ACADEMIA DO CONCURSO
Avenida Presidente Vargas, 642 – 19º andar, Centro / Metrô Uruguaiana

AULÃO BENEFICENTE
DIREITO CONSTITUCIONAL
CESPE
KARINA JAQUES
1. (CESPE/MPU/Analista/2013) Caso a União edite lei que disponha sobre normas gerais concernentes a
procedimentos em matéria processual, estado da Federação poderá legislar sobre matérias específicas concernentes a
esse tema.

2. (CESPE/MPU/Analista/2013) De acordo com o STF, é inconstitucional lei distrital que disponha sobre bingos e
loterias, por desrespeitar competência legislativa privativa da União.
3. (CESPE/MPU/Técnico/2013) Na CF, são enumeradas as competências legislativas da União, dos estados e do DF,
sendo reservadas aos municípios as competências de caráter residual.
4. (CESPE/TJDFT/Analista/2013) Apesar do entendimento comum de que Brasília seria a capital federal, a CF
atribui ao DF a condição de capital federal, razão por que proíbe, taxativamente, a divisão dessa unidade federada em
municípios.
5. (CESPE/SERPRO/Analista/2013) O modelo federativo de Estado adotado pelo Brasil se embasa na
descentralização política e na soberania dos estados-membros, que possuem competência para se auto-organizarem por
meio das constituições estaduais.
6. (CESPE/TCDF/Procurador/2013) A União, dentro do seu juízo discricionário, pode delegar, por meio de lei
específica, assuntos de sua competência legislativa privativa a determinado estado da Federação, sem necessidade de
estender essa delegação a todos os estados.
7. (CESPE/TCDF/Procurador/2013) A iniciativa popular de lei, no âmbito municipal, tanto pode envolver projetos de
interesse específico do município como da cidade ou de bairros, por meio da manifestação de, pelo menos, 5% do
eleitorado.
8. (CESPE/IRB/Diplomata/2012) Dada a inexistência, no ordenamento jurídico nacional, do denominado direito de
secessão, qualquer tentativa de um estado-membro de exercer esse direito constitui ofensa à integridade nacional, o
que dá ensejo à decretação de intervenção federal.
9. (CESPE/PRF/2012) O princípio básico que orienta a distribuição de competências no Estado brasileiro é a
predominância do interesse, de modo que cabe à União legislar sobre matérias e questões em que predomine o
interesse geral.
10. (CESPE/MPU/Técnico/2013) Compete exclusivamente à União preservar as florestas, a fauna e a flora.
11. (CESPE/TJDF/Analista/2013) Apesar de a floresta amazônica, a mata atlântica, a Serra do Mar, o pantanal
mato-grossense e a zona costeira serem patrimônios nacionais, não se consideram bens públicos os imóveis particulares
existentes nessas áreas.
12. (CESPE/INCA/Analista/2013) Compete à União explorar diretamente, na forma da lei, ou mediante concessão,
os serviços de gás canalizado.
13. (CESPE/TCE/ES/Auditor/2012) Nos termos da CF, Brasília possui autonomia administrativa, legislativa e
financeira, em virtude de ser a capital federal.
14. (CESPE/TST/Analista/2008) Considere que uma emenda à Constituição Federal (CF) revogue o dispositivo que
atribui à União competência privativa para legislar sobre direito do trabalho. Nessa situação, a competência para legislar
sobre essa matéria passaria a ser estadual.
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15. (CESPE/ANATEL/Analista/2012) Não se permite aos municípios constituir força policial militar ou civil própria.
16. (CESPE/STJ/Analista/2012) A existência de lei municipal que legisle sobre trânsito e que imponha sanção mais
gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro é incompatível com a Constituição Federal de 1988 (CF).
17. (CESPE/TJDF/Analista/2013) Nas hipóteses de impedimento do presidente e do vice- presidente da República
ou em caso de vacância desses cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da
Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do STF. No caso de vacância do cargo de
presidente da República, apenas o vice-presidente da República poderá suceder o presidente de forma definitiva.
18. (CESPE/STJ/Analista/2012) O presidente da República possui competência privativa para celebrar tratados e
convenções e para acreditar representantes diplomáticos de Estados estrangeiros, podendo essa última competência ser
delegada ao ministro de Estado das Relações Exteriores.
19. (CESPE/SERPRO/Analista/2010) Compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto
autônomo, sobre toda hipótese de extinção de funções ou cargos públicos, desde que seja para organizar o
funcionamento da administração federal e reduzir os gastos com pessoal.
20. (CESPE/CNJ/Técnico/2013) Com o objetivo de organizar a administração federal, o presidente da República
pode, mediante decreto, extinguir cargo público, quando vago, bem como órgão público.
21. (CESPE/Câmara dos Deputados Federais/Técnico/2012) O Estatuto da Magistratura é matéria reservada a lei
complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal (STF), observados os princípios dispostos na CF.
