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Dos Princípios Fundamentais da Constituição 
 

Questão 1: IBFC - AJ (TRE AM)/TRE AM (2014) 

" As hipóteses previstas na Constituição Federal de iniciativa reservada do Presidente 

da República devem ser observadas em âmbito estadual, distrital e municipal." A 

assertiva retira se fundamento de validade dos Princípios: 

 a)  Da Simetria e da Separação de Poderes. 

 b)  Da Autonomia dos Entes Federativos e do Pacto Federativo. 

 c)  Do Livre Exercício dos Poderes e da Integridade Nacional. 

 d)  Da Simetria e da Integridade Nacional. 

  

Questão 2: IBFC - Papis - PC RJ (2014) 

Todos os enunciados abaixo correspondem a fundamentos da República Federativa do 

Brasil, previstos no artigo 1º da Constituição Federal, exceto: 

 a) A Soberania. 

 b) A Cidadania. 

 c) A Dignidade da pessoa humana. 

 d) A Prevalência dos direitos humanos. 

 e) O Pluralismo político. 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
 

Questão 3: IBFC - Tec RC - JUCEB (2015) 

Assinale a alternativa correta com base nas disposições da Constituição Federal sobre os 

direitos e garantias fundamentais. 

 a)  A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 

consentimento do morador, salvo, a qualquer hora, por determinação judicial. 

 b)  É plena a liberdade de associação de caráter paramilitar. 

 c)  As entidades associativas, ainda que expressamente autorizadas, não têm 

legitimidade para representar seus filiados judicialmente. 

 d)  No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 

propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização anterior, 

independentemente da ocorrência de dano. 

 e)  A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 

utilização. 
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Questão 4: IBFC - TJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/2014 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 a)  A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 

reclusão, nos termos da lei. 

 b)  A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 

tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como 

crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 

evitá-los, se omitem. 

 c)  Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada pelo Presidente da 

República, no caso de agressão estrangeira, quando autorizado pelo Congresso Nacional 

ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas. 

 d)  É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral e a todos os demais 

direitos e garantias individuais. 

 

Questão 5: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014 

Sobre o uso de algemas, assinale a alternativa que corresponde aos exatos termos da 

Súmula Vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema: 

 a) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, de desobediência e de fundado 

receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou 

de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade 

disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, sendo conservada a prisão ou o ato 

processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 

 b) Só é lícito o uso de algemas em casos de desobediência e de fundado receio de fuga 

ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 

justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil 

e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que 

se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 

 c) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de 

perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 

justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil 

e penal do agente responsabilidade civil do Estado. 

 d) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, de desobediência e de fundado 

receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou 

de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade 

disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato 

processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 

 e) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou 

de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 
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justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil 

e penal do agente ou da autoridade, sendo conservada a prisão ou o ato processual a que 

se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 

  

Questão 6: IBFC - NeR (TJ PR)/TJ PR/Provimento/2014 

Assinale a alternativa correta: 

 a)  O mandado de segurança, considerado ação constitucional, cabe para proteger 

direito ilíquido e certo. 

 b)  São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de 

petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 

poder. 

 c)  Somente aos brasileiros natos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 

a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

 d)  As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação mediata. 

  

Questão 7: IBFC - Of Cart (PC TJ)/PC RJ/2013 

A Constituição Federal, no capítulo "Dos Direitos e das garantias individuais" considera 

como imprescritível o delito de: 

 a) Tráfico ilícito de entorpecentes. 

 b) Injúria qualificada pelo racismo. 

 c) Tortura. 

 d) Ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 

 e) Terrorismo. 

Remédios Constitucionais 
 

Questão 8: IBFC - Adv (IDECI)/IDECI/2013 

Assinale a alternativa correta com relação a remédios constitucionais previstos na 

Constituição Federal de 1988. 

 a)  Qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 

salvo comprovada má-fé, isento de custas judicias  e do ônus da sucumbência. 

 b)  Conceder-se-á mandato de injunção para assegurar o conhecimento de informações 

relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de 

entidades governamentais ou caráter público. 
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 c)  Conceder-se-á "habeas-data" para a retificação de dados quando não se prefira fazê-

lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 

 d)  São a todos assegurados, após o pagamento da correspondente taxa, a obtenção de 

certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações 

de interesse pessoal. 

