
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. É exigência fundamental para a decretação do estado de defesa, exceto:
a) consulta ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional.
b) indicação de locais restritos e determinados.
c) ameaça à ordem pública ou à paz social.
d) declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.
e) grave e iminente instabilidade institucional ou calamidade de grandes proporções na natureza.

02.  Constituem  objetivos  fundamentais  da  República  Federativa  do  Brasil,  nos  termos  da 
Constituição, exceto:
a) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
b) Garantir o desenvolvimento econômico nacional.
c) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
d) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.

03.  A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais,  pelos seguintes 
princípios, exceto:
a) Não-intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos.
b) Independência nacional, prevalência dos direitos humanos e autodeterminação dos povos.
c)  Repúdio  ao  terrorismo  e  ao  racismo,  cooperação  entre  os  povos  para  o  progresso  da 
humanidade e concessão de asilo político.
d) Busca da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América, visando à 
formação de uma comunidade americana de nações.

04.  É reconhecida a instituição do júri,  com a organização que lhe der a lei,  assegurados os 
atributos abaixo, exceto:
a) O sigilo das votações.
b) A plenitude de defesa.
c) A soberania dos veredictos.
d) A competência para o julgamento dos crimes contra a vida.

05. Assinale a alternativa que contém circunstância capaz de ensejar intervenção do Estado em 
Município seu:
a) Existência de ameaça ao regime democrático.
b) Falta de prestação das contas devidas, na forma da lei.
c) Ocorrência de grave comprometimento da ordem pública.
d) Necessidade de prover a execução de ordem judicial, em virtude de solicitação do Tribunal de 
Justiça.
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