta. 

 a Durante o mandato, o presidente da República só 

poderá ser preso, nas infrações comuns, se encontrado em 

flagrante de crime inafiançável. 

 b No crime de responsabilidade, a acusação contra o 

presidente da República será admitida pelo voto da 

maioria absoluta dos membros do Senado Federal. 

 c Os ministros de Estado serão escolhidos entre os 

brasileiros maiores de, no mínimo, 35 anos que estejam 

no pleno gozo de seus direitos políticos. 

 d Um terço dos lugares dos Tribunais Regionais Federais 

e dos Tribunais dos estados será composto por membros 

do Ministério Público e da advocacia. 

 e Reserva-se ao Supremo Tribunal Federal (STF) a 

iniciativa de lei complementar que disponha sobre o 

Estatuto da Magistratura. 

10. Em relação às funções essenciais à justiça, a 

Constituição da República de 1988, julgue os itens a 

seguir: 

 I) Ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis; 

 II) A Advocacia Geral da União é responsável pelas 

atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao 

Poder Executivo, na defesa de seus interesses, nas esferas 

federal e estadual; 

 III) é função institucional da Defensoria Pública exercer 

o controle externo da atividade policial e defender 

judicialmente os direitos dos indígenas; 

 IV) A Advocacia privada incumbe a orientação jurídica 

e a defesa, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais, de forma gratuita, aos necessitados e 

hipossuficientes; 

 V) são garantias dos membros do Ministério Público a 

vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de 

subsídio. 

Estão corretas as seguintes acertivas: 

a) I, II e IV 

B) I, II, e V 

C) I, III e IV 

D)  III, IV e V 

E)  Todas estão corretas. 

 

 