    

Questão 9: IBFC - AnaP MPE SP/MPE SP/Agente de Promotoria/2013 

Leia a assertiva abaixo: 

“Thomas Tudor, Secretário da Saúde do Município de Prosopopeia, é acusado, pelo 

Jornal “Discurso Empolado”, de prática de atos lesivos ao patrimônio público na 

contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais de radiologia e 

radiodiagnóstico”. 

Assim, considerando o caso acima, a impugnação dos atos lesivos, visando à proteção 

do patrimônio público, poderá ser manejada por meio de: 

 a) Ação popular, proposta por qualquer cidadão brasileiro. 

 b) Ação civil pública, proposta por qualquer cidadão brasileiro. 

 c) Ação popular proposta apenas por pessoas residentes no Município de Prosopopeia. 

 d) Ação de improbidade administrativa proposta pelo presidente do Conselho 

Municipal de Saúde. 

 e) Mandado de segurança coletivo, impetrado por entidade de classe constituída e 

legalizada. 

Da Organização do Estado 
 

Questão 10: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014 

Suponha que o Governo do Estado do Rio de Janeiro, visando fomentar o turismo, 

resolva criar um novo Município na Região dos Lagos por intermédio da fusão dos 

Municípios de Saquarema, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios. Além 

dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei, a 

Constituição exige para criação desse novo Município: 

 a) Lei estadual, dentro do período determinado por Lei Ordinária Federal, bem como 

consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos. 

 b) Lei municipal, dentro do período determinado por Lei Ordinária Federal, bem como 

consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos. 

 c) Lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, bem 

como consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos. 

 d) Lei municipal, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, bem 

como consulta posterior, mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos. 
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 e) Lei estadual, dentro do período determinado por Lei Ordinária Federal, bem como 

consulta posterior, mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos. 

  

Questão 11: IBFC - Ag Seg Pen (SEDS MG)/SEDS MG/2014 

A incorporação entre Estados: 

 a)  Não é permitida pela Constituição Federal. 

 b)  Depende exclusivamente da aprovação dos Deputados Estaduais dos Estados 

diretamente interessados. 

 c)  Depende da aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, 

e do Congresso Nacional, por lei complementar. 

 d)  Depende da aprovação de todos os eleitores brasileiros, através de plebiscito, e do 

Congresso Nacional, por lei complementar. 

  

Questão 12: IBFC - Ag Seg Pen (SEDS MG)/SEDS MG/2012 

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I. recusar fé pública aos documentos privados. 

II. criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 

III. estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou 

aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 

Está correto o que se afirma em: 

 a) I e II, apenas. 

 b) I e III, apenas. 

 c) II e III, apenas. 

 d) I, II e III. 

  

Questão 13: IBFC - Ag Seg Soc (SEDS MG)/SEDS MG/2014 

Segundo a Constituição Federal, a transformação de Território em Estado será regulada: 

 a)  Através de medida provisória. 

 b)  Em lei complementar. 

 c)  Em decreto legislativo. 

 d)  Através de resolução do Congresso Nacional. 
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Questão 14: IBFC - TJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/2014 

Com relação à disciplina pela Constituição Federal da competência dos entes 

federativos, assinale a alternativa INCORRETA: 

 a)  Compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. 

 b)  Compete aos Estados explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros. 

 c)  É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 

 d)  Compete aos Municípios suplementar a legislação federal no que couber. 

  

Questão 15: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014 

Suponha que um Vereador de um Município localizado na Região Serrana do Rio de 

Janeiro apresente um projeto de lei que cria a obrigatoriedade de os veículos ostentarem 

placas fluorescentes. Na justificativa, o vereador afirma que isso facilitaria a visibilidade 

nos momentos de neblina, tão comum naquela região. A respeito deste projeto, pode-se 

dizer que é: 

 a) Inconstitucional, por vício de competência legislativa. 

 b) Constitucional, eis que cabe ao Município legislar sobre assunto de interesse local. 

 c) Inconstitucional, pois cabe ao Prefeito Municipal a iniciativa de tal projeto de lei. 

 d) Constitucional, em obediência ao princípio da igualdade. 

 e) Inconstitucional, por ofensa ao princípio da livre concorrência. 

