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1. (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013)
No que se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF) e à aplicabilidade das normas
constitucionais, julgue os itens a seguir.
O mecanismo denominado sistema de freios e contrapesos é aplicado, por exemplo, no caso da nomeação dos
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), atribuição
do presidente da República e dependente da aprovação
pelo Senado Federal.
( ) CERTO

( ) ERRADO

2. (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013)
No que se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF) e à aplicabilidade das normas
constitucionais, julgue os itens a seguir.
A liberdade de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer, é um exemplo de norma constitucional de
eficácia limitada.
( ) CERTO

( ) ERRADO

3. (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013)
No que se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF) e à aplicabilidade das normas
constitucionais, julgue os itens a seguir.
Decorre do princípio constitucional fundamental da independência e harmonia entre os poderes a impossibilidade de que um poder exerça função típica de outro,
não podendo, por exemplo, o Poder Judiciário exercer a
função administrativa.
( ) CERTO

( ) ERRADO

4. (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013)
No que se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF) e à aplicabilidade das normas
constitucionais, julgue os itens a seguir.
No que se refere às relações internacionais, a República
Federativa do Brasil rege-se pelos princípios da igualdade entre os Estados, da cooperação entre os povos para
o progresso da humanidade e da concessão de asilo político, entre outros.
( ) CERTO

( ) ERRADO

5. (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013)
A respeito da organização político-administrativa do Estado e da administração pública, julgue os itens que se
seguem.
O Distrito Federal (DF) é ente federativo autônomo, pois
possui capacidade de auto-organização, autogoverno e
autoadministração, sendo vedado subdividi-lo em municípios.
( ) CERTO

( ) ERRADO

6. (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013)
A respeito da organização político-administrativa do Estado e da administração pública, julgue os itens que se
seguem.
Conforme o STF, a responsabilidade civil das empresas
prestadoras de serviço público é objetiva, mesmo em relação a terceiros não usuários do serviço público.
( ) CERTO

( ) ERRADO

7. (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013)
A respeito da organização político-administrativa do Estado e da administração pública, julgue os itens que se
seguem.
Os atos de improbidade administrativa importarão ao
agente a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei,
sem prejuízo da ação penal cabível.
( ) CERTO

( ) ERRADO

8. (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013)
A respeito da organização político-administrativa do Estado e da administração pública, julgue os itens que se
seguem.
Em se tratando de matéria para a qual se preveja a competência legislativa concorrente, a CF autoriza os estados
a exercerem a competência legislativa plena para atenderem a suas peculiaridades se inexistir lei federal sobre
normas gerais.
( ) CERTO

( ) ERRADO

9. (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013)
No que concerne ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário, julgue os itens subsecutivos.
Compete originariamente ao Superior Tribunal de Justiça
(STJ) julgar o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, os estados ou o DF.
( ) CERTO

( ) ERRADO

10. (PRF - Policial Rodoviário Federal - CESPE - 2013)
No que concerne ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário, julgue os itens subsecutivos.
Compete privativamente ao presidente da República
conceder indulto e comutar penas, ouvidos, se necessário, os órgãos instituídos em lei.
( ) CERTO

( ) ERRADO

11. (PRF - Agente Administrativo - CESPE - 2012) Com
base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal (PRF), julgue o item a seguir.
À PRF destina-se, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e federais.
( ) CERTO

( ) ERRADO
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12. (PRF - Agente Administrativo - CESPE - 2012) Com
base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal (PRF), julgue o item a seguir.
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), é
atribuição da PRF, na forma da lei, exercer, entre outras
funções, a de polícia judiciária.
( ) CERTO

( ) ERRADO

13. (PRF - Agente Administrativo - CESPE - 2012) Com
relação aos princípios fundamentais, às classificações e
ao conceito de constituição, julgue o item a seguir.
Considerando-se a diferença entre os fundamentos e
os objetivos da República Federativa do Brasil, é correto
afirmar que a dignidade da pessoa humana é um fundamento e, não, um objetivo.
( ) CERTO

