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QUESTÃO NÚMERO 66

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO:

66) Letra a.

A questão deve ser respondida com base nas disposições do artigo 100, §11, da

Constituição Federal, que apresenta a seguinte redação:

Art. 100, § 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do
ente federativo devedor, com auto aplicabilidade para a União, a oferta de
créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos
de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial
transitada em julgado para:
I - quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do
ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e,
subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional
do mesmo ente;

QUESTÃO NÚMERO 67

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO:

67) Letra e.

Uma das situações em que a Constituição Federal possibilita a intervenção é

para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da

Federação.



Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto
para:
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da
Federação;

Neste caso, a decretação da intervenção dependerá, se estivermos diante do

Poder Legislativo ou Executivo, de solicitação do Poder coacto ou impedido.

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:
I - no caso do art. 34, IV, de 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;

Com isso, confirmamos a Letra E como gabarito da questão.

QUESTÃO NÚMERO 68

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:

68) Letra d.

O STF possui entendimento consolidado no sentido de que a competência para

julgar a ação popular proposta contra o Presidente da República é do juízo

competente do primeiro grau de jurisdição.

STF/AO 859 - AÇAO ORIGINÁRIA. QUESTAO DE ORDEM. AÇAO POPULAR.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NAO-OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. 1. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer
autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do juízo
competente de primeiro grau.



QUESTÃO NÚMERO 69

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO:

69) Letra c.

Assim como informado na Letra C, os direitos sociais à moradia, à alimentação e

ao transporte são fruto do poder constituinte derivado, tendo sido incorporados

por meio de emendas constitucionais, sendo elas: EC 26/2000, EC 64/2010 e EC

90/2015.

QUESTÃO NÚMERO 70

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO:

70) Letra c.

De acordo com o §3º do artigo 121, temos a previsão de que “São irrecorríveis

as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta

Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança”.

Logo, em caso de denegação de mandado de segurança por parte de tribunal

superior, a competência para julgar será do STF, por meio de recurso ordinário.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda
da Constituição, cabendo-lhe:
II - julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o
mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais
Superiores, se denegatória a decisão;

QUESTÃO NÚMERO  71

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:



71) Letra d.

A resposta está na Letra D, uma vez que o §10 do artigo 62 determina que “É

vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que

tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo”.

QUESTÃO NÚMERO 72

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:

72) Letra d.

Inicialmente, o quórum a ser observado para que a inciativa popular seja

possível é de meio por cento do eleitorado do Estado do Pará.

Quando estivermos diante de projeto de emenda constitucional, assim como

mencionado pela questão, os subscritores deverão, obrigatoriamente, estar

distribuídos em pelo menos dez municípios. Além disso, é necessário o mínimo

de três décimos por cento dos eleitores de cada município.

Art. 8º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Assembleia Legislativa de projetos subscritos por, no mínimo, meio
por cento do eleitorado do Estado.
Parágrafo único. Tratando-se de projeto de emenda à Constituição,
os subscritores devem estar distribuídos, pelo menos, por dez
municípios e, no caso de projeto de lei, no mínimo, por cinco municípios,
sendo necessário, em qualquer hipótese, o mínimo de três décimos
por cento dos eleitores de cada município.



QUESTÃO NÚMERO 73

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO:

73) Letra b.

Estabelece a Súmula 642 do STF que “Não cabe ação direta de

inconstitucionalidade de lei do distrito federal derivada da sua competência

legislativa municipal”.

Desta forma, uma lei do DF só pode ser objeto de ADI quando estiver tratando

de assunto de competência estadual.

QUESTÃO NÚMERO 74

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:

74) Letra d.

Assim como informado na Letra D, o mandado do Procurador-Geral de Justiça,

que é o chefe do Ministério Público Estadual, é de 2 anos, sendo permitida uma

recondução.

Art. 179, § 2º. O mandato do Procurador-Geral de Justiça é de dois anos,
permitida uma recondução.

QUESTÃO NÚMERO 75

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO:

75) Letra a.

A Letra A está correta, refletindo a definição da Constituição em seu sentido

sociológico. Neste sentido, o estudo da Constituição trata-se de um problema

para sociólogos e cientistas políticos. E isso ocorre na medida em que a



Constituição trata-se, neste contexto, de um fato social, exigindo uma maior

investigação sobre a Constituição real e efetiva de um Estado.

QUESTÃO NÚMERO 76

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:

76) Letra d.

De acordo com a Constituição Federal, o STF é competente para processar e

julgar o habeas corpus quando for paciente, dentre outros, o Procurador-Geral

da República.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda
da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o
Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios
Ministros e o Procurador-Geral da República;
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas
referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas
data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do
Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

QUESTÃO NÚMERO 77

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:

77) Letra d.

Caso o mandado de injunção seja denegado por um TRE, a decisão, em grau

recursal, caberá ao TSE.



Art. 121, § 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente
caberá recurso quando:
V - denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou
mandado de injunção.

QUESTÃO NÚMERO 78

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO:

78) Letra b.

A resposta da questão é a Letra B, tendo como base normativa o §3º do artigo

5º da Constituição Federal, de seguinte redação:

Art. 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais.

QUESTÃO NÚMERO 79

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO:

79) Letra e.

De acordo com o artigo 166 da Constituição Estadual, temos a previsão de que

“As comarcas se classificam em entrâncias, sendo a da capital de terceira

entrância e as demais, de terceira, segunda e primeira entrâncias, conforme

dispuser a lei”.

Além disso, estabelece o §2º do artigo 167 que “As Varas Agrárias são providas

por Juízes de Direito de 2ª Entrância, na forma prevista pelo Código de

Organização e Divisão Judiciária do Estado, desde que aprovados em curso de

aperfeiçoamento”.



QUESTÃO NÚMERO 80

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:

80) Letra d.

De acordo com o texto constitucional, o militar alistável é elegível, devendo

atender às seguintes condições: a) se contar menos de dez anos de serviço,

deverá afastar-se da atividade; b) se contar mais de dez anos de serviço,

será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente,

no ato da diplomação, para a inatividade.
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