  

Questão 16: IBFC - Adv (HMDCC)/HMDCC/2015 

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

 a) fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. 

 b) legislar sobre águas e energia. 

 c) fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 

 d) instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 

básico e transportes urbanos. 

  

Questão 17: IBFC - Ana RC (JUCEB)/JUCEB/2015 

Considere os exatos termos da Constituição Federal brasileira de 1988 sobre a 

organização do Estado e assinale a alternativa correta. 
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 a)  A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal, os territórios e os Municípios, todos 

autônomos entre si. 

 b)  É de competência privativa da União impedir a evasão, a destruição e a 

descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou 

cultural. 

 c)  É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

emigração e imigração, entrada e expulsão de estrangeiros. 

 d)  Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 

direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 

 e)  O Distrito Federal e sua divisão em Municípios reger-se-á por Constituição Distrital. 

  

Questão 18: IBFC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Judiciária/2014 

De acordo com o texto da Constituição Federal, está CORRETO o que se afirma em: 

 a)  Os recursos naturais, inclusive os do subsolo, são considerados bens da União e do 

respectivo Município. 

 b)  Compete privativamente à União legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição. 

 c)  A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 

suplementar dos Estados. 

 d)  Lei ordinária poderá autorizar determinado Estado a legislar sobre questões 

específicas relacionadas a registros públicos. 

 

Questão 19: IBFC - Aud Int (CGE MG)/CGE MG/2012 

Acerca do funcionamento do Poder Legislativo estadual, entende-se por legislatura: 

 a)  o período de quatro anos, correspondente aos mandatos dos deputados estaduais. 

 b)  a atividade legislativa ordinária que se realiza no horário normal de expediente 

legislativo. 

 c)  o número mínimo de deputados estaduais, cuja presença se exige para que possa ser 

tomada validamente uma deliberação. 

 d)  o intervalo de um ano em que a Assembleia Legislativa deve se reunir, podendo ser 

dividido em dois períodos legislativos cujo espaço intercalar é denominado recesso 

parlamentar. 

  

Questão 20: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014 
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Suponha que determinado Município, por intermédio de uma lei, divida o seu território 

em áreas comerciais, áreas residenciais e áreas mistas, compostas estas de comércios e 

residências. Em uma das áreas comerciais, passa a funcionar uma oficina mecânica, 

obtendo a respectiva licença municipal. Posteriormente, uma nova lei municipal 

transforma esta área comercial em mista e impede que sejam instaladas novas oficinas 

mecânicas, consignando em seu texto que não admite dois estabelecimentos daquele 

ramo na mesma área, em virtude da existência de residências nas proximidades. De 

acordo com o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, pode-se dizer 

que essa nova lei municipal é: 

 a) Constitucional, pois cabe ao Município legislar sobre assunto de interesse local. 

 b) Inconstitucional, porque cria restrição ao direito de propriedade, que é absoluto. 

 c) Constitucional, eis que cumpre a função social estabelecida na política urbana. 

 d) Inconstitucional, por ofensa ao princípio da livre concorrência. 

 e) Constitucional, em obediência ao princípio ambiental da precaução. 

  

Questão 21: IBFC - Adv (Franca)/CM Franca/2012 

Relativamente à organização político-administrativa dos Municípios, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 a) Compete aos Municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e 

do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. 

 b) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 

mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 

Municipal. 

 c) As contas dos Municípios ficaram, durante todo o ano, à disposição de qualquer 

cidadão, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legalidade, nos 

termos da respectiva Constituição Estadual. 

 d) A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha 

de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. Constitui crime de 

responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito a esta regra 

constitucional. 

  

Questão 22: IBFC - Ass Leg (CM Franca)/CM Franca/2012 

Segundo as disposições da Constituição Federal, pode-se afirmar que: 

 a) os subsídios do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais serão fixados por lei de 

iniciativa do chefe do Poder Executivo local. 

 b) Compete ao Tribunal de Justiça do Estado, originalmente, processar e julgar o Prefeito 

por crime de responsabilidade. 
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 c) A Câmara Municipal não gastará mais de sessenta por cento de sua receita com folha 

de pagamento, excluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. 

 d) A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade 

ou de bairros, poderá ser apresentada à respectiva Câmara por meio de manifestação de, 

pelo menos, cinco por cento do eleitorado. 