( ) ERRADO

14. (PRF - Agente Administrativo - CESPE - 2012) Com
relação aos princípios fundamentais, às classificações e
ao conceito de constituição, julgue o item a seguir.
Em relação ao conteúdo, a CF deve ser classificada como
analítica.
( ) CERTO

( ) ERRADO

15. (PRF - Agente Administrativo - CESPE - 2012) Julgue
o item que se segue, referente à administração pública.
Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário e do Poder Executivo não poderão ser superiores aos vencimentos dos cargos do Poder Legislativo.
( ) CERTO

( ) ERRADO

16. (PRF - Agente Administrativo - CESPE - 2012) Julgue o próximo item, acerca dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
O Superior Tribunal de Justiça é órgão de terceira instância, cabendo recurso de todas as decisões dos tribunais
de justiça dos estados, quando denegatórias, ao referido
tribunal superior.
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( ) ERRADO

17. (PRF - Agente Administrativo - CESPE - 2012) Julgue o próximo item, acerca dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, em
recurso extraordinário, a ação direta de inconstitucionalidade.
( ) CERTO

( ) ERRADO

18. (PRF - Agente Administrativo - CESPE - 2012) Julgue o próximo item, acerca dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
Cada um dos vinte e seis estados da Federação mais o
Distrito Federal elegem três senadores, totalizando oitenta e um senadores com mandato de oito anos, havendo para cada senador dois suplentes.
( ) CERTO

( ) ERRADO

19. (PRF - Agente Administrativo - CESPE - 2012) Julgue o próximo item, acerca dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
É competência indelegável do Congresso Nacional aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades
nucleares.
( ) CERTO

( ) ERRADO

20. (PRF - Agente Administrativo - CESPE - 2012) Julgue o próximo item, acerca dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
A eleição de membros do Conselho da República compete, exclusivamente, à Câmara dos Deputados.
( ) CERTO

( ) ERRADO

21. (Polícia Federal - Agente de Polícia Federal - CESPE - 2014) Um agente da Polícia Federal foi escalado
para atuar em operação para cumprimento de mandado
judicial de prisão e de busca e apreensão, durante o dia,
de documentos no escritório profissional do investigado.
A respeito da atuação do agente na situação descrita acima, julgue o item a seguir.
O agente poderá acessar o conteúdo de correspondências encontradas no escritório profissional do investigado, uma vez que está prevista na CF, de forma expressa, a
possibilidade de violação do sigilo das correspondências
quando houver ordem judicial em processo penal.
( ) CERTO

( ) ERRADO

22. (Polícia Federal - Agente de Polícia Federal - CESPE - 2014) Um agente da Polícia Federal foi escalado
para atuar em operação para cumprimento de mandado
judicial de prisão e de busca e apreensão, durante o dia,
de documentos no escritório profissional do investigado.
A respeito da atuação do agente na situação descrita acima, julgue o item a seguir.
Mesmo que o investigado ofereça resistência à ordem de
prisão, não será possível o uso de algemas para conduzi-lo, uma vez que a CF garante que nenhum cidadão será
submetido a tratamento desumano ou degradante.
( ) CERTO

( ) ERRADO

23. (Polícia Federal - Agente de Polícia Federal - CESPE - 2014) Um agente da Polícia Federal foi escalado
para atuar em operação para cumprimento de mandado
judicial de prisão e de busca e apreensão, durante o dia,
de documentos no escritório profissional do investigado.
A respeito da atuação do agente na situação descrita acima, julgue o item a seguir.
Mesmo sem o consentimento do proprietário, é permitido ao agente entrar no escritório profissional onde se
encontrem os objetos de busca e apreensão.
( ) CERTO

( ) ERRADO

( ) CERTO

( ) ERRADO

25. (Polícia Federal - Conhecimentos Básicos - Todos
os cargos - Nível Superior - CESPE - 2014) No que se
refere aos princípios fundamentais e à organização do
Estado brasileiro, julgue o próximo item.
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal (DF),
adota a federação como forma de Estado.
( ) CERTO

( ) ERRADO

26. (Polícia Federal - Conhecimentos Básicos - Todos
os cargos - Nível Superior - CESPE - 2014) No que se
refere aos princípios fundamentais e à organização do
Estado brasileiro, julgue o próximo item.
O estabelecimento pela CF de que todo o poder emana
do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos seus termos, evidencia a adoção
da democracia semidireta ou participativa.
( ) CERTO

