
 
 

 

 

  

Comentários de Direito Constitucional – Concurso Anvisa 2016 –  

Técnico Administrativo  

Olá querido aluno. 

Seguem os comentários preliminares às questões de Direito Constitucional da prova da 
ANVISA. Destaco minha alegria ao comentá-la, pois 90% das questões que foram exploradas (18 
questões) foram abordadas diretamente em meu curso. As duas faltantes, em minha opinião, 
extrapolaram o edital, conforme demonstrarei a seguir. 

Na prova que recebi, as questões de Direito Constitucional estão entre os itens 71 a 90. 

71 – Questão errada 

Não se admite o direito de secessão, poia a forma federativa de estado é um pacto indissolúvel, 
nos termos do caput do artigo 1º da CF. 

72 – Questão certa 

Segundo a doutrina dominante, o neoconstitucionalismo influenciou expressivamente a atual 
Constitucional, em especial, no que toca aos direitos fundamentais sociais, pois estes deixaram de 
ser vistos como meras promessas e passaram a possui conteúdo normativo, exigindo do estado a 
sua implementação. Entretanto, para que o candidato pudesse compreender claramente essa 
realidade, seria necessário o estudo do constitucionalismo: tema não exigido no edital. Dessa 
forma, em minha opinião, essa questão deveria ser anulada, haja vista exigir tema extra edital. 

73 – Questão errada 

Segundo a doutrina, os usos e costumes são fontes indiretas do Direito Constitucional. O STF já 
reconheceu, inclusive, já enfrentou a questão da presença de alguns costumes constitucionais em 
face da CF88. Entretanto, para que o candidato pudesse compreender essa temática, ele teria de 
estudar a teoria das fontes do Direito Constitucional: tema não exigido no edital. Dessa forma, em 
minha opinião, essa questão deveria ser anulada, haja vista exigir um tema extra edital. 

74 – Questão certa 

Os direitos fundamentais podem ser titularizados tanto por pessoas naturais como por pessoas 
jurídicas. Quanto a estas últimas, elas serão titulares dos direitos compatíveis com sua natureza. 

  



 
 

 

 

75 – Questão certa 

Segundo o STF, a gravação de conversa feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do 
outro, em regra, é prova lícita. 

76 – Questão errada 

Para que os tratados internacionais de direitos humanos tenham equivalência de emendas 
constitucionais, é necessária a aprovação em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, por 
3/5 em casa turno. (duas casas, dois turnos, 3/5) 

77 – Questão errada 

Segundo o princípio da anterioridade anual da lei eleitoral (art. 16), a lei que altera o processo 
eleitoral não pode ser aplicada à eleição que ocorra dentro de 1 (um) ano da data de sua vigência. 

78 – Questão certa 

Segundo o STF, em caso de desmembramento, devem ser ouvidas a população da parte que se 
pretende desmembrar, bem como a parte remanescente. (Art. 18, § 4º) 

79 – Questão certa 

A questão apenas reproduz a literalidade dos §§ do artigo 24. Lembrando que a norma geral da 
União não pode revogar norma geral estadual. 

80 – Questão errada 

Em face do dispõe o artigo 2º c/c artigo 29, afirma-se que os municípios não possuem Poder 
Judiciário próprio. O ente federativo municipal possui apenas Poderes Legislativo e Executivo. 

81 – Questão certa 

A questão reproduz parcialmente, entretanto sem contrariar, o caput do artigo 70 da CF. 

82 – Questão certa 

A questão reproduz o contido no § 2º do artigo 74. 

 

 



 
 

 

 

83 – Questão errada 

Nos termos do inciso VI do artigo 84, o presidente não pode, por meio de decreto autônomo, 
aumentar despesas. 

84 – Questão errada 

Nos termos termos do inciso III do artigo 37, o prazo de validade do concurso público será 
de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

85 – Questão errada 

Nos termos do § 6º do artigo 37, o servidor poderá ser responsabilizada regressivamente em caso 
de dolo ou culpa. 

86 – Questão errada 

A função de polícia judiciária da União é exercida pela polícia federal. (Art. 144, § 1º) 

87 – Questão correta 

A questão reproduz o contido no § 1º do artigo 145. 

88 – Questão certa 

A questão reproduz o contido no § 4º do artigo 198. 

89 – Questão certa 

A questão reproduz o contido nos incisos I a III do artigo 198. 

90 – Questão errada 

Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e 
fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros 
insumos. (Art. 200, I) 
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