 

Intervenção Federal e Estadual 
 

Questão 23: IBFC - NeR (TJ PR)/TJ PR/Remoção/2014 

Sobre a intervenção é correto afirmar: 

 a)  A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para assegurar a 

observância dos direitos da pessoa humana. 

 b)  Os Estados e o Distrito Federal podem intervir na União para pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública. 

 c)  O Estado intervirá nos seus Municípios quando forem prestadas as contas na forma 

da lei. 

 d)  Cessada a intervenção, em nenhum caso as autoridades afastadas retornarão aos seus 

cargos. 

 

Questão 24: IBFC - AnaP MPE SP/MPE SP/Agente de Promotoria/2013 

Considerando as disposições constitucionais a respeito da organização do Estado, pode-

se dizer que é instrumento de manutenção da unidade do pacto federativo, apto a 

impedir a desagregação da Federação: 

 a) O estado de sítio. 

 b) O estado de defesa. 

 c) A intervenção federal. 

 d) A solução pacífica dos conflitos. 

 e) A Força Nacional de Segurança Pública. 

Poder Legislativo 
 

Questão 25: IBFC - Tec Sup Pro (MGS)/MGS/Serviços Jurídicos/2015 

Assinale a alternativa correta considerando as disposições da Constituição Federal sobre 

as competências da Câmara dos Deputados: 



PROF. LUIS ALBERTO – prof.luisalberto@gmail.com 

11 
 

 a)  Compete privativamente à Câmara dos Deputados, proceder à tomada de contas do 

Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 

sessenta dias após a abertura da sessão legislativa. 

 b)  Compete exclusivamente à Câmara dos Deputados, aprovar previamente, por voto 

aberto, após arguição pública, a escolha de Governador de Território. 

 c)  Compete privativamente à Câmara dos Deputados, autorizar, por três quintos de 

seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice- Presidente da 

República e os Ministros de Estado. 

 d)  Compete exclusivamente à Câmara dos Deputados, aprovar previamente, por voto 

aberto, após arguição pública, a escolha de Presidente e diretores do banco central. 

  

Questão 26: IBFC - NeR (TJ PR)/TJ PR/Remoção/2014 

Assinale a alternativa correta: 

 a)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal 

eleitos segundo o princípio proporcional. 

 b)  A denominada imunidade formal é aquela em que os deputados e senadores são 

invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. 

 c)  Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o parlamentar que se licenciar 

para o exercício de outro cargo fora do Parlamento, apesar de não perder o mandato, 

perderá as imunidades parlamentares. 

 d)  As comissões parlamentares de inquérito não detêm poderes de investigação 

próprios das autoridades judiciais. 

  

Questão 27: IBFC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014 

Com relação à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), assinale a alternativa 

CORRETA: 

 a)  Serão criadas pela Câmara de Deputados ou pelo Senado, separadamente, mediante 

requerimento de um terço de seus membros. 

 b)  Não têm sua duração limitada no tempo e possui poderes irrestritos para investigar 

qualquer fato. 

 c)  Não podem impor penalidades ou condenações. 

 d)  Suas conclusões, devem ser encaminhadas ao Presidente da República. 

 

Tribunal de Contas da União 
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Questão 28: IBFC - GCT (FJP)/FJP/Nível II/Administração/2014 

De acordo com o preceituado na Constituição Federal da República, o controle externo, 

a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da 

União. Assinale a única alternativa que não integra a competência do referido Tribunal 

de Contas: 

 a)  assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao 

exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. 

 b)  sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à 

Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. 

 c)  julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 

instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa 

a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. 

 d)  fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito 

Federal ou a Município. 

 e)  apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 

qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, bem como as nomeações para cargo de provimento em 

comissão. 

   

Questão 29: IBFC - GCT (FJP)/FJP/Nível II/Direito/2014 

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, ao qual compete, dentre outras atribuições: 

 a)  apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante 

parecer prévio que deverá ser elaborado em trinta dias a contar de seu recebimento. 

 b)  fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito 

Federal ou a Município. 

 c)  aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de 

contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, pena 

privativa de liberdade. 

 d)  sustar, se não atendido, a execução de contrato administrativo impugnado, 

comunicando a decisão ao Ministério Público. 

 e)  julgar as contas de entidades não governamentais, após análise prévia de 

representantes do Poder Legislativo. 

