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DIREITO CONSTITUCIONAL 
VISO PRÉVIO 
ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E COMPETÊNCIA 
 
1. (VI EXAME DA OAB) A respeito dos Procuradores-Gerais de Justiça nos Estados e no Distrito 
Federal, é INCORRETO afirmar que 

(A) podem ser destituídos pela Assembleia Legislativa (nos Estados) e pela Câmara Legislativa (no 
Distrito Federal). 

(B) podem ser reconduzidos somente uma vez. 
(C) devem ser integrantes da carreira e exercem o cargo por mandato de dois anos. 
(D) são nomeados pelo Governador (nos Estados) e pelo Presidente da República (no Distrito 

Federal). 
 

2. (VII EXAME DA OAB) O Governador do Estado K, preocupado com o resultado da balança 
comercial do seu Estado, conhecido pelo setor exportador, pretende regular a importação de bens de 
determinados países, apresentando, nesse sentido, projeto de lei à Assembleia Legislativa. Em 
termos de competência legislativa, esse tema é, nos termos da Constituição Federal, 

(A) dos Estados 
(B) da União. 
(C) do Distrito Federal 
(D) dos Municípios. 

 
3. (VII EXAME DA OAB) Esculápio da Silva, advogado, candidata‐se à vaga destinada ao Quinto 
Constitucional no Tribunal de Justiça do Estado W, logrando obter aprovação, é nomeado pelo 
Governador do Estado. Um ano após, candidata‐se à vaga surgida pela aposentadoria de 
Desembargador estadual no Superior Tribunal de Justiça, vindo a ser escolhido. Diante de tal 
enunciado, revela‐se correto afirmar: 

(A) No Superior Tribunal de Justiça existem vagas destinadas a Desembargador oriundo dos 
Tribunais de Justiça, desde que magistrados de carreira. 

(B) A divisão de vagas no Superior Tribunal de Justiça permite o ingresso através de três origens: 
Desembargadores estaduais, Juízes dos Tribunais Regionais Federais e Advogados. 

(C) O Advogado oriundo do Quinto Constitucional nos Tribunais de Justiça concorre como 
magistrado para ocupar vagas no Superior Tribunal de Justiça. 

(D) O ocupante do Quinto Constitucional poderá concorrer à vaga existente no Superior Tribunal 
de Justiça na vaga destinada aos advogados. 

 
4. (VIII EXAME DA OAB) No intuito de garantir o regular exercício da prestação jurisdicional, a 
Constituição da República conferiu aos magistrados algumas prerrogativas. 
A respeito dessas prerrogativas, assinale a afirmativa correta. 

(A)  A inamovibilidade pode ser excepcionada no caso de relevante interesse público e desde que a 
remoção seja aprovada pela maioria absoluta do tribunal ou do CNJ. 

(B)  A irredutibilidade de subsídios consiste na impossibilidade de redução do poder aquisitivo do 
subsídio do magistrado e não somente do seu valor nominal. 

(C) O magistrado, apesar da vitaliciedade, pode perder o cargo por decisão administrativa da 
maioria absoluta do tribunal ou do CNJ. 

(D)  A aposentadoria dos magistrados seguirá regime jurídico diverso daquele aplicável aos 
servidores públicos em geral. 

 
5. (VIII EXAME DA OAB) A competência para processar e julgar originariamente Governador de 
Estado por crime comum é do 

(A)  Supremo Tribunal Federal. 
(B)  Superior Tribunal de Justiça. 
(C)  Órgão Especial do Tribunal de Justiça. 
(D)  Juízo Criminal da capital onde se situa o Tribunal de Justiça do Estado respectivo. 
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6. (VIII EXAME DA OAB) Pode o Presidente da República editar medida provisória contrária à súmula 
vinculante editada pelo STF? 

(A)  Não, pois o STF é o guardião da Constituição. 
(B)  Não, pois a súmula vincula todos os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). 
(C)  Sim, pois a súmula vincula a Administração Pública, mas não o chefe do Poder Executivo. 
(D)  Sim, pois o Presidente da República estaria, nesse caso, exercendo função legislativa. 
 

7. (VIII EXAME DA OAB) Sabendo‐se que o Município integra a Federação, assinale a afirmativa 
correta, à luz das normas constitucionais. 