( ) ERRADO

27. (Polícia Federal - Conhecimentos Básicos - Todos
os cargos - Nível Superior - CESPE - 2014) Acerca dos
direitos e garantias fundamentais, da aplicabilidade das
normas constitucionais e da organização do poder judiciário, julgue o item seguinte.
No que se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos, a CF incorpora o princípio da irretroatividade irrestrita da lei penal, em respeito ao princípio da legalidade.
( ) CERTO

( ) ERRADO

28. (Polícia Federal - Conhecimentos Básicos - Todos
os cargos - Nível Superior - CESPE - 2014) No que diz
respeito à organização político-administrativa do Estado
e aos servidores públicos, julgue o item subsequente.
Lei estadual que autorize a utilização, pela polícia civil
do estado, de armas de fogo apreendidas invade a competência privativa da União para legislar sobre material
bélico, que, complementada pela competência para autorizar e fiscalizar a produção de material bélico, abrange
a disciplina sobre a destinação de armas apreendidas.
( ) CERTO

( ) ERRADO

29. (Polícia Federal - Conhecimentos Básicos - Todos
os cargos - Nível Superior - CESPE - 2014) No que diz
respeito à organização político-administrativa do Estado
e aos servidores públicos, julgue o item subsequente.
Compete à União, aos estados, ao DF e aos municípios
legislar concorrentemente sobre direito penitenciário,
cabendo à União apenas o estabelecimento de normas
gerais.
( ) CERTO

( ) ERRADO

30. (Polícia Federal - Conhecimentos Básicos - Todos
os cargos - Nível Superior - CESPE - 2014) Em relação
aos Poderes Legislativo e Executivo e à segurança pública, julgue o item que se segue.
A Polícia Federal, organizada e mantida pela União, atua,
de forma preventiva e repressiva, no combate a certos
delitos, sendo ainda de sua responsabilidade o exercício,
com exclusividade, das funções de polícia judiciária da
União.
( ) CERTO

( ) ERRADO

31. (Polícia Federal - Conhecimentos Básicos - Todos
os cargos - Nível Superior - CESPE - 2014) Em relação
aos Poderes Legislativo e Executivo e à segurança pública, julgue o item que se segue.
Considere que o Congresso Nacional, para evitar eventual compromisso gravoso ao patrimônio nacional, resolva definitivamente acerca de um tratado internacional.
Nessa situação, o ato legislativo, por ser definitivo, deve
ser sancionado pelo presidente da República.
( ) CERTO

( ) ERRADO

32. (Polícia Federal - Conhecimentos Básicos - Todos
os cargos - Nível Superior - CESPE - 2014) Em relação
aos Poderes Legislativo e Executivo e à segurança pública, julgue o item que se segue.
O objetivo fundamental da segurança pública, exercida
por meio das polícias federal, rodoviária federal, civis, militares e dos corpos de bombeiros militares, é a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio.
( ) CERTO

( ) ERRADO

33. (Polícia Federal - Agente Administrativo - CESPE
- 2014) No que concerne ao conceito de Constituição,
julgue o item abaixo.
Constituição, em sua acepção formal, corresponde ao
documento solene que disciplina as normas superiores elaboradas por um processo constituinte específico,
sendo as normas integrantes da Constituição Federal de
1988 (CF) caracterizadas como formalmente e materialmente constitucionais.
( ) CERTO

( ) ERRADO
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24. (Polícia Federal - Agente de Polícia Federal - CESPE - 2014) A respeito dos direitos sociais e das instituições democráticas, julgue o item abaixo.
É livre a associação sindical das categoriais profissionais,
sendo vedado ao poder público exigir, para a fundação
de um sindicato, que haja seu registro prévio em órgão
competente.
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34. (Polícia Federal - Agente Administrativo - CESPE 2014) Acerca das disposições constitucionais relativas à
segurança pública, julgue o item a seguir.
Na hipótese da ocorrência de crime contra o patrimônio
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, compete
à Polícia Federal apurar a infração penal.
( ) CERTO

