
Direito Constitucional

01- Marque a  opção correta,  conforme afirmativas  abaixo em relação  dos direitos  e  deveres 
individuais e coletivos:
a)  é livre a locomoção em tempo de paz,  no território nacional,  permitindo a todos entrarem, 
saírem ou permanecerem nele com seus bens.
b) é plena a liberdade de associações para fins lícitos e paramilitares.
c) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra 
eles executadas, além do limite do valor do patrimônio transferido.
d) o exercício de qualquer trabalho ou profissão, deverá ser estabelecido por lei a cada cidadão, 
independentemente da qualificação profissional que possuir.
e) é garantido a todos o acesso à informação, sendo sempre sua fonte pública a todos, uma vez 
que no art. 5° é vedado o anonimato.

02- Assinale a alternativa correta:
I. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público.
II.  O  Estado  prestará  assistência  judiciária  gratuita  aos  que  comprovarem  insuficiência  de 
recursos.
III. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data.
IV. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
a) as alternativas II e III são verdadeiras.
b) as alternativas I e III são verdadeiras.
c) as alternativas I e IV são verdadeiras.
e) nenhuma alternativa é verdadeira.
d) todas alternativas são verdadeiras.

03- Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis:
a) a todos os brasileiros e estrangeiros com residencia permanente no país.
b) somente aos brasileiros que possuem todos os requisitos estabelecido em lei.
c) a todos os brasileiros, e também aos estrangeiros que possuem os requisitos estabelecidos em 
lei.
d) somente aos brasileiros.
e) somente aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei.

04-   Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
I. o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período.
II.  a lei  reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
III. a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos,  de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração.
a)  todos os itens estão corretos.
b)  todos os itens estão incorretos.
c)  somente estão corretos os itens II e III.
d)  somente está correto o item I.
e)  somente está correto o item III.



05-  A CF/88 no seu art.  37 impõe a administração pública  a  obediência  de vários  princípios 
básicos, exceto:
a) eficiência
b) moralidade
c) imprescritibilidade
d) legalidade
e) impessoalidade

Gabarito
01. A
Comentário: → Conforme art. 5º, XV, da CF/88.

02. D
Comentário: → Conforme art. 5º, LXXIII, LXXIV, LXXVII, LVII, da CF/88.

03. E
Comentário: → Conforme art. 37, I, da CF/88.

04. A
Comentário: → Conforme art. 37, II, III e VIII, da CF/88.

05. C
Comentário: → Conforme art. 37, da CF/88.


