
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. No que se refere aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, julgue as assertivas:
I - Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.
II - As entidades associativas, independentemente de autorização expressa, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.  
III - No caso de iminente perigo público, a autoridade competente deverá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
a) somente as proposições II e III estão corretas.
b) somente as proposições I e III estão corretas.
c) somente a proposição I está correta.
d) todas as proposições estão incorretas.
e) todas as proposições estão corretas.

02. No que se refere ao tema liberdade de associação, podemos afirmar, conforme determina a 
Constituição Federal que:
a) é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, exceto em 
casos excepcionais, para a proteção da segurança pública.
b) a criação de associações e, na forma da lei,  a de cooperativas dependem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
c) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas 
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
d)  as  entidades  associativas  não  têm  legitimidade  para  representar  seus  filiados  judicial  ou 
extrajudicialmente, mesmo que autorizadas.
e)  dependem  do  registro  de  seu  estatuto  em cartório,  com a  indicação  de,  no  mínimo,  três 
integrantes, para serem formalmente reconhecidas.

03. A prática de ato por autoridade pública que ofenda direito líquido e certo, não amparado por 
habeas corpus ou habeas-data dá ensejo a medida judicial:
a) mandado de injunção
b) medida acautelatória
c) ação civil pública
d) ação popular
e) mandado de segurança

04. Conforme o art. 5º da Nossa Carta Magna, é livre a manifestação do pensamento, sendo:
a) vedado o anonimato.
b) vedado propaganda política.
c) vedado propaganda de cunho religioso.
d) vedada a imparcialidade na Comunicação Social.
e) vedada a manifestação de estrangeiros.

05. Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, podemos considerar que:
I - Não são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data.
II - É assegurada, nos termos da lei, a proteção à reprodução da imagem e voz humanas, exceto 
nas atividades desportivas.
III - O Brasil não se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha 
manifestado adesão.
a) todas as proposições estão incorretas.
b) todas as proposições estão corretas.
c) somente as proposições II e III estão corretas.



d) somente as proposições I e III estão corretas.
e) somente a proposição I está correta.

GABARITO

01. D
Comentário: Conforme art. 5º, LXVII e súmula vinculante 25, art. Art. 5º, XXI e art. 5º, XXV, da 
CF/88.

02. C
Comentário: Conforme art.5º, XIX, da CF/88.

03. E
Comentário: Conforme art. 5º, LXIX, da CF/88.

04. A
Comentário: Conforme art. 5º, IV, da CF/88.

05. A
Comentário: Conforme art. 5º, LXXVII, art. 5º, XXVIII e art. 5º, § 4º, da CF/88.


