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Questão 16 

Trata-se de questão formulada com base em texto científico, cujo examinador apresentou 

apenas um trecho. Sendo assim, é extremamente subjetivo desnudar o conteúdo da assertiva, 

ante as possíveis interpretações que emergem de uma simples leitura, principalmente quando 

não foi definido o objeto do questionamento: soberania limitada. 

De qualquer forma, o item indaga se a soberania limitada implica em divisão do poder 

constituinte entre o povo e a assembleia constituinte que a representa. Na verdade, o 

pequeno trecho apresentado não nos leva a essa conclusão, pois sequer menciona a figura da 

Assembleia Constituinte. Todavia, ainda que o poder seja do povo, a confecção de uma 

constituição, em regra, é delegada a uma assembleia constituinte. Feito o texto constitucional, 

o próprio povo submete-se a ela, daí a razão da soberania ser limitada, ou seja, uma ideia não 

leva a outra. Questão mal formulada, passível de recurso. 

Gabarito: FALSO 

Questão 17 

O sentido sociológico de constituição não se coaduna com decisão política fundamental, pois 

esta expressão está ligada ao sentido político de Carl Schimitt. 

Gabarito: ERRADA 

Questão 18 

Mais uma questão sem qualquer conexão com o texto apresentado. De qualquer forma, a 

rigidez e a formalidade constitucional são consequências do constitucionalismo moderno. 

Gabarito: VERDADEIRO 

Questão 19 

Questão que mescla o sentido jurídico de Hans Kelsen com as características das constituições 

modernas. 

Gabarito: VERDADEIRO 



 

Questão 20 

O procedimento de reforma da constituição é uma cláusula pétrea implícita, razão pela qual 

não poderia ocorrer agravamento no procedimento por obra do constituinte reformador. 

Gabarito: VERDADERO 

Questão 21 

O regulamento que disponha sobre licenciamento ambiental de cemitérios não tem caráter 

autônomo e abstrato, razão pela qual não se submete ao controle concentrado de 

constitucionalidade, conforme precedente do STF: 

“EMENTA : CONSTITUCIONAL. NATUREZA SECUNDÁRIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTAR. 

RESOLUÇÃO DO CONAMA. INADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 

PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se admite a propositura de ação direta de 

inconstitucionalidade para impugnar Resolução do CONAMA, ato normativo regulamentar e 

não autônomo, de natureza secundária. O parâmetro de análise dessa espécie de ato é a lei 

regulamentada e não a Constituição. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (ADI 

3074) 

Gabarito: FALSO 

Questão 22 

A questão versa sobre controle concentrado de constitucionalidade de Decreto do Poder 

Executivo que versa sobre liberdade de reunião. Nessa seara, o STF já admitiu sua apreciação 

em sede de ADI: 

“O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional o Decreto distrital 20.007/99, que 

proibiu “a realização de manifestação pública, com a utilização de carros aparelhados e 

objetos sonoros na Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti e vias 

adjacentes”, em Brasília (DF). A decisão do Plenário acompanhou por unanimidade o voto do 

relator, ministro Ricardo Lewandowski” (ADI 1969)  

Gabarito: ERRADA 

Questão 23 

No informativo 868, restou evidenciada a constitucionalidade da Lei de Cotas: 

“É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para 

provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública Direta 

e Indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de 

heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o 

contraditório e a ampla defesa. Com base nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, 

julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de constitucionalidade em que se 

discutia a legitimidade da Lei federal nº 12.990/2014” 



 

Gabarito: FALSO 

Questão 24 

O dispositivo mencionado na questão é este: 

Art. 37, I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 

O dispositivo possui duas partes, a primeira, referente aos brasileiros, é de eficácia contida, a 

segunda, direcionada aos estrangeiros, é de eficácia limitada. 

Gabarito: FALSO   

Questão 25 

O tema da questão emerge da seguinte decisão do STF: 

“Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) declararam 

inconstitucionais dispositivos da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) que impediam emissoras de 

rádio e televisão de veicular programas de humor envolvendo candidatos, partidos e 

coligações nos três meses anteriores ao pleito, como forma de evitar que sejam ridicularizados 

ou satirizados. O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4451, em que a 

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) questionava os incisos II e III 

(em parte) do artigo 45 da Lei das Eleições, foi iniciado ontem (20) e concluído na sessão 

plenária desta quinta-feira (21). Os dispositivos considerados inconstitucionais pelo STF já 

estavam suspensos desde 2010 por meio de liminar concedida pelo então relator, ministro 

Ayres Britto (aposentado), e referendada pelo Plenário, de modo que a proibição não foi 

aplicada nas eleições de 2010 nem nas seguintes”.    

Portanto, não há como impedir a ridicularizarão de políticos em programas humorísticos da 

TV. 

Gabarito: VERDADEIRO 

Questão 26 

A competência da PF foi delineada expressamente no texto constitucional, sendo certo que 

engloba os interesses da União e das entidades da Administração indireta federal, a exemplo 

das autarquias. Confira: 

Art. 144, § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e 

mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:      

 

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços 

e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como 



 

outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija 

repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 

Gabarito: FALSO 

Questão 27 

A competência da justiça estadual é residual, razão pela qual somente será atraída se a justiça 

federal for competente. Neste caso, o STF fixou a competência da Justiça Federal: 

“Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou 

adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente [artigos 241, 241-A e 241-

B da Lei 8.069/1990] quando praticados por meio da rede mundial de computadores. STF. 

Plenário. RE 628624/MG, Rel. Orig. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, 

julgado em 28 e 29/10/2015 (repercussão geral) (Info 805)”. 

Gabarito: FALSO 

Questão 28 

De acordo com a Lei 7.347/85, em seu artigo primeiro, parágrafo único: 

“Parágrafo único.  Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam 

tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou 

outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente 

determinados”. 

Em regra, esse entendimento tem sido mantido pelo STF. 

Gabarito: VERDADEIRO 

Questão 29 

O tema não comporta discussão, tendo em vista estar expresso no artigo 24, XVI da CF/88: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. 

Todavia, impõe-se ressaltar que esse tema não constava do conteúdo programático de 

delegado: Organização do Estado – Repartição de Competências. 

Gabarito: VERDADEIRO 

Questão 30 

A assertiva está de acordo com a jurisprudência do STF: 

“O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais 

civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 



 

É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas 

das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil (CPC), 

para vocalização dos interesses da categoria.” INFORMATIVO 860 

Gabarito: VERDADEIRO 
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