
 

 

 

 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA 

QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

Olá amigos,  
Fiquei muito feliz ao ver a prova, pois nossas expectativas foram PLENAMENTE CUMPRIDAS: TODAS AS QUESTÕES 
DA PROVA foram abordadas em nossas aulas. 
Em relação à prova, no geral, podemos dizer que o nível de dificuldade da prova foi de fácil para médio. 
Conforme destacamos em nosso curso, a FCC manteve-se fiel à literalidade do texto constitucional, embora “aqui 
e ali” tenha colocado algumas “estorinhas”. 
Vamos aos comentários! 

Questão 49 

Gabarito: D 

Essa questão cuida da competência para apresentar projetos de lei relativos às Forças Armadas. 
O tema específico é a iniciativa legislativa para tais projetos. 
Considerando as informações constantes da questão, a resposta correta é a alternativa “D”, pois o PGR não possui 
competência para propor projetos de lei acerca dessa temática, conforme se depreende do inciso I, bem como a 
alínea “f” do inciso II, ambos do parágrafo primeiro do artigo 61. 
 

Questão 50 

Gabarito: C 

Nos termos do § 2º do art. 5º, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte. Com isso, temos a alternativa “C” como resposta correta. 
 

Questão 51 

Gabarito: A 

Conforme previsto no inciso VIII do art. 8º, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da 
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final 
do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 
Dessa forma, a resposta correta é a alternativa “A”. 
 

Questão 52 

Gabarito: B 

A alternativa correta é a letra “B”, pois: 
- legislar sobre desapropriação é competência legislativa privativa da União (Art. 22, II); 
- zelar pela guarda da Constituição é competência comum de todos os entes federativos (Art. 23, I). 
 
As demais estão corretas, conforme previsto no inciso XIV do art. 21, e inciso II do art. 22. 
 

Questão 53 



 

 

 

Gabarito: B 

Nos termos do art. 9º, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 

Destaca-se que cabe à lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. Por fim, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

Com isso, temos a alternativa “B” como correta. 

 

Questão 54 

Gabarito: E 

A alternativa correta é a letra “E”, em face do princípio da soberania popular previsto no parágrafo único do art. 
1º. 

 

Questão 55 

Gabarito: B 

Nos termos do inciso I do art. 38, o servidor público civil eleito para mandato federal, estadual ou distrital ficará 
afastado de seu cargo, emprego ou função. 

Nesse caso, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por 
merecimento. 

Com isso, temos a alternativa “B” como alternativa correta. 

 

Questão 56 

Gabarito: E 

Conforme previsão do inciso XVI do art. 37, temos que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

a) a de dois cargos de professor;  

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;  

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 

Dessa forma, temos a alternativa “E” como correta. 
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