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1. (2018/CESPE/PCSE/DELEGADO) A segurança pública,
exercida para preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, é
responsabilidade de todos.
2. (2019/CESPE/PRF/Policial Rodoviário Federal) A
competência da PRF, instituição permanente, organizada e
mantida pela União, inclui o patrulhamento ostensivo das
rodovias e das ferrovias federais.
3. (2019/CESPE/PRF/Policial Rodoviário Federal) A
segurança viária compreende a educação, a engenharia e a
fiscalização de trânsito, vetores que asseguram ao cidadão
o direito à mobilidade urbana eficiente.
4. (2018/CESPE/PCSE/DELEGADO) As polícias militares, os
corpos de bombeiros militares e as polícias civis
subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito
Federal e dos territórios.
5. (2018/CESPE/PCSE/DELEGADO) O poder constituinte
originário, ao tratar da segurança pública no ordenamento
constitucional vigente, fez menção expressa à segurança
viária, atividade exercida para a preservação da ordem
pública, da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio
nas vias públicas
6. (2018/CESPE/PCSE/DELEGADO) Incumbem às polícias
civis a função de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais contra a ordem política e social,
excetuadas as infrações de natureza militar
7. (2018/CESPE/MPPI/ANALISTA) Ao ser estabelecido, no
texto constitucional, que os Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário são independentes e harmônicos entre si,
assimilaram-se ao ordenamento jurídico brasileiro as
teorias da separação de poderes e de freios e contrapesos,
desenvolvidas por Maquiavel, na obra O Príncipe.
8. (2018/VUNESP/PGE-SP/Procurador do Estado) Ao
escrever sobre a relação entre liberdade política,
democracia e poder, no Livro XI da obra clássica “O
Espírito das Leis”, Montesquieu já afirmava: ‘Para que não
se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição
das coisas, o poder limite o poder.”. A ideia foi incorporada
pela Constituição brasileira de 1988, sendo correto afirmar
sobre a independência e harmonia dos Poderes:
A) a Comissão Parlamentar de Inquérito, enquanto projeção
orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais é senão a
longa manus do próprio Congresso Nacional ou das Casas que
o compõem. Assim, as suas decisões que respeitarem aos
princípios da colegialidade e da motivação não estarão sujeitas
ao controle jurisdicional ou revisão por parte do Poder
Judiciário.
B) compete privativamente à Câmara dos Deputados processar
e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos
crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado
e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica
nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
C) a decretação da intervenção federal dependerá sempre de
prévia solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo
coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal
Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário.

D) a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do
Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores terão início no Senado Federal e cada
parte interessada poderá solicitar urgência para apreciação de
projetos de sua iniciativa.
E) cabe ao Congresso Nacional, mediante controle externo,
fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela
União mediante convênio, acordo, ajuste a outros instrumentos
congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.
9. (2018/CESPE/STJ/ANALISTA) De acordo com o Supremo
Tribunal Federal, o princípio da simetria na organização
dos poderes autoriza que um estado da Federação
condicione a instauração de ação penal contra o seu
governador à prévia autorização da respectiva assembleia
legislativa.
10. (2018/CEBRASPE/MPU/TÉCNICO)
Ato normativo
publicado pelo Presidente da República e cujo conteúdo
exorbite do poder regulamentar poderá ser sustado pelo
Congresso Nacional.
11. (2018/CEBRASPE/MPU/TÉCNICO) Caso pratique crime
de responsabilidade, o Presidente da República ficará
suspenso das suas funções após o Supremo Tribunal
Federal receber denúncia originária do Ministério Público
da União.
12. (2018/CEBRASPE/MPU/TÉCNICO)
Infração penal
comum cometida por desembargador de tribunal regional
federal será julgada originariamente pelo Supremo Tribunal
Federal.
13. (2018/CEBRASPE/MPU/TÉCNICO) Apesar de ser uma
garantia assegurada aos membros do Ministério Público, a
inamovibilidade poderá ser afastada por razões de
interesse público, mediante decisão fundamentada do
chefe da instituição.
14. De acordo com o previsto na CF/88, quanto à
Organização dos Poderes marque a alternativa correta.
a) Estados, DF e Territórios Federais terão representação na
Câmara dos Deputados proporcional às respectivas
populações.
b) A concessão de anistia e a comutação de pena são
competências privativas do Presidente da República que
podem ser objeto de delegação aos Ministros de Estado, ao
Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União.
c) Um quinto dos lugares de todos os tribunais brasileiros deve
ser reservado a membros do Ministério Público e da Advocacia.
d) Deputados Federais e Senadores são processados por
crimes comuns no STF a partir da diplomação.
e) Unidade, Indivisibilidade e Independência Funcional são
princípios exclusivos do Ministério Público.
15. É correto afirmar sobre a organização dos poderes:
a) Os membros do Congresso Nacional não poderão ser
presos antes da diplomação.
b) A partir da posse, os Deputados e Senadores serão
submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
c) Recebida a denúncia contra membros do Congresso
Nacional, os autos serão suspensos enquanto durar o
mandato.
d) Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
e) A sustação do processo penal contra parlamentar, enquanto
durar o mandato, deverá ser analisada pela respectiva Casa
dentro de vinte e quatro horas.
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16. A respeito do Princípio da Separação de Poderes
(princípio do Direito Constitucional), assinale a alternativa
correta.
a) O legislador constituinte originário elegeu a separação de
Poderes como cláusula pétrea da Constituição Federal de
1988.
b) São Poderes da República, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério
Público.
c) Como exemplo do sistema de freios e contrapesos do
Princípio da Separação de Poderes, os membros do Supremo
Tribunal Federal são escolhidos pelo Senado Federal e se
submetem à aprovação da Presidência da República.
d) O Judiciário exerce tipicamente a jurisdição e a fiscalização
contábil, financeira e orçamentária dos dinheiros públicos.
e) O Poder Legislativo tem como função típica a atividade de
legislação, sendo responsável pela edição de medidas
provisórias.
17. Em uma situação hipotética, José das Couves e Fulano
de Tal são eleitos em 2018, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente da República. No entanto, em setembro de
2021, ambos vêm a falecer em trágico acidente aéreo.
Pelas regras constitucionais atualmente vigentes,
a) deve ser realizada eleição em noventa dias.
b) assume a Presidência da República o Presidente da Câmara
dos Deputados, tendo como vice o Presidente do Supremo
Tribunal Federal.
c) deve ser realizada eleição, pelo Congresso Nacional, em
trinta dias.
d) assume a Presidência da República o Presidente do
Supremo Tribunal Federal, até completar o período de seus
antecessores.
e) deve ser realizada eleição direta em sessenta dias.
18. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) no que diz respeito ao Poder Judiciário.
( ) O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros
com mandato de 2 anos, admitida uma recondução.
( ) O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33
Ministros, os quais serão nomeados pelo Presidente da
República dentre brasileiros com mais de 35 anos de idade e
menos de sessenta e cinco anos de idade, além de outros
requisitos.
( ) O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de
sete membros, escolhidos mediante eleição, pelo voto secreto,
de três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;
de dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de
Justiça e, por fim, por nomeação do Presidente da República,
de dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico
e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
( ) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar,
originariamente, nos crimes comuns, os Governadores dos
Estados e do Distrito Federal.
( ) Lei Complementar, de iniciativa do Superior Tribunal de
Justiça, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados
princípios previstos na própria Constituição Federal.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima
para baixo.
a) V • V • V • F • F
b) V • F • V • V • V
c) V • F • F • F • V
d) F • V • F • F • F
e) F • F • V • V • V
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