
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Ao preceituar que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei”, a Constituição Federal, consagra o princípio da:
a) Isonomia.
b) Publicidade.
c) Eficiência.
d) Moralidade.
e) Legalidade.

02. Analise as proposições abaixo.
I. A prática da tortura constitui crime afiançável.
II. O Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.
III. Aos presos não é assegurado o respeito à integridade física e moral.
IV. A prática da tortura constitui crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas:
a) I e III.
b) I e IV.
c) II e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.

03. O habeas corpus é uma medida judicial que pode ser postulada pela pessoa para:
I. Afastar ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade 
ou abuso de poder.
II. Regular o exercício de direitos e liberdades constitucionais.
III. Anular ato lesivo ao patrimônio público.
IV.  Afastar  violência  ou  coação  que  estiver  sofrendo  em  sua  liberdade  de  locomoção,  por
ilegalidade ou abuso de poder.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas:
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) I, III e IV.
e) II, III e IV.

04. A Constituição da República Federativa do Brasil assegura aos trabalhadores urbanos e rurais
os seguintes direitos, EXCETO:
a)  a  proibição  de  qualquer  discriminação  no  tocante  a  salário  e  critérios  de  admissão  do
trabalhador portador de deficiência.
b) a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais
respectivos.
c) a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.
d) a proibição de igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e
o trabalhador avulso.
e) a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos.



05. Analise as perguntas abaixo.
I. A obrigação de permanência em determinada localidade, a busca e apreensão em domicílio, a
suspensão da liberdade de reunião, a intervenção em empresas de serviço público são medidas
possíveis durante o estado de defesa, mediante decreto do Presidente da República?
II. O Congresso Nacional deverá permanecer funcionando durante o estado de sítio?
III. Caberá a decretação do estado de sítio no caso de resposta à agressão armada estrangeira ?

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
a) Sim, Não, Não.
b) Não, Sim, Não. 
c) Não, Sim, Sim.
d) Sim, Sim, Não.
e) Não, Não, Sim.

06. Assinale a alternativa CORRETA em relação aos direitos e às garantias constitucionais.
a)  É  considerada  fundamental  para  a  defesa  do  território  nacional  as  faixas  de  fronteiras
compreendidas  numa  faixa  de  150  quilômetros  ao  longo  das  fronteiras  internacionais,  e  sua
ocupação e utilização serão reguladas em lei.
b)  No caso de iminente perigo público,  a autoridade competente poderá usar  de propriedade
particular,  sem  que  o  proprietário  tenha  direito  a  qualquer  indenização  por  dano,  porventura
ocorrido.
c) Para os cidadãos reconhecidamente pobres na forma da lei, são gratuitos o registro civil,  a
certidão de
óbito e a certidão de casamento.
d) O cancelamento da naturalização, por sentença transitada em julgado, é hipótese de cassação
de
direitos políticos.
e) Uma criança nascida no Japão, filha de mãe brasileira com pai americano, sendo que a mãe
chefiava
uma missão comercial Brasil-Japão, é considerada brasileira nata.

07. Sobre os Direitos e Garantias Constitucionais, analise os itens abaixo.
I. A Constituição brasileira não admite prisão civil por dívida.
II. Qualquer brasileiro pode usar a ação popular.
III. O direito de petição aos Poderes Públicos é assegurado, constitucionalmente, aos
estrangeiros, em defesa dos direitos ou abuso de poder.

O número de itens CORRETOS é:
a) um.
b) dois. 
c) três
d) nenhum. 
e) todos.

08. A Constituição da República assegura aos membros do Poder Judiciário, no primeiro grau:
a) vitaliciedade,  adquirida após três anos de exercício,  dependendo a perda do cargo,  nesse
período, de sentença judicial transitada em julgado.
b) inamovibilidade, salvo por determinação do Presidente do respectivo Tribunal.
c) foro privilegiado, junto ao Supremo Tribunal Federal. 
d) irredutibilidade de subsídio. 
e) redutibilidade de subsídio.



09. O "quinto constitucional" corresponde
a) ao quorum de um quinto dos membros do Supremo Tribunal Federal, para a declaração de
inconstitucionalidade das leis.
b) à composição de um quinto dos Tribunais de Justiça dos Estados e os Tribunais Regionais
Federais, por membros do Ministério Público e advogados. 
d) ao quorum de um quinto dos membros do Congresso Nacional para aprovação de Emenda à
Constituição Federal.
d) ao transcurso do período de um quinto da sessão legislativa, para reapresentação de novo
projeto de lei arquivado por inconstitucionalidade.
e) ao quorum de dois quintos dos membros do Supremo Tribunal Federal, para a declaração de
inconstitucionalidade das leis.

10. A Constituição Federal NÃO veda ao Juiz
a) o exercício, ainda que em disponibilidade, de outro cargo ou função, salvo uma de magistério.
b) o exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos
do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
c) a dedicação à atividade político-partidária.
d) a remoção, a pedido, a outra comarca, segundo critérios de antigüidade e merecimento. 
e) o exercício, ainda que em disponibilidade, de outro cargo ou função, salvo duas de magistério

GABARITO

01. E
Comentário: Inciso II do art. 5º  da Constituição Federal de 88.

02. C
Comentário: Artigo 5º, XXXIII c/c XLIII, a da Constituição Federal de 88.

03. B
Comentário: Artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal de 88

04. D
Comentário: Artigo 5º, XXXIV da Constituição Federal de 88.

05. C
Comentário:  Artigo 137, § 3º, 138, § 1º e 139 da Constituição Federal de 88.

06. E
Comentário:  Artigo 12, I, b da Constituição Federal de 88.

07. A
Comentário: Artigo 5º, XXXIV, a da Constituição Federal de 88.

08. D
Comentário: Artigo 95, III da Constituição Federal de 88.



09. B
Comentário: Artigo 94 da Constituição Federal de 88.

10. D
Comentário: Artigo 95, II c/c artigo 93, I, b e c da Constituição Federal de 88.