(A)  O município será regido por Lei Orgânica própria, votada pela Assembleia Estadual. 
(B)  A organização municipal conterá previsão de eleições para mandato de cinco anos, sem 

reeleição. 
(C)  Um projeto de lei de iniciativa popular, baseado em interesse local, depende de, pelo menos, 

cinco por cento do eleitorado. 
(D)  O limite máximo de dez vereadores deverá ser observado para localidades com até 15.000 

(quinze mil) habitantes. 
 

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS 
 
8. (VI EXAME DA OAB) NÃO pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade 

(A) decreto que promulga tratado. 
(B) decreto legislativo que aprova tratado. 
(C) resolução. 
(D) súmula vinculante. 

 
9. (VII EXAME DA OAB) De acordo com entendimento consolidado do STF e da doutrina, qual, dentre 
os órgãos e entidades listados abaixo, NÃO precisa demonstrar pertinência temática como condição 
para ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade? 

(A) Mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa (DF). 
(B) Conselho Federal da OAB. 
(C) Entidade de Classe de âmbito nacional. 
(D) Confederação Sindical. 

 
10 (VII EXAME DA OAB) Suponha que o STF, no exame de um caso concreto (controle difuso), tenha 
reconhecido a incompatibilidade entre uma lei em vigor desde 1987 e a Constituição de 1988. Nesse 
caso, é correto afirmar que 

(A) após reiteradas decisões no mesmo sentido, o STF poderá editar súmula vinculante. 
(B) o STF deverá encaminhar a decisão ao Senado. 
(C) os órgãos fracionários dos tribunais, a partir de então, ficam dispensados de encaminhar a 

questão ao pleno. 
(D) a eficácia da decisão é erga omnes. 

 
11. (VII EXAME DA OAB) O mandado de segurança coletivo NÃO pode ser impetrado por 

(A) organização sindical. 
(B) partido político com representação no Congresso Nacional. 
(C) entidade de classe de âmbito nacional. 
(D) associações paramilitares. 

 
12. (VIII EXAME DA OAB) Lei estadual de iniciativa do Deputado “X” previu a criação de 300 cargos de 
fiscal de rendas e determinou o seu preenchimento no mesmo ano, sem indicar a previsão da receita 
necessária para fazer frente a tal despesa. Realizado o concurso público e depois da posse e 
exercício dos 100 primeiros aprovados, o Governador ajuíza ação direta de inconstitucionalidade 
perante o Supremo Tribunal Federal, arguindo a invalidade do diploma legal, por vício de iniciativa e 
por não indicar a fonte de receita necessária. 
Considerando as normas existentes a respeito do controle de constitucionalidade, assinale a 
alternativa que indica o correto posicionamento do STF. 
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(A)  Não terá alternativa senão declarar a inconstitucionalidade da lei, por vício de iniciativa, com 
efeitos ex tunc, e julgar de plano inválido o concurso público, determinando a exoneração de 
todos os fiscais aprovados e a anulação dos atos por eles praticados. 

(B)  Não poderá acatar os argumentos da ação direta, uma vez que o Governador foi quem 
autorizou a realização do concurso e deu posse aos candidatos, de modo que a ação proposta 
por ele mesmo viola a segurança jurídica, denotando conduta contraditória. 

(C)  Deverá realizar uma ponderação de princípios e poderá, ao final, decidir pela 
constitucionalidade da lei e pela sua manutenção no ordenamento jurídico, apesar da afronta à 
Constituição, caso em que julgará improcedente a ação. 

(D)  Poderá, ao declarar a inconstitucionalidade, e pelo voto de dois terços dos ministros, restringir 
os efeitos da decisão ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou 
de outro momento que venha a ser fixado, preservando os atos já praticados pelos fiscais. 

 
CONDIÇÃO JURÍDICA DO ESTRANGEIRO 
 
13. (VI EXAME DA OAB) João, residente no Brasil há cinco anos, é acusado em outro país de ter 
cometido crime político. Nesse caso, o Brasil 

(A) pode conceder a extradição se João for estrangeiro. 
(B) pode conceder a extradição se João for brasileiro naturalizado e tiver cometido o crime antes da 

naturalização. 
(C) não pode conceder a extradição, independentemente da nacionalidade de João. 
(D) não pode conceder a extradição apenas se João for brasileiro nato. 