   

Questão 30: IBFC - Aud Int (CGE MG)/CGE MG/2012 
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A respeito das disposições constitucionais realtivas à fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária, analise as assertivas abaixo. 

I. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 

irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de 

responsabilidade solidária. 

II. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na 

forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. 

Está correto o que se afirma em: 

 a)  somente I  

 b)  somente II 

 c)  nenhuma 

 d)  I e II 

  

Questão 31: IBFC - AnaP MPE SP/MPE SP/Assistente Jurídico/2013 

O Supremo Tribunal Federal (STF) sumulou o entendimento que, no Tribunal de Contas 

Estadual composto por 07 (sete) Conselheiros: 

 a) 02 (dois) devera ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 05 (cinco) pelo Chefe do 

Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar 03 (três) entre Auditores e 02 (dois) 

entre membros do Ministério Público. 

 b) 04 (quatro) devera ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 03 (três) pelo Chefe 

do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar 01 (um) dentre Auditores e outro 

dentre membros do Ministério Público, e 01 (um) terceiro a sua livre escolha. 

 c) 04 (quatro) devera ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 03 (três) pelo Chefe 

do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar 02 (dois) dentre Auditores e outro 

dentre membros do Ministério Público. 

 d) 03 (três) devera ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 04 (quatro) pelo Chefe 

do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar 02 (dois) dentre Auditores e outro, 

alternativamente, dentre membros do Ministério Público e terceiro a sua livre escolha. 

 e) 05 (cinco) devera ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 02 (dois) pelo Chefe do 

Poder Executivo, cabendo a este indicar 01 (um) dentre Auditores e outro, 

alternativamente, dentre membros do Ministério Público e terceiro a sua livre escolha. 

 

Poder Executivo 
 

Questão 32: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014 
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Segundo a Constituição Federal, no capítulo “Do Poder Executivo”, o Presidente e o 

Vice-Presidente da República poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se 

do país, sob pena de perda do cargo, por até: 

 a) 15 dias. 

 b) 30 dias. 

 c) 45 dias. 

 d) 60 dias. 

  

Questão 33: IBFC - AnaP MPE SP/MPE SP/Assistente Jurídico/2013 

Com relação a vacância do cargo de Presidente da República, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 a) Em caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, nos 

dois primeiros anos do mandato, far-se-a eleição direita noventa dias após aberta a 

Ultima vaga. 

 b) Em caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, serão 

sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente do Senado Federal, 

da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. 

 c) Em caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, nos 

dois últimos anos do mandato, as eleições diretas serão feitas em trinta dias. 

 d) Em caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, nos 

dois últimos anos do mandato, o Senado Federal realizara eleição indireta no prazo de 

trinta dias. 

 e) Em quaisquer das hipóteses de vacância, o sucessor convocara novas eleições no 

prazo de noventa dias. 

   

Questão 34: IBFC - Esc (PC SE)/PC SE/2014 

Segundo a Constituição Federal, no capítulo “Do Poder Executivo”, compete ao 

Presidente da República, exceto: 

 a) Manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos. 

 b) Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos 

instituídos em lei 

 c) Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal 

 d) Dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração 

federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos 

públicos. 
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Questão 35: IBFC - Adv (HMDCC)/HMDCC/2015 

O Presidente da República deve ficar suspenso de suas funções: 

Assinale a alternativa correta. 

 a) nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia pelo Superior Tribunal de 

Justiça. 

 b) nos delitos de improbidade administrativa, após a instauração do processo pelo 

Congresso Nacional. 

 c) nos crimes de ação penal privada, se recebida a queixa-crime pela Câmara dos 

Deputados. 

 d) nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. 

  

 

Questão 36: IBFC - Of Cart (PC TJ)/PC RJ/2013 

Dentre as alternativas abaixo, que versam sobre o capítulo da Constituição Federal 

denominado "Da Responsabilidade do Presidente da República", assinale afirmativa 

incorreta: 

 a) Admitida a acusação contra o Presidente da República, por um terço da Câmara dos 

Deputados, para apurar fato determinado e por prazo certo, será ele submetido a 

julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou 

perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. 

 b) O Presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se 

recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, e nos crimes de 

responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. 

 c) Decorrido o prazo de cento e oitenta dias e não estando o julgamento concluído, 

cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do 

processo. 

 d) Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente 

da República não estará sujeito a prisão. 

 e) O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser 

responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. 

