
DIREITO CONSTITUCIONAL
Questões selecionadas de provas diversas

01.  Assinale  a  opção  correta  relativa  aos  poderes  do  Estado  e  respectivas  funções  e  aos 
princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988.
a) Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal, ou a ela se submeter, por isso que é dever de 
cidadania opor-se à ordem ilegal, ainda que emanada de autoridade judicial; caso contrário, nega-
se o Estado de Direito.
b) O pacto federativo sustenta-se na harmonia que deve presidir as relações institucionais entre 
as comunidades políticas que compõem o Estado Federal, e não legitima restrições de ordem 
constitucional queafetem o exercício da competência normativa em tema de exoneração tributária 
pertinente ao ICMS pelos Estados-membros e Distrito Federal.
c) O uso de algemas só é lícito em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo 
à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada previamente a 
excepcionalidade por escrito.
d) A mera instauração de inquérito, ainda quando evidente a atipicidade da conduta, não constitui 
meio hábil  a impor violação aos direitos fundamentais,  em especial  ao princípio da dignidade 
humana.
e) A prova ilícita pode prevalecer em nome do princípio da proporcionalidade, do interesse público 
na  eficácia  da  repressão  penal  em  geral  ou,  em  particular,  na  de  determinados  crimes;  a 
dignidade humana não serve de salvaguarda à proscrição da prova ilícita.

02.  Assinale  a  opção  correta  relativa  ao tratamento  dado  pela  jurisprudência  que  atualmente 
prevalece  no  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  interpretar  a  Constituição  Federal,  relativa  aos 
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil. 
a) Incorporam-se à Constituição Federal, porque os direitos e garantias expressos na Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
b) Incorporam-se ao ordenamento jurídico como lei ordinária federal porque a Constituição confere 
ao  Supremo  Tribunal  Federal,  competência  para  julgar,  mediante  recurso  extraordinário,  as 
causas  decididas  em  única  ou  última  instância,  quando  a  decisão  recorrida  declarar  a 
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.
c) Os que tiveram ato de ratificação antes da vigência da Emenda Constitucional n. 45, de 2004, 
são  equivalentes  às  emendas  constitucionais  em  razão  dos  princípios  da  recepção  e  da 
continuidade do ordenamento jurídico.
d) A legislação infraconstitucional anterior ou posterior ao ato de ratificação que com eles seja 
conflitante é inaplicável, tendo em vista o status normativo supralegal dos tratados internacionais 
sobre direitos humanos subscritos pelo Brasil.
e) Os que tiveram ato de ratifificação depois da vigência da Emenda Constitucional n. 45, de 
2004, independentemente do quorum, são equivalentes às emendas constitucionais em razão do 
princípio da prevalência dos direitos humanos.

03. Assinale a opção correta relativa à Administração Pública na Constituição Federal de 1988.
a) A Constituição Federal não proíbe a nomeação de cônjuge, companheiro, ou parente, em linha 
reta,  colateral  ou  por  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  inclusive  da  autoridade nomeante  ou  de 
servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança,  ou,  ainda,  de função gratificada na 
Administração Pública direta e indireta,  em qualquer  dos Poderes da União,  dos Estados,  do 
Distrito Federal e dos Municípios.
b)  Em  obediência  ao  princípio  da  publicidade,  instituição  financeira  não  pode  invocar  sigilo 
bancário  para  negar  ao  Ministério  Público  informações  e  documentos  sobre  nomes  de 



beneficiários de empréstimos concedidos com recursos subsidiados pelo erário, em se tratando de 
requisição para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público.
c) A lei que posteriormente é declarada inconstitucional perece mesmo antes de nascer, por isso, 
os  efeitos  eventualmente  por  ela  produzidos  não  podem  incorporar-se  ao  patrimônio  dos 
administrados, ainda que se considere o princípio da boa-fé.
d) Antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação ou, se 
for o caso, à participação na segunda etapa do processo seletivo, mas a Administração Pública 
não pode, enquanto não concluído e homologado o concurso público, alterar as condições do 
certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie.
e)  Os  bens  e  o  interesse  público  são  indisponíveis,  porque  pertencem  à  coletividade.  O 
Administrador  é  mero gestor  da  coisa  pública  e  não  tem disponibilidade sobre  os  interesses 
confiados à sua guarda e  realização em razão do princípio  da indisponibilidade do interesse 
público, que não pode ser atenuado.

