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Simulado de Direito Constitucional: Organização Político-Administrativa do Estado 
(CESPE/TRT - 8ª Região (PA e AP)/2016) 

01) 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/TRE-PI/2016) 
02) Em decorrência do princípio federativo, há relação de hierarquia entre a União e os demais entes 
integrantes da Federação. 

Comentário: 
 
Os entes federativos são autônomos, não existindo hierarquia entre União e demais entes integrantes da Federação. 
 
Gabarito: Errado. 

(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. 
 

Estado Brasileiro 

Forma de Estado = Federalismo (Forma de Estado composto) 

Forma de Governo = Republicano 

Sistema de Governo = Presidencialismo 

Regime de Governo = Democrático 

 

Características da República 

* Forma de Governo; 
* Eletividade para os cargos políticos; 
* Temporariedade: O mandato político é por tempo determinado; 
* Responsabilidade: O político é responsável pelos seus atos. 

 
Gabarito: Errado. 

(FCC/DPE-PR/2017) 
04) A repartição horizontal de competências se dá quando, observada a inexistência de hierarquia e 
respeitada a autonomia dos entes federados, outorgam-se competências concorrentes entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e Municípios. 

Comentário: 
 

Repartição de Competências 

A CF/88 exerce os dois tipos de repartições: vertical e Horizontal. 

Repartição Vertical Repartição Horizontal 

Consiste na divisão de competências de maneira 
concorrente, possibilitando que os entes 
federativos legislem sobre os mesmos temas dentro 
de seu próprio âmbito e executem atividades 
comuns. 

Consiste na divisão de competências, de forma 
exclusiva ou privativa, para cada ente federativo, 
sem existir atribuições concomitantes. 

CF/88. Art. 23. É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
 
CF/88. Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

CF/88. Art. 21. Compete à União: 
 
CF/88. Art. 22. Compete privativamente à União 
legislar sobre: 
 
CF/88. Art. 30. Compete aos Municípios: 
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Gabarito: Errado. 

(SELECON/Prefeitura de Niterói – RJ/2019) 
05) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios serão feitas por lei federal, dentro 
do período determinado por Lei Ordinária, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às 
populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei. 

Comentário: 
 

Criação, Incorporação, Fusão e Desmembramento de Municípios 

* Ocorrerá por Lei Estadual; 
* Em período determinado por Lei Complementar Federal; 
* Dependerá de Consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos; 
* Após Estudos de Viabilidade Municipal apresentados na forma da lei. 

 
CF/88. Art. 18. § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei 
estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade 
Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/EMAP/2018) 
06) Com relação à organização do Estado, julgue o item a seguir. 
Rio que banhe os estados do Maranhão e do Piauí é um bem da União. 

Comentário:  
 
CF/88. Art. 20. São bens da União: 
 
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um 
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 
como os terrenos marginais e as praias fluviais; 
 
Gabarito: Correto. 

(Quadrix/Prefeitura de Canaã dos Carajás - PA/2020) 
07) Julgue o item a respeito da organização do estado na Constituição Federal de 1988. 
A superveniência de normas gerais editadas pela União no exercício de competência concorrente com os estados 
suspenderá a legislação específica por estes editada naquilo em que ela for contrariada. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades.   
 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 
contrário.  
 
Gabarito: Correto. 

(FCC/AFAP/2019) 
08) 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:   
 

Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Microrregiões 

CF/88. Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados 
os princípios desta Constituição. 
 
§ 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. 
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OBS: Não é necessária a aprovação da população diretamente interessada, mediante plebiscito, como 
acontece na incorporação, desmembramento ou subdivisão de um Estado. (CF/88. Art. 18, § 3º) 

OBS: No caso de criação, incorporação, fusão ou desmembramento de Municípios, seria necessária a 
existência de lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, precisando 
também de plebiscito e Estudos de Viabilidade Municipal. (CF/88. Art. 18, § 4º) 

 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PGM - João Pessoa - PB/2018) 
09) Com relação à competência legislativa dos municípios, é correto afirmar que é constitucional lei 
municipal que: disponha sobre tempo máximo de espera de clientes em filas em estabelecimentos 
comerciais e bancários. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 30. Compete aos Municípios: 
 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
 
 

STF/Súmula 419 

Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis 
estaduais ou federais válidas. 

 

STF/Súmula Vinculante 38 

É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 

 

STJ/Súmula 19 

A fixação do horário bancário, para atendimento ao público, é da competência da União. 

 

STF/RE 397.094 

Distrito Federal: competência legislativa para fixação de tempo razoável de espera dos usuários dos 
serviços de cartórios. A imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila dos usuários dos serviços 
prestados pelos cartórios não constitui matéria relativa à disciplina dos registros públicos, mas assunto 
de interesse local, cuja competência legislativa a Constituição atribui aos Municípios (...). 

 

STF/RE n. 610.221-RG 

Os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, I, da CF), 
tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 

 

Competência Legislativa 

Compete à União Fixação do horário bancário, para atendimento ao público. 

Compete aos 
Municípios 

Regulação o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis 
estaduais ou federais válidas. 

Compete aos 
Municípios 

Imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila dos usuários 
dos serviços prestados pelos cartórios. 

Compete aos 
Municípios 

Medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários 
de serviços bancários. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PGE-PE/2019) 
10) Acerca da organização político-administrativa do Brasil nos moldes da Constituição Federal de 1988, 
julgue o item subsecutivo. 
Por gozar de autonomia, o Distrito Federal pode auto-organizar-se por meio de lei orgânica própria. 

Comentário:   
 

Distrito Federal - Características 

Possui natureza jurídica híbrida, apresentando características dos Estados e dos Municípios;      

STF: A autonomia do DF é parcialmente tutelada à União, uma vez que a é a União que mantém alguns 
órgãos do D.F. (SV nº 39: Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das 
polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal) 
Art. 18. CF/88: Considera o DF um ente federado autônomo. 

Não pode ser dividido em Municípios (CF/88. Art. 32.). 
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O DF dispõe de: 
* Autoadministração; 
* Auto-organização: CF/88. Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por 
lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da 
Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. 
* Autolegislação: CF/88. Art. 32. § 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas 
reservadas aos Estados e Municípios. (Natureza Híbrida) 
* Autogoverno: As eleições para Governador e do Vice-Governador obedecem às regras da eleição para 
Presidente da República e as eleições para Deputados Distritais obedecem às regras dos Deputados 
Estaduais. 

 
Gabarito: Correto. 
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