
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será sempre regulada pela lei brasileira
em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros.

02. O único crime constitucionalmente previsto como sendo imprescritível é a prática do racismo.

Considerando os chamados remédios constitucionais, analise as assertivas a seguir propostas.

03. 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.

04. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por qualquer partido político.

05.  Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência.

Sobre a organização de nosso país, analise as assertivas abaixo propostas.

06. A forma de governo adotada pelo Brasil é a República.

07. Podemos  afirmar  que,  apesar  da  nossa  organização  pátria  de  estado  ser  separada  em
estados, temos um estado unitário

Com relação aos direitos sociais, julgue os próximos itens.

08. Podemos afirmar que o fundo de garantia do tempo de serviço é direito social assegurado a
todas as classes de trabalhadores urbanos e rurais.

Com relação aos direitos sociais, julgue os próximos itens.

09. O salário-família pago em razão de qualquer o dependente do trabalhador é direito social a
estes assegurado.

10.  O gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal  é  direito  social  assegurado  tanto  aos  trabalhadores  urbanos  e  rurais,  além  de  ser
estendido aos servidores públicos.

GABARITO

01. E
Comentário:  A sucessão  de  bens  de  estrangeiros  situados  no  País  será  regulada  pela  lei
brasileira  em benefício  do  cônjuge  ou  dos  filhos  brasileiros,  sempre  que  não  lhes  seja  mais
favorável a lei pessoal do "de cujus", conforme art. 5º, XXXI da CRFB.

02. E
Comentário: Conforme art. 5º XLIV, também é considerado crime inafiançável e imprescritível a
ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.



03. C
Comentário: A questão encontra-se prevista no art. 5º LXIX da CRFB.

04. E
Comentário: Segundo o art. 5º, LXX, “a” da CRFB, para ser impetrado por partido político, faz-se
necessária a representação junto ao Congresso Nacional, ou seja, deve ter representação de pelo
menos um Deputado Federal ou um Senador da República.

05. C
Comentário: Conforme expressamente previsto no art. 5º, LXXIII.

06. C
Comentário: A República é a forma de governo adotada pelo Brasil, conforme o art. 1º da CRFB.

07. E
Comentário:  A nossa forma de estado é o federado, no qual o nosso território é separado em
estados com a consequente distribuição constitucional de competências.

08. E
Comentário: A classe dos trabalhadores domésticos não possuem fundo de garantia assegurado
de modo obrigatório, é facultativo ao empregador a sua concessão.

09. E
Comentário: Só é assegurado aos trabalhadores de baixa renda nos termos da lei.

10. C
Comentário: Conforme art. 7º e 39, §3º da CRFB.