04. Assinale a opção correta relativa à organização dos Poderes, ao Poder Legislativo e ao Poder 
Executivo.
a)  O Conselho  da República  é  órgão  de  consulta  do  Presidente  da  República  nos  assuntos 
relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático.
b)  No  exercício  do  controle  externo,  ao  Congresso  Nacional  compete  julgar  as  contas  dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração 
direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público 
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo ao erário público.
c) Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços do Supremo Tribunal 
Federal,  será  ele  submetido  a  julgamento  perante  o  Senado  Federal,  nas  infrações  penais 
comuns, ou perante a Câmara dos Deputados, nos crimes de responsabilidade.
d) Os Ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros natos maiores de vinte e um anos e 
no exercício dos direitos políticos.
e) A fifiscalização contábil, fifinanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação  das  subvenções  e  renúncia  de  receitas,  será  exercida  pelo  Congresso  Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

05. Assinale a opção correta relativa à organização dos Poderes, ao Poder Judiciário.
a) A justiça de paz, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, possui 
competência privativa para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face 
de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem 
caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.
b) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, 
entre  outras  funções,  processar  e  julgar,  originariamente  a  homologação  de  sentenças 
estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias.
c)  As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for 
domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou 
onde esteja situada a coisa, ou ainda, no Distrito Federal, mas as causas em que a União for 
autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.
d)  Compete  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça,  entre  outras  funções,  processar  e  julgar, 
originariamente, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de 
Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
e)  Serão processadas e julgadas na justiça estadual,  no foro do domicílio  dos  segurados ou 
beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre 
que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, hipótese em que o recurso cabível também 
será para o tribunal estaduada área de jurisdição do juiz de primeiro grau.



06. Acerca da Segurança Pública, conforme estabelecido na Constituição da República Federativa 
do Brasil, marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.
(  )  Às  polícias  civis,  dirigidas  por  delegados  de  polícia  de  carreira,  incumbem,  ressalvada  a 
competência da União, as funções de polícia administrativa e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares.
(  ) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos 
de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades 
de defesa civil.
(   )  Os Estados poderão constituir  guardas municipais  destinadas  à  proteção de  seus bens, 
serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
(  ) A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado  em  carreira,  destina-se,  entre  outras  funções,  a  exercer,  com  exclusividade,  as 
funções de polícia judiciária da União.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) F - V - F - V
b) V - V - F - F
c) V - F - V - F
d) F - F - V - V

07. Acerca dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos dispostos na Constituição da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta.
a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante a 
noite, por determinação judicial.
b) É vedado, constitucionalmente, a instituição de pena de morte, salvo em casos de ação de 
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
c)  A  Constituição  Federal  assegura  que,  é  inviolável  o  sigilo  da  correspondência  e  das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações e das comunicações telefônicas, salvo, 
no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal.
d) É livre a locomoção no território nacional, em qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nos 
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

08.  A Constituição da República  Federativa do Brasil  estabelece que a administração pública 
direta  e  indireta  de qualquer  dos  Poderes  da União,  dos  Estados,  do Distrito  Federal  e  dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade e 
eficiência. Nesse sentido, a alternativa correta é:
a) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável somente nos casos de dolo.
b) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda 
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores 
aos pagos pelo Poder Executivo.
d) O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei complementar.

09. Sobre os remédios constitucionais assegurados pela Constituição da República Federativa do 
Brasil, marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.
(   )  Conceder-se-á  “habeas-data”  para  assegurar  o  conhecimento  de  informações  relativas 



à  pessoa  do  impetrante,  constantes  de  registros  ou  bancos  de  dados  de  entidades 
governamentais ou de caráter público, bem como para assegurar o direito de obter certidões.
( ) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político e por organização 
sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo 
menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.
(  ) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 
"habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
(  ) Conceder-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) F - V - F - F
b) V - F - V - V
c) V - F - V - F
d) F - F - V - V

10. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da  ordem pública  e  da  incolumidade  das pessoas e  do  patrimônio,  através  dos 
seguintes órgãos:
l - Polícia federal
ll - Polícia rodoviária e ferroviária federal
lll - Polícias civis
IV - Polícias militares e corpos de bombeiros militares

Assinale a alternativa correta.
a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas a IV está correta.
c) Todas estão corretas.
d) Apenas II e III estão corretas.

11. A Constituição da República Federativa do Brasil assegura, dentre outras garantias, o direito 
do preso. Sobre o exposto, analise as afirmações a seguir.
I  -  Ninguém será  preso  senão  em flagrante  delito  ou por  ordem escrita  e  fundamentada  de 
autoridade policial competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei.
Il - A prisão preventiva será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.
llI - Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança.
IV - Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.

Assinale a alternativa correta.
a) Apenas III e IV estão corretas
b) Apenas a II está correta.
c) Apenas I e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.



GABARITO

01. A
02. D
03. B
04. E
05. C
06. A
07. C
08. B
09. D
10. C
11. A


