
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. A extradição é a entrega de um indivíduo feita pelo Governo ao Governo de outro Estado que
o reclame para ser julgado ou para cumprir pena. Marque a alternativa que está de acordo com a
CF. art. 5º LI:
a) Português residente no Brasil nunca poderá ser extraditado;
b) Brasileiro naturalizado pode ser extraditado a qualquer tempo;
c) Estrangeiro pode ser extraditado por crime político ou de opinião;
d) Brasileiro nato não pode ser extraditado;
e) NRA.

02. Assinale a alternativa correta segundo a CF de 1988.
a) A extradição de estrangeiro será concedida por crime político ou de opinião;
b) É pública a votação dos jurados nos processos do tribunal do júri;
c) A prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível;
d) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação (previsão) legal.

03. A Constituição Federal de 1988 veda:
a) O direito de propriedade;
b) A liberdade de consciência e de crença;
c)  O anonimato e  as associações de caráter  paramilitar  e o  exercício de reuniões em locais
públicos de cidadãos armados;
d) A livre locomoção.

04. A prisão civil por dívida é proibida pela CF, exceto no(s) caso(s):
a) De pensão alimentícia e depositário infiel;
b) De devedor inadimplente para com o Fisco Federal, Estadual ou Municipal;
c) De devedor de jogo;
d) De devedor inadimplente com o comércio em geral;
e) De devedor de alimentos e depositário infiel.

05. Em face do texto constitucional, das afirmações abaixo, podemos dizer:
I - Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado.
II - É garantido o direito de propriedade, desde que esta atenda a sua função social;
III - Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem cominação legal

a) As três normas são corretas;
b) As três normas estão incorretas;
c) I e II são corretas e III incorreta;
d) I e II estão incorretas.

06. Assinale a única alternativa correta
a) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, ressalvados
os casos de licença previstos em lei;
b) A casa é asilo inviolável, ninguém nela pode penetrar sem consentimento do proprietário, salvo
durante  o  dia,  por  determinação  judicial,  ou  para  prestar  socorro,  entre  outras  possibilidades
previstas na própria constituição.
c) É plena a liberdade de associação para fins ilícitos, vedada a de caráter paramilitar;
d)  É  livre  o  exercício  de  qualquer  trabalho,  ofício  ou  profissão,  atendidas  as  qualificações
profissionais que a lei estabelecer.



07. Segundo a Constituição Federal de 1988:
a) O princípio da igualdade de todos perante a lei não impede que a lei favoreça os mais pobres,
visando reduzir as desigualdades sociais;
b) O exercício do direito de resposta, uma vez utilizado pela vítima de ofensa contra a honra exclui
toda e qualquer possibilidade de indenização por dano material, moral ou à imagem;
c) O princípio da legalidade consiste entre outras coisas em que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
d) O princípio da livre manifestação do pensamento protege o anonimato.

08. Analise as proposições abaixo:
I - As normas definidoras dos direitos e garantias individuais tem aplicação mediata;
II - O Estado indenizará quem for preso por erro Judiciário, assim como aquele que ficar preso
além do tempo fixado na sentença;
III - Ás presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação;
IV - O réu tem direito a identificação dos  responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório
policial;
V - A prisão legal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.

a) Todas estão incorretas;
b) Somente II e III estão corretas;
c) Todas estão corretas;
d) I, II e V estão corretas.

09. Só se pode pleitear por habeas data informações:
a) Sociais em geral
b) Criminais
c) Relativas ao impetrante
d) De caráter coletivo

10. O segundo objetivo do habeas data previsto na CF é:
a) A prisão da autoridade responsável pelas informações registradas;
b) A ratificação dos dados constantes na entidade governamental;
c) A retificação dos dados constantes na entidade governamental ou de caráter público relativas
também a pessoa do impetrante;
d) NRA
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