
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. De acordo com a CF/88, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador Geral da
República,  nomeado,  dentre  integrantes  da  carreira  maiores  de  trinta  e  cinco  anos,  pelo
Presidente da República, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do
Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

02.  Pode-se dizer  que,  do ponto de vista material,  o  termo Constituição,  em ciência  jurídica,
designa um conjunto de normas que, vigendo num determinado ordenamento jurídico, disciplina a
criação do Estado, sua estrutura básica, as atribuições dos órgãos de que é composto, os limites
do poder que ele exerce, os direitos dos indivíduos, dos grupos, da sociedade.

03.Com relação à constituição em geral e aos princípios constitucionais fundamentais, o princípio
da legalidade não se confunde com o da reserva legal: o primeiro se traduz pela necessidade de a
regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal; o segundo
pressupõe a submissão e o respeito à lei.

04.  Os direitos humanos fundamentais apresentam algumas características e duas delas são a
renunciabilidade e a prescritibilidade.

05.  A proteção  constitucional  à  privacidade  e  à  preservação  da imagem diz  respeito  tanto  a
pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, tendo uma abrangência a imagem frente aos meios
de comunicação em massa, portanto a utilização de fotografia em algum canal de propaganda
com fim lucrativo, sem a autorização do proprietário do tal direito, enseja indenização pelo uso
indevido da imagem.

06.  Tício, sabendo que no Brasil o serviço militar é obrigatório, e mesmo assim, se recusou a
prestá-lo, alegando a desculpa de consciência em razão de sua crença religiosa. Nessa caso, terá
seus direitos políticos suspensos caso venha a recusar também o cumprimento de prestação
alternativa.

07. Na  Constituição  brasileira,  consideram-se  direitos  fundamentais  os  direitos  e  garantias
individuais  e  coletivos  enumerados  no  Texto  Magno,  os  direitos  sociais,  porém,  não  são
considerados direitos fundamentais.

08. São direitos sociais originariamente previstos pela Constituição no seu art. 6º, a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

09. São  requisitos  para  ser  brasileiro  naturalizado,  nos  casos  dos  estrangeiros  de  qualquer
nacionalidade, ser residente na República Federativa do Brasil há mais de 10 anos ininterruptos e
sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

10. Ken nasceu  em Curitiba-PR em junho de  2008.  Seus  pais  Karan e  Suan,  são cidadãos
chineses e  estavam passando férias  no  Brasil.  Nessa situação,  é  correto  afirmar  que  Ken  é
brasileiro nato.



GABARITO

01. C
Comentário: Conforme art. 128, § 1º, CF/88.

02. C
Comentário:  Em outras palavras, a Constituição deve ser entendida como “a lei fundamental e
suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação do Estado, à formação dos
poderes  públicos,  forma  de  governo  e  aquisição  do  poder  de  governar,  distribuição  de
competências,  direitos,  garantias  e  deveres  dos  cidadãos”  (MORAES,  Alexandre  de.  Direito
constitucional, p. 6).

03. E
Comentário:  é exatamente o oposto.  pode-se citar  uma frase tirada do texto do ilustre autor
Alexandre de Morais; “O princípio da legalidade é de abrangência ampla. Por ele fica certo que
qualquer comando jurídico impondo comportamentos forçados, há de provir de uma das espécies
normativas devidamente elaboradas conforme as regras de processo legislativo constitucional. A
legalidade  tanto  para  o  particular,  quanto  para  a  administração  pública,  é  de  observância
obrigatória  segundo  os  ditames  constitucionais,  pois,  se  praticado  um  ato  relevante  ao
ordenamento jurídico sem levar-se em conta o princípio da legalidade, este ato esta passível de
anulação, uma vez que será inválido. O principio da reserva legal tem sentido estrito, ou seja,
determinada matéria só pode ser disciplinada por lei em sentido formal (aprovada pelos poderes
legislativo e executivo) ou por ato normativo que tenha força de lei.

04. E
Comentário: Os direitos humanos fundamentais são:
Histórico – São criados num contexto histórico;
Inalienáveis – Não podem ser negociados, nem vendidos;
Imprescritíveis – Não perdem a validade, podem ser reivindicado a qualquer tempo;
Irrenunciáveis – Não podem ser renunciado de forma alguma.

05. C
Comentário: Conforme art. 5º, X, CF/88. são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação. A jurisprudência e a doutrina caminham no sentido de se permitir a quebra do
sigilo bancário e fiscal dos cidadãos. Ainda, a LC 105/01 permite, em determinadas circunstâncias,
a  quebra  do  sigilo  bancário  pela  Secretaria  de  Receita  Federal,  sem  autorização  judicial.  A
questão é emblemática por atingir o direito a intimidade.

06. C
Comentário: Conforme art. 5º, VIII, CF/88

07. E
Comentário: Embora os direitos sociais não estejam relacionados especificamente no art. 5.º da
Constituição, é, em geral, aceito pela doutrina que esses direitos integram os chamados direitos
fundamentais  e  que  não  dizem  respeito  exclusivamente  àqueles  decorrentes  do  contrato  de
trabalho.

08. E
Comentário: A moradia e a alimentação foram incluída pelas emendas nº 26 de 2000 e nº 64 de
2010, respectivamente, portanto essas garantias não são originariamente previstas pela CF/88.



09. E
Comentário: ser residente há mais de 15 anos. Conforme art. 12, II, “b”, CF/88.

10. C
Comentário: Conforme art. 12, I, “a”, CF/88.


