
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Acerca dos princípios internacionais previstos na CF de 1988, assinale a opção incorreta.
a) Independência nacional;
b) Prevalência dos direitos humanos;
c) Determinação dos povos;
d) Não-intervenção;
e) Igualdade entre os Estados.

02. No que tange aos direitos individuais e coletivos, assinale a alternativa incorreta.
a) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter para militar;
b) É garantido o direito de propriedade;
c) A propriedade atenderá a sua função social;
d)  todos  podem  reunir-se  pacificamente,  sem  armas,  em  locais  abertos  ao  público, 
independentemente  de  autorização,  desde  que  não  frustrem  outra  reunião  anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
e) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz.

03. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.
I. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória;
II. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório 
policial;
III. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade administrativa;
IV. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado.

a) I e II estão incorretas
b) I, II e III estão incorretas
c) III e IV estão incorretas
d) Apenas a opção III está incorreta
e) Todas as opções estão incorretas

04. Quanto aos direitos sociais está incorreto afirmar que
a) A remuneração do trabalho noturno será superior à do diurno;
b)  É  garantido  o  décimo  terceiro  salário  com  base  na  remuneração  integral  ou  no  valor  da 
aposentadoria;
c) Constitui crime a retenção dolosa de salário;
d)  A remuneração extraordinária será superior,  no mínimo, em quinze por cento à do horário 
normal;
e) É garantido o direito a licença-paternidade.

05. Acerca da Administração Pública, assinale a alternativa falsa.
a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros;
b) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos;
c) O prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período;
d) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
e) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional  interesse público.



06. Aos servidores públicos é permitido acumular cargos expressamente previstos na Carta Maior, 
exceto a de
a) A de dois cargos de professor;
b) A de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c)  A  de  dois  cargos  ou  empregos  privativos  de  profissionais  de  saúde,  com  profissões 
regulamentadas;
d) A de juiz com outra de professor;
e)  A de  técnico  judiciário  do Tribunal  de  Justiça  com outro  de  analista  do  Tribunal  Regional 
Federal.

07. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios previstos na Carta Maior, 
exceto
a) Moralidade
b) Publicidade
c) Eficiência
d) Impessoalidade
e) Razoabilidade

08. Acerca  do  que  dispõe  a  Constituição  Federal  de  1988,  sobre  os  direitos  e  garantias 
fundamentais, assinale a única opção correta.
a)  A liberdade de associação para fins lícitos é plena,  não tendo nenhuma restrição no texto 
constitucional.
b) O exercício do direito de petição aos Poderes Públicos, independentemente de taxas, para 
defesa de direitos, depende, nos termos constitucionais, de disciplina legal.
c) A Constituição Federal reconhece a instituição do júri, assegurado-lhe a imutabilidade dos seus 
veredictos.
d) A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização.
e) A Constituição Federal veda a identificação criminal do civilmente identificado.

09. Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na CF de 1988, assinale a única opção 
correta.
a)  A legalidade do exercício do direito de greve pelo trabalhador,  nos termos da Constituição 
Federal, é aferida em face do período de dissídio da categoria.
b) Nos termos da Constituição Federal, o piso salarial deverá ser proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho.
c) A Constituição Federal proíbe, sob qualquer modalidade, o trabalho do menor de dezesseis 
anos.
d) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de 
direção ou representação sindical, permanecendo a estabilidade provisória até um ano após o 
pleito, caso ele não seja eleito.
e)  Nos  termos  da  Constituição  Federal,  a  lei  não  poderá  restringir  a  publicidade  dos  atos 
processuais.

10. Não constitui um princípio fundamental da Constituição da República Federativa do Brasil 
a) a soberania.
b) a cidadania.
c) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
d) o pluralismo político.
e) a prevalência dos direitos humanos.



GABARITO

01. C 
Comentários: Art. 4º da CF. A autodeterminação dos povos seria a resposta certa.

02. A 
Comentários: Art. 5º, XVII da CF. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 
caráter para militar.

03. D
Comentários: Art. 5º LXV da nossa Carta Maior. A autoridade é judiciária e não administrativa.

04. D
Comentários: Art.  5º,  XVI da CF. A remuneração extraordinária será superior,  no mínimo, em 
cinqüenta por cento à do horário normal e não quinze por cento.

05. C
Comentários: Art. 37, III da CF. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período. 

06. E
Comentários: Os cargos acumuláveis estão previstos no art. 37, XVI da CF.

07. E
Comentários: A  razoabilidade  não  constitui  um  princípio  expresso  na  Carta  Maior  e  sim 
reconhecido pela doutrina. Art. 37 da Constituição Federal.

08. D
Comentários:  Conforme Art.  5º,  XXIX da Constituição Federal de 1988.  A lei  assegurará aos 
autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às 
criações  industriais,  à  propriedade  das  marcas,  aos  nomes  de  empresas  e  a  outros  signos 
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do 
País.

09. B
Comentários:  Art.  7,  V  da  CF.  O  piso  salarial  deverá  ser  proporcional  à  extensão  e  à 
complexidade do trabalho.

10. E
Comentários: Art. 4º da Carta Magna. A prevalência dos direitos humanos constitui um princípio 
internacional que rege as relações internacionais e não um princípio fundamental.