 
14. (VIII EXAME DA OAB) A respeito da autorização de trabalho a estrangeiro com vínculo 
empregatício no Brasil, assinale a afirmativa correta. 

(A)  Trata‐se de ato administrativo de competência do Ministério do Trabalho, para efeito de 
requerimento de visto permanente e/ou temporário, a estrangeiros que desejem trabalhar no 
Brasil. 

(B)  O empregador deve se comprometer com o treinamento profissional, mas não é necessário 
haver correlação entre a atividade que o estrangeiro exercerá e sua qualificação/experiência 
anterior. 

(C)  O empregador que pretender importar mão de obra deverá manter pelo menos metade das 
vagas da empresa ocupadas por brasileiros, que também devem responder por, pelo menos, 
metade da folha de salários. 

(D)  Trata‐se de ato administrativo de competência do Ministério da Educação, que dispensa a 
autorização para o estrangeiro que haja concluído curso de pós‐graduação stricto sensu no 
Brasil ou tiver seu diploma estrangeiro revalidado. 

 
DIREITOS POLÍTICOS 
 
15. (VI EXAME DA OAB) A respeito dos direitos políticos, assinale a alternativa correta. 

(A) O cancelamento de naturalização por decisão do Ministério da Justiça é caso de perda de 
direitos políticos. 

(B) A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, é caso de 
cassação de direitos políticos. 

(C) A improbidade administrativa é caso de suspensão de direitos políticos. 
(D) A incapacidade civil relativa é caso de perda de direitos políticos. 

 
GARANTIAS INDIVIDUAIS 
 
16. (VI EXAME DA OAB) A Constituição assegura, entre os direitos e garantias individuais, a 
inviolabilidade do domicílio, afirmando que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem o consentimento do morador” (art. 5º, XI, CRF(B). 
A esse respeito, assinale a alternativa correta. 

(A) O conceito de “casa” é abrangente e inclui quarto de hotel. 
(B) O conceito de casa é abrangente, mas não inclui escritório de advocacia. 
(C) A prisão em flagrante durante o dia é um limite a essa garantia, mas apenas quando 

houver mandado judicial. 
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(D) A prisão em quarto de hotel obedecendo a mandado judicial pode se dar no período noturno. 
 
SISTEMA ELEITORAL 
  
17. (VI EXAME DA OAB)Assinale a alternativa que relacione corretamente o cargo político e o sistema 

eleitoral adotado. 
(A) Governador: sistema proporcional de dois turnos. 
(B) Prefeito: sistema majoritário de maioria simples para municípios com menos de 200 mil eleitores. 
(C) Congressista: sistema proporcional. 
(D) Vereador: sistema distrital. 

 
18. (VII EXAME DA OAB) Em caso de vacância dos cargos de Presidente da República e 
Vice‐Presidente da República no penúltimo ano de mandato, 

(A) o Presidente da Câmara dos Deputados assume definitivamente o cargo. 
(B) o Presidente do Senado Federal assume definitivamente o cargo. 
(C) far‐se‐á nova eleição direta. 
(D) far‐se‐á eleição indireta, pelo Congresso Nacional. 

 
DIREITOS HUMANOS 
  
19. (VII EXAME DA OAB) O IBGE estima que nos próximos trinta anos a previsão é de que os idosos 
ultrapassem cinquenta milhões de pessoas, o que corresponderá a 28% da população brasileira. Os 
Direitos Humanos inerentes à população idosa no Brasil são amplamente reconhecidos. A 
Constituição Federal estabelece que a família, o Estado e toda a sociedade devem amparar pessoas 
idosas, defendendo sua dignidade e bem‐estar. Em 1994 foi criado o Conselho Nacional do Idoso, por 
meio da Lei nº. 8.842 e, atualmente, o Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741/03) contempla políticas 
diversas de proteção aos maiores de sessenta anos e estabelece, ainda, que os idosos 

(A) têm direito a alimentos, mas a obrigação alimentar é subsidiária e não cabe ao idoso optar por 
quem os prestará, devendo obedecer à ordem estabelecida na lei civil. 

(B) devem contar com direito à prioridade, nisso consistindo, inclusive, prioridade no recebimento da 
restituição do imposto de renda. 

(C) podem ser admitidos em qualquer trabalho ou emprego, vedada, em qualquer hipótese, 
discriminação e fixação de limite máximo de idade. 

