
 

1. (VUNESP - 2019 - UNIFAI - Procurador Jurídico) As ações constitucionais, 

também conhecidas por construção doutrinária como remédios constitucionais, 

fazem parte do grupo das garantias constitucionais e são: 

a) o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data, o habeas 

corpus, a ação civil pública e a ação declaratória de inconstitucionalidade por 

omissão. 

b) o mandado de segurança, o habeas data, a ação popular, o habeas corpus, a ação 

civil pública e a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. 

c) o mandado de segurança, o mandado de injunção, a ação popular, o habeas 

corpus, a ação civil pública e a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. 

d) o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data, a ação popular, 

o habeas corpus e a ação civil pública. 

e) o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data, a ação popular, 

o habeas corpus e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

 

2. (VUNESP - 2020 - AVAREPREV-SP - Procurador Jurídico) Considerando o 

disposto no direito brasileiro, assinale a alternativa correta sobre o mandado de 

segurança. 

a) O writ não pode ser concedido quando se tratar de ato do qual caiba recurso 

administrativo, com efeito suspensivo, exceto se exigida caução. 

b) É cabível o mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados 

pelos administradores de empresas públicas e de sociedade de economia mista. 

c) A lei admite a impetração do writ contra decisão judicial transitada em julgado, 

mas, nessa hipótese, não será concedida liminar. 

d) Não se concederá o mandado de segurança que tenha por objeto a discussão 

sobre imposto de importação de bens do exterior. 

e) É cabível o writ na hipótese em que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, mas, nesse caso, é vedada a liminar. 

 

3. (FCC - 2013 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Juiz do Trabalho Substituto) Suponha 

que esteja circulando na internet um texto, de autoria desconhecida, que desabona 

a honra de determinado político e de seu filho. Rastreou-se que a primeira 

postagem do texto, na internet, adveio de um computador localizado em uma 



 

empresa privada denominada “Conectus”. Com base na situação apresentada e 

nas disposições da Constituição da República, analise as afirmações a seguir: 

I. A Constituição da República expressamente determina que é livre a 

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 

II. O remédio constitucional adequado para deter a circulação do texto, na internet, 

é o mandado de segurança em face da empresa “Conectus”. 

III. O referido político e também seu filho têm direito à indenização pelo dano 

material ou moral decorrente da violação à honra. 

Está correto o que se afirma em; 

a) I e III, apenas. 

b) I, II e III. 

c) I, apenas. 

d) III, apenas. 

e) I e II, apenas. 

 

4. (CESPE - 2013 - TJ-RN – Juiz) A respeito do mandado de segurança, assinale a 

opção correta. 

a) A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor 

de seus associados depende de autorização expressa destes. 

b) A entidade de classe não tem legitimidade para propor mandado de segurança 

coletivo se a pretensão veiculada interessar a apenas parte da categoria 

representativa. 

c) Não cabe mandado de segurança contra ato praticado em concurso público 

promovido por sociedade de economia mista ou empresa pública. 

d) O pedido de reconsideração na via administrativa interrompe o prazo decadencial 

para a propositura do mandado de segurança. 

e) A interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede que se 

interponha mandado de segurança contra omissão da autoridade. 

 

5. (CESPE - 2019 - DPE-DF - Defensor Público) André e Joana realizaram a pré-

matrícula do filho Pedro, de três anos de idade, em creche da secretaria de 

educação municipal. Após meses de espera, Joana, não tendo recebido resposta 

a respeito da vaga na creche, procurou auxílio da Defensoria Pública, a qual oficiou 

a creche, solicitando que a instituição efetuasse a matrícula da criança. Em 



 

resposta, o diretor da creche informou não haver vaga disponível; que a pré-

matrícula havia sido feita junto à secretaria de educação; que o secretário o havia 

delegado competente para efetivar as matrículas; e, por fim, que Pedro não 

poderia ser matriculado — mesmo que houvesse vaga — porquanto deveria ter 

quatro anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula 

para o ingresso na pré-escola, conforme norma do Ministério da Educação. A 

Defensoria Pública impetrou mandado de segurança contra a autoridade 

delegante, visando impugnar o ato não concessivo da matrícula de Pedro. Com 

referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem, tendo em 

vista o entendimento do STF e considerando que a competência do secretário não 

é exclusiva. 

a) (     )  Se, em vez de uma, várias famílias tivessem procurado a Defensoria 

Pública para se insurgir contra o respectivo ato administrativo, este órgão 

estaria legitimado para impetrar mandado de segurança coletivo com vistas a 

promover a tutela judicial de interesses coletivos. 

b) (     )  Desde que não tenha havido trânsito em julgado da decisão, a 

Defensoria Pública poderá desistir da ação mandamental a qualquer tempo, 

ainda que proferida decisão de mérito a ela favorável, e mesmo sem anuência 

da parte contrária. 

 

6. (IBFC - 2020 - TRE-PA - Analista Judiciário – Judiciária) Sobre os remédios 

constitucionais assegurados pelo ordenamento jurídico como direitos individuais e 

coletivos, assinale a alternativa correta. 

a) Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos 

tribunais cabe recurso especial e extraordinário, nos casos legalmente previstos, 

e recurso ordinário, quando a ordem for concedida 

b) Conceder-se-á habeas data para a anotação nos assentamentos do interessado, 

de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja 

sob pendência judicial ou amigável 

c) São legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, apenas as 

pessoas naturais que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das 

prerrogativas cujo exercício se tornou inviável por falta total ou parcial de norma 

regulamentadora, e, como impetrado, o Poder, o órgão ou a autoridade com 

atribuição para editar a norma regulamentadora 



 

d) O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações 

individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título 

individual se não requerer a suspensão de seu mandado de segurança no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança 

coletiva 

 

7. (CESPE - 2019 - Prefeitura de Campo Grande - MS - Procurador Municipal) 

Entidade sindical constituída há menos de um ano e sediada em município da 

Federação tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo a fim 

de garantir direito líquido e certo de seus filiados que tenha sido lesado por ato de 

autoridade da administração fazendária federal. 

 

8. (CESPE / CEBRASPE - 2018 - PGM - Manaus - AM - Procurador do Município) 

A concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência de norma 

regulamentadora para o exercício de um direito, ainda que esta omissão seja 

parcial. 

 

9. (CESPE - 2013 - DPE-DF - Defensor Público) Qualquer pessoa é parte legítima 

para impetrar habeas data, em seu favor ou de outrem, visando conhecer ou 

retificar informações constantes de registros ou bancos de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público 

 

10. (CESPE - 2015 - FUB – Auditor) A ação popular — pertencente à categoria dos 

direitos políticos do cidadão — é um remédio constitucional que se manifesta como 

exercício da soberania popular e como instrumento da democracia direta. 

 

11. (VUNESP - 2016 - Câmara Municipal de Poá - SP - Procurador Jurídico) A 

empresa X é autuada por suposta infração administrativa. Ao consultar os autos 

do processo administrativo para elaboração de seu recurso, constata a existência 

de outro processo relacionado ao seu ao qual lhe é negado acesso, sob o 

fundamento de que está sob sigilo. Porém, toda a base fática que deu causa à 

autuação administrativa da empresa X consta desse processo “sigiloso”. Visando 

ter acesso a esse processo administrativo anterior, o remédio constitucional 

adequado a ser utilizado pela empresa X é 



 

a) o habeas data. 

b) o habeas corpus. 

c) o mandado de segurança. 

d) o mandado de injunção. 

e) a ação popular. 

 


