
 
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Segundo a Constituição Federal,  conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de 
norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

02. A Constituição Federal considera direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência social,  a  proteção à  maternidade e à  infância,  a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

03. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos 
termos de lei, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.

04. É livre a associação profissional ou sindical, observado que a lei não poderá exigir autorização 
do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao 
Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.

05. Nas empresas de mais de cem empregados, é assegurada a eleição de um representante destes 
com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

06. São considerados brasileiros natos pela Constituição Federal os nascidos no estrangeiro de pai 
brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou 
venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida 
a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

07.  São privativos de brasileiro nato os cargos: de Presidente e Vice-Presidente da República; de 
Presidente da Câmara dos Deputados; de Presidente do Senado Federal.

08. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: plebiscito; referendo; iniciativa popular.

09. Segundo a Constituição Federal, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos 
poderão ser reeleitos para um único período subsequente.

10. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou 
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou 
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos doze meses 
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.



 
GABARITO

01. Certa
É o que menciona o inciso LXXI do artigo quinto da Constituição Federal.

02. Certa
É o que menciona o artigo sexto da Constituição Federal.

03. Errada
O correto é nos termos de Lei Complementar e não nos termos da Lei.

04. Certa
É o que menciona o artigo oitavo, inciso I, da Constituição Federal.

05.Errada
O correto é “nas empresas com mais de duzentos empregados” e não cem.

06. Certa
É o que menciona o artigo 12, inciso I, Letra “c” da Constituição Federal.

07.Certa
Está correto segundo o artigo 12, parágrafo terceiro da Constituição Federal. E mais, 

são também: os de Ministro do Supremo Tribunal Federal; da carreira diplomática; de oficial 
das Forças Armadas; de Ministro de Estado da Defesa. 

08.Certa
É o que diz o artigo 14 da Constituição Federal.

09. Certa
É o que menciona o parágrafo quinto do artigo 14 da Constituição Federal.

10.Errada
O correto é dentro dos seis meses anteriores e não doze.