Poder Judiciário 
 

Questão 37: IBFC - TJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/2014 

De acordo com a Constituição Federal, aos juízes é vedado: 
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 a)  Receber, a qualquer título ou pretexto, participação em processo, salvo custas 

processuais. 

 b)  Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos dois 

anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. 

 c)  Dedicar-se à atividade político-partidária. 

 d)  Exercer, qualquer outro cargo ou função, ainda que em disponibilidade. 

  

  

Questão 38: IBFC - Adv (HMDCC)/HMDCC/2015 

Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe: 

Assinale a alternativa correta. 

 a) julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos 

Tribunais Regionais Federais, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei 

federal, ou negar-lhes vigência. 

 b) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 

instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei 

federal. 

 c) processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, os Governadores dos Estados 

e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos 

Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. 

 d) julgar, em recurso ordinário as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou 

organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou 

domiciliada no País. 

    

Questão 39: IBFC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Judiciária/2014 

Junto ao Conselho Nacional de Justiça, oficiarão: 

 a)  O Corregedor- Geral de Justiça e o Procurador- Geral da República. 

 b)  O Procurador- Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

 c)  O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o 

Corregedor- Geral do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 d)  O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministro 

Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

  

Questão 40: IBFC - AnaP MPE SP/MPE SP/Agente de Promotoria/2013 
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Especialmente, compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) funcionar como a última 

instância de jurisdição quando a questão em debate relacionar-se com o direito: 

 a) Federal. 

 b) Estadual. 

 c) Municipal. 

 d) Constitucional. 

 e) Consuetudinário. 

  

Processo Legislativo 
 

Questão 41: IBFC - Adv (Franca)/CM Franca/2012 

Acerca do processo legislativo disciplinado pela Constituição da República, assinale a 

alternativa correta: 

 a) Lei ordinária disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 

 b) não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto 

obrigatório. 

 c) A constituição poderá ser emendada mediante proposta de três quintos, no mínimo, 

dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 

 d) São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre 

normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

  

 

 

 

 

Questão 42: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014 

 

No que diz respeito às emendas à Constituição, existem algumas limitações materiais e 

circunstâncias em que o texto constitucional não poderá ser emendado. A respeito do 

tema, assinale a alternativa INCORRETA: 

 a) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de 

estado de defesa ou de estado de sítio. 
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 b) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não 

pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

 c) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das 

Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, 

pela maioria relativa de seus membros. 

 d) É vedada a proposta de emenda tendente a abolir voto direto, secreto, obrigatório, 

universal e periódico. 

 

Questão 43 IBFC - AnaP MPE SP/MPE SP/Assistente Jurídico/2013 

Considerando o texto constitucional, indique a alternativa INCORRETA, a respeito das 

emendas constitucionais: 

 a) A Constituição não podera ser emendada na vigência de intervenção federal, de 

estado de defesa ou de estado de sitio. 

 b) A Constituição podera ser emendada mediante proposta da maioria absoluta dos 

membros da Camara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República 

ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, por um terço de seus membros. 

 c) Não sera objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma 

federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos 

Poderes e os direitos e garantias individuais. 

 d) A emenda a Constituição sera promulgada pelas Mesas da Camara dos Deputados e 

do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 

 e) A proposta de emenda constitucional sera discutida e votada em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 

tres quintos dos votos dos respectivos membros. 

   

Questão 44: IBFC - Adv (IDECI)/IDECI/2013 

A Constituição Federal de 1988 prevê, expressamente, as matérias que serão reservadas 

à lei complementar (CF, art 69). Assinale a alternativa em que todas as matérias 

dependem de lei complementar. 

 a)  Fixar outras atribuições ao Vice-Presidente da República; definir as terras devolutas 

indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias 

federais de comunicação e à preservação ambiental; e estabelecer as normas gerais a 

serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. 

 b)  Estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 

desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por meio de lei 

ordinária, estabelecer normas de igual objetivo; estabelecer regime especial para 

pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Município, dispondo 

sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação; e estabelecer 
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procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de 

desapropriação. 

 c)  Dispor sobre finanças públicas, dívida pública externa e interna, incluída a das 

autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público, concessão de 

garantias pelas entidades públicas, emissão e resgate de títulos da dívida pública, 

fiscalização das instituições financeiras; estabelecer procedimento contraditório especial, 

de rito sumário, para o  processo judicial de desapropriação; e estabelecer outros casos 

de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade 

administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do 

candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder 

econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administrativa direta 

ou indireta. 

 d)  Regular a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 

causa; dispor sobre fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, 

operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, resguardadas as 

características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento 

regional; estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 

anuais. 