( ) ERRADO

35. (Polícia Federal - Agente Administrativo - CESPE 2014) Acerca das disposições constitucionais relativas à
segurança pública, julgue os itens a seguir.
A Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal
e a Polícia Rodoviária Federal são órgãos destinados ao
exercício da segurança pública no Brasil.
( ) CERTO

( ) ERRADO

36. (Polícia Federal - Agente Administrativo - CESPE
- 2014) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue os seguintes itens.
O terrorismo, o racismo, a tortura e o tráfico ilícito de
entorpecentes são crimes hediondos, inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia.
( ) CERTO

( ) ERRADO

37. (Polícia Federal - Agente Administrativo - CESPE
- 2014) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue os seguintes itens.
Considere que uma criança tenha nascido nos Estados
Unidos da América (EUA) e seja filha de pai americano e
de mãe brasileira, que trabalhava, à época do parto, na
embaixada brasileira nos EUA. Nesse caso, a criança somente será considerada brasileira nata se for registrada
na repartição brasileira competente nos EUA.
( ) CERTO

( ) ERRADO

38. (Polícia Federal - Agente Administrativo - CESPE 2014) A respeito da organização político-administrativa
brasileira, da administração pública e do Poder Executivo,
julgue os itens subsequentes.
De acordo com a CF, a prática de ato de improbidade
administrativa por agente público implica a perda da
função pública e a suspensão dos direitos políticos, sem
prejuízo da ação penal cabível.
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( ) ERRADO

39. (Polícia Federal - Agente Administrativo - CESPE 2014) A respeito da organização político-administrativa
brasileira, da administração pública e do Poder Executivo,
julgue os itens subsequentes.
A União, os estados, o Distrito Federal (DF) e os municípios compõem a organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil, cabendo aos municípios
promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante, por exemplo, planejamento e controle
do parcelamento do solo urbano.
( ) CERTO

( ) ERRADO

40. (Polícia Federal - Agente Administrativo - CESPE 2014) A respeito da organização político-administrativa
brasileira, da administração pública e do Poder Executivo,
julgue os itens subsequentes.
Compete privativamente ao presidente da República a
concessão de indulto, podendo essa competência, entretanto, ser delegada a outras autoridades, como, por
exemplo, a ministro de Estado.
( ) CERTO

( ) ERRADO

41. (Polícia Federal - Agente Administrativo - CESPE
- 2014) Acerca da gestão de processos e de contratos,
julgue os itens subsecutivos.
Cabe privativamente à União legislar acerca de normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades,
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do DF e dos municípios.
( ) CERTO

( ) ERRADO

42. (Polícia Federal - Delegado - CESPE - 2013) No que
se refere à CF e ao poder constituinte originário, julgue o
item subsequente.
A CF contempla hipótese configuradora do denominado
fenômeno da recepção material das normas constitucionais, que consiste na possiblidade de a norma de uma
constituição anterior ser recepcionada pela nova constituição, com status de norma constitucional.
( ) CERTO

( ) ERRADO

43. (Polícia Federal - Delegado - CESPE - 2013) No que
se refere à CF e ao poder constituinte originário, julgue o
item subsequente.
No sentido sociológico, a CF reflete a somatória dos fatores reais do poder em uma sociedade.
( ) CERTO

( ) ERRADO

44. (Polícia Federal - Delegado - CESPE - 2013) Considerando o controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico pátrio, julgue o item subsecutivo.
Na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante o STF, apesar de lhe ser aplicável o princípio da congruência ou da adstrição ao pedido, admite - se a declaração de inconstitucionalidade de uma norma que não
tenha sido objeto do pedido, na hipótese configuradora
da denominada inconstitucionalidade por arrastamento.
( ) CERTO

( ) ERRADO

45. (Polícia Federal - Delegado - CESPE - 2013) Considerando o controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico pátrio, julgue o item subsecutivo.
De acordo com entendimento do STF, no controle difuso
de constitucionalidade, os tribunais não podem aplicar a
denominada interpretação conforme a CF sem a observância da cláusula de reserva de plenário.
( ) CERTO

( ) ERRADO

