
  

 
 19 - (CIASC - Advogado - Fepese 2017) - O mandado de 
segurança coletivo poderá ser impetrado por:  

A) organização sindical, entidade de classe ou associa-
ção legalmente constituída e em funcionamento há pelo 
menos um ano, em defesa dos interesses de seus 
membros ou associados, ou por partido político com re-
presentação no Congresso Nacional.  

B) organização sindical, entidade de classe ou 
associação com representação nacional, legalmente 
constituída e expressamente autorizada, em defesa dos 
interesses de próprios.  

C) partido político com representação nacional, sindicato, 
entidade de classe ou associação, legalmente autorizada 
por seus representados, para a defesa dos interesses de 
seus membros ou associados.  

D) partido político com representação nacional, por 
organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo 
menos um ano, em defesa dos interesses próprios, de 
seus filiados, membros ou associados.  
E) partido político, confederação sindical, entidade de 
classe de âmbito nacional ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, 
em defesa dos interesses próprios, de seus membros ou 
associados. 
 
RESPOSTA: A - CRFB/88 - Art. 5º, LXX - o mandado 
de segurança coletivo pode ser impetrado por:  
a) partido político com representação no Congresso 
Nacional;  
b) organização sindical, entidade de classe ou asso-
ciação legalmente constituída e em funcionamento há 
pelo menos um ano, em defesa dos interesses de 
seus membros ou associados; 
 

 
 20 - (TJMG - Serviço Notarial - Consulplan 2018) - Em 
relação aos direitos de nacionalidade, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

A) Não será concedida extradição de estrangeiro por 
crime político ou de opinião.  

B) Não impede a extradição a circunstância de ser o ex-
traditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro.  

C) O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em 
caso de crime comum praticado antes da naturalização 
ou, na forma da lei, de comprovado envolvimento em tráfi-
co ilícito de entorpecentes e drogas afins.  
D) A Constituição considera brasileiros natos todos os 
nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, bem 
como os nascidos no estrangeiro, de pai e mãe brasi-
leiros, desde que ambos estejam a serviço do Brasil. 
 
RESPOSTA: D - CRFB/88 - Art. 12. São brasileiros:  
I - natos:  
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ain-
da que de pais estrangeiros, desde que estes não 
estejam a serviço de seu país;  
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou 
mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a 
serviço da República Federativa do Brasil; 

 
 
 
 
 

 
 21 - (IPM-SP - Agente Administrativo - AOCP 2018) - As-
sinale a alternativa INCORRETA no tocante à 
Constituição Federal de 1988. 
 

 A) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público.  

B) O prazo de validade do concurso público será de até 
dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.  

C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo.  

D) Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor 
público da administração direta, autárquica e fundacional 
para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de 
serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto 
para promoção por merecimento.  
E) Durante o prazo prorrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir cargo 
ou emprego, na carreira. 
 
RESPOSTA - E - CRFB/88 - Art. 37, IV - durante o 
prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir 
cargo ou emprego, na carreira; 
 

 
 22 - (IPM-SP - Agente Administrativo - AOCP 2018) - Em 
concordância com a Constituição Federal, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social, é direito do 
trabalhador urbano e rural  

A) jornada de seis horas para o trabalho realizado em tur-
nos ininterruptos de revezamento, ainda que haja nego-
ciação coletiva em sentido diverso.  

B) ação, quanto aos créditos resultantes das relações de 
trabalho, com prazo prescricional de dois anos para os 
trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de cinco anos 
após a extinção do contrato de trabalho.  

C) igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 
empregatício permanente e o trabalhador avulso.  

D) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 
nascimento até 6 (seis) anos de idade em creches e pré-
escolas.  
E) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador, sem excluir a indenização a que este está 
obrigado, quando incorrer somente com dolo. 
 
RESPOSTA: C - CRFB/88 - Art. 7º, XXXIV - igualdade 
de direitos entre o trabalhador com vínculo 
empregatício permanente e o trabalhador avulso. 
 
 

 
 23 - (TJ-CE - Serviço Notarial - IESES 2018) - O Senado 
Federal compõe-se de representantes dos Estados e do 

Simulado Direito Constitucional - PM 



Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. 
Segundo a CF/88 cada Estado e o Distrito Federal 
elegerão:  

A) 2 (dois) senadores.  
B) 4 (quatro) senadores. 

C) 3 (três) senadores.  
D) 5 (cinco) senadores. 
 
RESPOSTA: C - CRFB/88 - Art. 46. O Senado Federal 
compõe-se de representantes dos Estados e do 
Distrito Federal, eleitos segundo o princípio 
majoritário.  
§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 
Senadores, com mandato de oito anos. 
 
 
24 - (PCSC - Escrivão - Fepese 2017) - De acordo com a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o 
exercício das funções de polícia marítima, aeroportuária e 
de fronteiras é incumbência da:  

A) Polícia Civil.  

B) Polícia Militar.  

C) Polícia Federal.  

D) Polícia Rodoviária Federal.  
E) Guarda Municipal. 
 
RESPOSTA: C - CRFB/88 - Art. 144, § 1º A polícia 
federal, instituída por lei como órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em 
carreira, destina-se a: III - exercer as funções de 
polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998). 
 
 
25 - (Questão Simulada) - De acordo com a Constituição 
do Estado, marque a afirmativa INCORRETA.  

A) A alienação ou qualquer transferência do controle acio-
nário da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – 
Celesc, sua subsidiária Celesc Distribuição S.A., de-
penderá obrigatoriamente de autorização legislativa com 
posterior consulta popular, sob forma de referendo.  

B) São militares estaduais os integrantes dos quadros 
efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar, que terão as mesmas garantias, deveres e 
obrigações, estatuto, lei de remuneração, lei de promoção 
de oficiais e praças e regulamento disciplinar único.  

C) As patentes dos oficiais são conferidas pelo 
Governador do Estado.  

D) Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.  
E) O militar em atividade que aceitar cargo público civil 
temporário será transferido para a reserva. 
 
RESPOSTA: E - CRFB/88 - Art. 31, § 5º — O militar em 
atividade que aceitar cargo público civil permanente 
será transferido para a reserva. 
 
 
26 - (Questão Simulada) - Sobre a Segurança Pública na 
Constituição do Estado,marque a afirmativa INCORRETA.  

A) O regulamento disciplinar dos militares estaduais será 
revisto periodicamente, com intervalo de no máximo cinco 
anos, visando o seu aprimoramento e atualização.  

B) A remuneração dos servidores policiais integrantes  

dos órgãos de segurança pública será por vencimentos.  

C) A lei disciplinará a organização, a competência, o fun-
cionamento e os efetivos dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública do Estado, de maneira a garantir a 
eficiência de suas atividades.  

D) A Polícia Civil é um órgão de Segurança Pública 
previsto na Constituição Estadual.  
E) A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são ór-
gãos de Segurança Pública previstos na Constituição do 
Estado. 
 
RESPOSTA: B - CESC/89 - Art. 105-A A remuneração 
dos servidores policiais integrantes dos órgãos 
relacionados no art. 105 será fixada na forma do art. 
23-A. 