Questão 45: IBFC - AnaP MPE SP/MPE SP/Agente de Promotoria/2013 

No processo legislativo federal, a iniciativa desencadeia o processo de elaboração das 

diversas espécies normativas. Assim, a respeito do tema, e em conformidade com a atual 

Constituição, assinale a opção INCORRETA: 

 a) A Câmara dos Deputados tem iniciativa reservada sobre assuntos exclusivos de seu 

interesse. 

 b) O Superior Tribunal de Justiça detém iniciativa para propor lei ordinária que 

disponha sobre o Estatuto da Magistratura. 

 c) O Presidente da República tem iniciativa reservada sobre leis que fixem ou 

modifiquem os efetivos das Forças Armadas. 

 d) O Governador de Estado tem iniciativa reservada sobre leis que fixem ou 

modifiquem os efetivos das respectivas Polícias Militares. 

 e) Sobre a organização do Ministério Público da União, o Presidente da República detém 

iniciativa concorrente com o Procurador-Geral da República. 

Funções Essenciais à Justiça 
 

Questão 46: IBFC - NeR (TJ PR)/TJ PR/Provimento/2014 

Assinale a alternativa correta: 

 a)  Um dos princípios institucionais do Ministério Público é a divisibilidade. 

 b)  Aos membros do Ministério Público é vedado o exercício da advocacia. 
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 c)  Para o ingresso na carreira da Defensoria Pública da União é desnecessário o 

concurso público. 

 d)  O advogado é dispensável à administração da justiça. 

  

Questão 47: IBFC - Tec Sup Pro (MGS)/MGS/Serviços Jurídicos/2015 

Assinale a alternativa correta considerando as disposições da Constituição Federal sobre 

o Ministério Público e a Advocacia Pública. 

 a)  A Advocacia- Geral da União tem por chefe o Advogado- Geral da União, de livre 

nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de dezoito anos, de 

notável saber jurídico e reputação ilibada. 

 b)  O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de doze membros nomeados 

pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 

Senado Federal, para um mandato de quatro anos, admitida um recondução. 

 c)  Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observando o disposto em lei. 

 d)  A destituição do procurador- Geral da República, por iniciativa do Presidente da 

República, deverá aer precedida de autorização da maioria absoluta do Congresso 

Nacional. 

Seguridade Social 
 

Questão 48: IBFC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Judiciária/2014 

De acordo com o texto da Constituição Federal, a pessoa jurídica em débito com o 

sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, NÃO poderá: 

 a)  Contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios. 

 b)  Celebrar contratos com o Poder Público, obter empréstimos junto às instituições 

financeiras ou pedir compensação de  eventuais créditos existentes com o fisco. 

 c)  Contratar mais empregados até regularizar a situação perante o fisco. 

 d)  Sofrer qualquer tipo de distinção na participação em processo licitatório, sob pena 

de prejudicar a manutenção das atividades empresariais e o pagamento do salário dos 

seus empregados. 

Tribunal de Contas da União (arts. 71 a 73 da CF/1988) 
 

49) FCC - TCE-CE - Suporte Administrativo Geral - 2015 

Na estrutura constitucional brasileira, o Tribunal de Contas: 
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 a)  integra a estrutura do Poder Executivo, funcionando como órgão de controle interno 

das contas públicas. 

 b)  integra a estrutura do Poder Judiciário, possuindo competências próprias. 

 c)  é órgão independente e autônomo, estando arrolado dentre as funções essenciais à 

Justiça. 

 d)  possui autonomia, competindo-lhe exercer função auxiliar ao Poder Legislativo. 

 e)  é órgão independente e autônomo, desvinculado dos Poderes do Estado. 