(D) maiores de sessenta e cinco anos têm direito à gratuidade dos transportes coletivos públicos 
urbanos, mesmo os serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços 
regulares. 

 
EMENDAS À CONSTITUIÇÃO 
 
20. (VII EXAME DA OAB) As Emendas Constitucionais possuem um peculiar sistema de iniciativa. 
Assim, revela‐se correto afirmar que poderá surgir projeto dessa espécie normativa por proposta de: 

(A) mais de dois terços das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, sendo que, em 
cada uma delas, deve ocorrer a unanimidade de votos. 

(B) mais de um terço das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, sendo que, em 
cada uma delas, deve ocorrer a maioria simples de votos. 

(C) mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, sendo que, em 
cada uma delas, deve ocorrer a maioria relativa de votos. 

(D) mais de um terço das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, sendo que, em 
cada uma delas, deve ocorrer a unanimidade de votos. 

 
BRASILEIRO NATO E BRASILEIRO NATURALIZADO 
 
21. (VII EXAME DA OAB) A Constituição de 1988 proíbe qualquer discriminação, por lei, entre 
brasileiros natos e naturalizados, exceto os casos previstos pelo próprio texto constitucional. Nesse 
sentido, é correto afirmar que somente brasileiro nato pode exercer cargo de 

(A) Ministro do STF ou do STJ. 
(B) Diplomata. 
(C) Ministro da Justiça. 
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(D) Senador. 
 
PROCESSO LEGISLATIVO 
 
22. (VIII EXAME DA OAB) O Presidente da República encaminhou ao Senado Federal projeto de Lei 
Ordinária para provimento de cargos de servidores da União. Após os debates, o projeto foi aprovado 
pelo plenário do Senado Federal e, em seguida, encaminhado para a Câmara dos Deputados que, em 
apenas um turno de discussão e votação, o aprovou e o enviou ao Presidente da República, que o 
sancionou. 
Sobre o fato acima, assinale a afirmativa correta. 

(A)  A lei é inconstitucional, pois a iniciativa de projetos de lei para provimento de cargos de 
servidores da União é da Câmara dos Deputados. 

(B)  A discussão e a votação do projeto deveriam ter se iniciado na Câmara dos Deputados, 
havendo, por isso, vício no processo legislativo. 

(C) A ocorrência de dois turnos de discussão e votação do projeto de lei ordinária, pressuposta no 
adequado processo legislativo, não ocorreu no caso narrado. 

(D)  A lei é constitucional, pois o processo legislativo foi hígido. 
 
23. (VIII EXAME DA OAB) A Assembleia Legislativa do Estado “M”, verificando que o Estado jamais 
regulamentou a aposentadoria especial dos servidores públicos cujas atividades sejam exercidas 
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, III da 
Constituição da República), edita lei complementar, de iniciativa do deputado “X”, que determina a 
aplicação dos mesmos critérios aplicados aos trabalhadores da iniciativa privada (previstos na Lei n. 
8.213/91). O Governador do Estado sanciona a lei, que é publicada dias depois. 
Sobre o caso concreto apresentado, assinale a afirmativa correta. 

(A)  Há vício de iniciativa, devendo a regulamentação do regime dos servidores públicos ser 
estabelecida em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – no caso, o Governador do 
Estado. 

(B)  Ainda que houvesse vício de iniciativa, a sanção pelo Governador do Estado supre tal vício, 
uma vez que se considera que a autoridade originalmente atribuída do poder de iniciativa 
ratificou as disposições da lei. 

(C)  Não há vício de iniciativa, pois as matérias com reserva de iniciativa são somente aquelas que 
devem ser tratadas por meio de lei ordinária; as leis complementares, pela exigência de 
quorum qualificado, podem ser encaminhadas pelo Poder Executivo ou pelo Legislativo. 

(D)  Somente existe vício de iniciativa se não tiver havido tempo razoável para o Poder Executivo 
encaminhar à Assembleia Legislativa o projeto de lei. Diante da inércia do Governador por 
diversos anos, pode a Assembleia suprir a mora, elaborando o projeto. 

 

GABARITO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
1-A  
2-B 
3-C 
4-A 
5-B 
6-D 
7-C 
8-D 
9-B 
10-A 
11-D 
12-D 

13-C 
14-A 
15-C 
16-A 
17-B 
18-D 
19-B 
20-C 
21-B 
22-A 
23-A 

 


