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Simulado de Direito Constitucional: Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 
(MPE-BA/MPE-BA/2018) 

01) Para a decretação do estado de defesa e do estado de sítio, a Constituição Federal exige a prévia 
manifestação – que possui caráter meramente consultivo – dos Conselhos da República e de Defesa 
Nacional. 

Comentário: 
 
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional são órgãos de natureza consultiva, exercendo apenas 
um papel opinativo. 
 
CF/88. Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: 
 
I - intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio; 
 
CF/88. Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos 
relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam como membros natos: 
(EC no 23/99) 
 
§ 1  Compete ao Conselho de Defesa Nacional: 
 
I – opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição; 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/Prefeitura de Belo Horizonte - MG/2017) 
02) O estado de defesa poderá ser instituído por decreto que especifique as áreas a serem abrangidas e as 
medidas coercitivas a vigorarem, a exemplo de restrições de direitos e ocupação e uso temporário de bens 
e serviços públicos. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 136. § 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará 
as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre 
as seguintes: 
 
I - restrições aos direitos de: 
 
a) reunião, ainda que exercida no seio das associações; 
 
b) sigilo de correspondência; 
 
c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica; 
 
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo 
a União pelos danos e custos decorrentes. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PF/2018) 
03) Na vigência do estado de defesa, é legal a prisão de indivíduo por até trinta dias, independentemente de 
autorização do Poder Judiciário. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 136. § 3º Na vigência do estado de defesa: 

 
I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada 
imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo 
de delito à autoridade policial; 
 
II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no 
momento de sua autuação; 
 
III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo 
Poder Judiciário; 
 
Gabarito: Errado. 
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(CESPE/TJ-SC/2019) 
04) O estado de defesa poderá ser decretado apenas após a deliberação da maioria absoluta do Congresso 
Nacional. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 136. § 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 
vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por 
maioria absoluta. 
 
Gabarito: Errado. 

(Instituto Consulplan/MPE-SC/2019) 
05) Decretado o estado de defesa pelo Presidente da República, a mesa do Congresso Nacional, ouvidos os 
líderes partidários, designará comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar 
a execução das medidas referentes ao estado de defesa. 

Comentário: 

CF/88. Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta 

de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de 
defesa e ao estado de sítio. 

Gabarito: Correto. 

(CESPE/MPE-CE/2020) 
06) Conforme as previsões constitucionais e a jurisprudência do STF sobre segurança pública, em especial 
sua estrutura e organização, admite-se que lei estadual crie órgãos diversos de segurança pública, de forma 
diferente da estabelecida constitucionalmente para os órgãos federais. 

Comentário: 
 

Órgãos de Segurança Pública 

É considerado um rol taxativo, devendo o modelo federal ser observado pelos Estados-membros e pelo 
Distrito Federal. 

Não são órgãos de segurança pública: Guardas Municipais, Força Nacional, Forças Armadas, Instituto Geral 
de Perícia. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PC-SE/2018) 
07) A segurança pública, exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, é responsabilidade de todos. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PF/2018) 
08) A PF tem competência para apurar infrações penais que causem prejuízos aos interesses da União, 
ressalvadas aquelas que atinjam órgãos da administração pública indireta no âmbito federal. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 144. § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União 
e estruturado em carreira, destina-se a: 
 
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da 
União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha 
repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PC-MA/2018) 
09) Conforme a CF, às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, cabe exercer as funções 
de polícia marítima, aérea e de fronteiras. 

Comentário: 
 

https://quebrandoquestoes.com/


 

Materiais completos e amostras: https://quebrandoquestoes.com/ 

CF/88. Art. 144. § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União 
e estruturado em carreira, destina-se a: 
 
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;  
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PRF/2019) 
10) A segurança viária compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, vetores que 
asseguram ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 144. § 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:  
  
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, 
que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e  
 
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades 
executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.    
 
Gabarito: Correto. 
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