22. (CESPE/SERPRO/Analista/2013) Se determinado ministro de Estado autorizar a abertura de concurso público
para preenchimento de cargos vagos na respectiva pasta, e, no edital do certame, houver restrição desarrazoada
quanto à idade dos candidatos, os que forem prejudicados por tal restrição poderão ajuizar mandado de segurança no
Superior Tribunal de Justiça contra o referido ministro do Estado.
23. (CESPE/IRB/Diplomata/2012) O processo e o julgamento de litígio entre a União e Estado estrangeiro ou
organismo internacional constituem competências do Supremo Tribunal Federal (STF), cabendo ao Superior Tribunal de
Justiça (STJ) julgar as causas e os conflitos entre a União e os estados-membros do Brasil, a União e o DF, ou entre uns
e outros entes federados, incluindo-se as respectivas entidades da administração indireta.
24. (CESPE/TRT10/Técnico/2013) Entre as funções típicas do Poder Judiciário inclui-se a edição de normas
regimentais que disponham sobre a competência e o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos.
25. (CESPE/INCA/Analista/2010) Os ministros de Estado, nas infrações penais comuns e nos crimes de
responsabilidade, como regra geral, serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.
26. (CESPE/CNJ/Analista/2013) A inamovibilidade constitui garantia que é deferida apenas aos juízes titulares, não
alcançando os substitutos.
27. (CESPE/CNJ/Analista/2013) As deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não estarão
sujeitas a revisão por meio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.
28. (CESPE/CBMDF/Oficial/2011) Ao dispor sobre os tribunais e juízes dos estados, a CF estabelece que lei estadual
pode criar, mediante proposta do governador do estado, a justiça militar estadual.
29. (CESPE/CNJ/Analista/2013) Uma súmula vinculante editada pelo STF terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário, não atingindo, pelo princípio da separação dos poderes, os Poderes Legislativo e
Executivo, que possuem meios próprios de vinculação de seus atos.
30. (CESPE/PC/AL/Agente/2012) O uso de algemas durante audiência de instrução e julgamento pode ser
determinado pelo magistrado quando presentes, de maneira concreta, riscos a segurança do acusado ou das pessoas ao
ato presentes.
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31. (CESPE/STM/Técnico/2011) Súmula vinculante deve ser aprovada por maioria absoluta dos votos do STF e
incidir sobre matéria constitucional que tenha sido objeto de decisões reiteradas desse tribunal.
32. (CESPE/TRT10/Analista/2013) Considere que um conselheiro do tribunal de contas de determinado estado da
Federação tenha praticado crime comum e tenha sido denunciado pelo Ministério Público. Nesse caso, o conselheiro será
julgado originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça.
33. (CESPE/TRT10/Analista/2013) Cabe ao Supremo Tribunal Federal, após autorização da Câmara dos Deputados,
processar e julgar os crimes comuns praticados pelo presidente da República.
34. (CESPE/AGU/Advogado/2004) O STF seria o tribunal competente para, originariamente, julgar habeas
corpus interposto com a finalidade de suspender o curso de ação penal que fosse proposta contra o Presidente da
República, antes da sua investidura, por crime contra a honra que eventualmente fosse praticado durante o período em
que o atual presidente concorria, pela primeira vez, ao cargo que agora ocupa.
35. (CESPE/TJRR/Administrador/2012) Tanto as ações contra o Conselho Nacional de Justiça como as ações contra
o Conselho Nacional do Ministério Público são processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal.
36. (CESPE/AGU/Advogado/2012) Embora o rol de matérias de competência originária do STF seja taxativo na CF,
esse tribunal reconheceu serem de sua própria competência as causas de natureza civil instauradas contra o presidente
da República ou qualquer das autoridades que, em matéria penal, disponham de prerrogativa de foro perante essa
Corte ou que, em sede de mandado de segurança, estejam sujeitas à jurisdição imediata desta.
36. (CESPE/STJ/Analista/2012) Compete ao STF a solução de conflitos de atribuições existentes entre o Ministério
Público Federal e o Ministério Público Estadual.
37. (CESPE/STM/Técnico/2011) O Supremo Tribunal Federal (STF) compõe-se de onze ministros, escolhidos para
um mandato de quatro anos entre pessoas de notável saber jurídico e reputação ilibada, os quais devem ser maiores de
trinta anos de idade e menores de sessenta e cinco anos de idade, bem como nomeados pelo presidente da República,
após a aprovação da maioria simples do Senado Federal.
38. (CESPE/TJES/Analista/2011) Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) devem ser nomeados pelo
presidente da República, após aprovação pela maioria simples do Senado Federal.
39. (CESPE/STM/Analista/2011) Compete privativamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal encaminhar
projeto de lei dispondo sobre a criação de circunscrição judiciária militar.
40. (CESPE/STJ/Analista/2012) As causas em que as autarquias federais forem interessadas, na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, serão processadas e julgadas na justiça federal.
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