


(CESPE/MPS/2010) 
01) A forma federativa de estado, caracterizada pela divisão territorial do poder, foi gravada na CF como 
cláusula pétrea. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 60º § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
 
I - a forma federativa de Estado; 
 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
 
III - a separação dos Poderes; 
 
IV - os direitos e garantias individuais. 
 

Estado Brasileiro 

Forma de Estado = Federalismo (Forma de Estado composto) 

Forma de Governo = Republicano 

Sistema de Governo = Presidencialismo 

Regime de Governo = Democrático 

 
Gabarito: Correto. 

(SELECON/Prefeitura de Niterói – RJ/2019) 
02) Os Territórios Federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao 
Estado de origem serão reguladas em lei complementar. 

Comentário: 
 

Territórios Federais 

* Integram a União; 
* Criação, Transformação ou Reintegração ao Estado de origem mediante Lei complementar. 

 
CF/88. Art. 18. § 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. 
 
Gabarito: Correto. 

(IFPI/IFPI/2016) 
03) O Estado Federal enquanto forma de governo representa a organização dada ao Estado no 
desenvolvimento de suas atividades governamentais e se caracteriza pela eletividade dos mandatos dos 
governantes. 

Comentário: 
 
 
O Estado Federal (A República) enquanto forma de governo representa a organização dada ao Estado no 
desenvolvimento de suas atividades governamentais e se caracteriza pela eletividade dos mandatos dos 
governantes. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TRT - 8ª Região (PA e AP)/2016) 
04) Povo, território e governo soberano são elementos indissociáveis do Estado. 

Comentário: 
 

Elementos do Estado 

Povo Componente humano do Estado (Dimensão humana). 

Território Base física (Dimensão Física). 

Governo Soberano Elemento condutor direto do Estado (Dimensão Política). 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TRT - 8ª Região (PA e AP)/2016) 



05) A forma de federalismo adotada no Brasil é conhecida como federalismo de segregação e centrífugo, 
sendo os estados-membros dotados de autogoverno. 

Comentário: 
 

Federalismo 

Por Agregação (Centrípeto) Por Desagregação ou Segregação 

Consiste na formação de um novo Estado Federativo 
a partir da união entre estados soberanos e 
independentes. Os entes eram fracionados e se 
uniram para formar um único Estado. 
Possui um movimento centrípeto (Fora para Dentro). 

Consiste no surgimento de vários Estados-Membros 
a partir de um Estado Unitário. Ocorre a 
descentralização do poder político, formando, 
assim, outros Estados com autonomia. 
Possui um movimento centrífugo (Dentro para Fora). 

Ex: EUA, Alemanha. Ex: Brasil. 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/AFAP/2019) 
06) Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 25 § 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para 
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 
 
Gabarito: Correto. 

(FCC/AFAP/2019) 
07) Compete aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
os serviços públicos de interesse local, incluído o de gás canalizado, que tem caráter essencial. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição. 
 
§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na 
forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. 
  

Gás Canalizado 

* Estado explora diretamente ou mediante concessão; 
* Na forma da lei; 
* Vedada edição de medida provisória. 

Dica: Gás Canalizado → Estado 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/MPU/2018) 
08) Caso não exista lei federal que disponha normas gerais relativas a tecnologia, os estados poderão 
exercer a competência legislativa plena, necessária ao atendimento de suas peculiaridades. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
 
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;   
 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades.    
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/MPE-PI/2018) 
09) Os estados-membros têm competência para editar normas a fim de estabelecer procedimentos em 
matéria processual, podendo se basear em peculiaridades locais para legislar nessa situação. 



Comentário: 
 
CF/88. Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 
 
 
CF/88. Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
 
XI - procedimentos em matéria processual; 
 

Competências – Não Confundir 

União legisla privativamente U/E/DF legislam concorrentemente 
Diretrizes e bases da educação nacional Educação e Ensino 

Direito processual Procedimentos em matéria processual 

Seguridade Social Previdência Social, proteção e defesa da Saúde 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/Instituto Rio Branco/2018) 
10) Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre cidadania e 
naturalização, limitando-se a União a estabelecer normas gerais e os demais entes a legislar em caráter 
suplementar. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
 
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização; 
 
Gabarito: Errado. 

 
 
 
 
 