 

Questão 50: FCC - Aux FF II (TCE-SP)/TCE-SP/"Sem Área"/2015 

No tocante à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, segundo as normas 

preconizadas pela Constituição Federal brasileira, considere: 

I. Ao Tribunal de Contas da União compete fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 

repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 

congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município. 

II. O Tribunal de Contas da União encaminhará ao Congresso Nacional, semestralmente, 

relatório de suas atividades. 

III. As decisões do Tribunal de Contas da União, de que resulte imputação de débito ou 

multa, não terão eficácia de título executivo, dependendo de prévia ratificação expressa 

pelo Supremo Tribunal Federal. 

IV. Dois terços dos Ministros do Tribunal de Contas serão escolhidos pelo Congresso 

Nacional e um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal. 

Está correto o que consta APENAS em: 

 a) I e IV. 

 b) I, II e IV. 

 c) II e IV. 

 d) I e III. 

 e) I, III e IV. 

Questão 51: FCC - Aux FF II (TCE-SP)/TCE-SP/"Sem Área"/2015 

Joana e Fabrícia pretendem fazer parte da composição do Tribunal de Contas da União, 

sendo que ambas possuem idoneidade moral e reputação ilibada. Joana possui sessenta 

e sete anos de idade, é juíza do Trabalho com atuação na Segunda Região (São Paulo − 

SP) desde de 1988 e Fabrícia possui trinta e nove anos de idade e é contadora da empresa 

pública X há doze anos. A Constituição Federal permite integrar o Tribunal de Contas 

da União 

 a) apenas Fabrícia, porque Joana não preenche o requisito da idade. 
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 b) apenas Fabrícia, porque Joana possui conhecimentos jurídicos somente na área de 

Direito do Trabalho. 

 c) Fabrícia e Joana, uma vez que ambas possuem todos os requisitos exigidos pela Carta 

Magna. 

 d) apenas Joana, porque Fabrícia não possui o requisito da idade. 

 e) apenas Joana, porque Fabrícia não possui o requisito de tempo mínimo de efetivo 

exercício na função de contadora da empresa pública X. 

 

Questão 52: FCC - Aux FF II (TCE-SP)/TCE-SP/"Sem Área"/2015 

Camilo é Ministro do Tribunal de Contas da União. De acordo com a Constituição 

Federal, Camilo terá as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e 

vantagens dos 

 a) Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

 b) Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

 c) Desembargadores dos Tribunais Regionais Federais. 

 d) Membros do Ministério Público da União. 

 e) Membros do Congresso Nacional. 

 

Questão 53: FCC - TJ TRT9/TRT 9/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015 

O Poder Judiciário, incluindo o TRT da 9ª Região, deve prestar contas ao Tribunal de 

Contas da União − TCU. Nos termos da Constituição Federal, as decisões do TCU de 

que resultem imputação de débito ou multa terão eficácia de: 

 a) precatório. 

 b) título executivo. 

 c) título administrativo. 

 d) dívida tributária. 

 e) operação de crédito. 

Sistema de controle interno 
 

Questão 54: SMA-RJ (antiga FJG) - Aux Con (CGM RJ)/Pref RJ/2015 

De acordo com a Constituição Federal, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

manterão sistema de controle interno de forma: 

 a)  integrada 
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 b)  inabalada 

 c)  integralizada 

 d)  apartada, em decorrência da independência dos poderes 

 

Questão 55: SMA-RJ (antiga FJG) - Aux Con (CGM RJ)/Pref RJ/2015 

Uma das finalidades do sistema de controle interno previstas na carta magna da 

República Federativa do Brasil é: 

 a)  apoiar as controladorias no exercício de sua missão 

 b)  apoiar as auditorias internas 

 c)  apoiar os tribunais de contas no exercício de sua missão 

 d)  apoiar os controllers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito 

 

1) A 2) D 3) E 4) D 5) C 

6) B 7) D 8) C 9) A 10) C 

11) C 12) C 13) B 14) B 15) A 
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16) C 17) D 18) C 19) A 20) D 

21) C 22) D 23) A 24) C 25) A 

26) C 27) C 28) E 29) B 30) D 

31) B 32) A 33) A 34) C 35) D 

36) A 37) C 38) B 39) B 40) A 

41) D 42) D 43) B 44) B 45) B 

46) B 47) C 48) A 49) D 50) A 

51) A 52) B 53) B 54) A 55) C 

 

 


