
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. A garantia  individual  adequada para alguém que sofrer  ou se achar  ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, é
a) o mandado de segurança.
b) o habeas data.
c) a ação civil pública.
d) o habeas corpus.
e) o mandado de injunção.

02. Cinco  amigos,  moradores  de  uma  favela,  decidem  criar  uma  associação  para  lutar  por 
melhorias nas condições de saneamento básico  do local.  Um político  da região,  sabendo da 
iniciativa, informa-lhes que, para tanto, será necessário obter, junto à Prefeitura, uma autorização 
para sua criação e funcionamento. Nesta hipótese,
a) os cinco amigos não conseguirão criar a associação, pois a Constituição Federal exige um 
número mínimo de dez integrantes para essa iniciativa. 
b) a informação que receberam está errada, pois a Constituição Federal estabelece que a criação 
de associações independe de autorização.
c) após a criação da associação, os moradores da favela serão obrigados a se associarem.
d)  o  estatuto  da  associação  poderá  prever  atividades  paramilitares,  caso  essa  medida  seja 
necessária para a proteção de seus integrantes.
e) para iniciar suas atividades, a associação precisará, além da autorização da prefeitura, de um 
alvará judicial.

03. Roberto, artista plástico, retratou em quadro a realidade de determinada comunidade carente 
do país. Segundo a Constituição Federal, Roberto poderá exibir sua obra de arte
a)  mediante  prévia  autorização  do  Poder  Judiciário  de  onde  estiver  localizada a  comunidade 
retratada.
b)  mediante  prévio  preenchimento  de  requerimento  de  inscrição  e  de  exibição  no  cadastro 
nacional de obras de arte.
c)  mediante  prévia  autorização do Poder  Executivo  de onde estiver  localizada a  comunidade 
retratada.
d) mediante prévia autorização do Poder Legislativo de onde estiver localizada a comunidade 
retratada.
e) independentemente de censura e de licença da autoridade pública.

04.  Roberval, brasileiro, ficou viúvo, pois sua esposa Amália, holandesa e que não tinha filhos, 
faleceu na Escócia durante um passeio turístico, cujo ascendente paterno, Arquimedes, reside na 
Espanha e sua ascendente materna,  Hilda,  reside na França.  Amália  era proprietária  de três 
imóveis no Brasil e, segundo a Constituição Federal, a sucessão dos seus bens será regulada, no 
caso, pela lei
a) francesa em benefício de Roberval, pois prevalece o domicílio de Hilda.
b) holandesa em benefício de Roberval, mesmo lhe sendo mais favorável a lei brasileira.
c) escocesa em benefício de Roberval, pois prevalece o local do óbito.
d) espanhola em benefício de Roberval, pois prevalece o domicílio de Arquimedes.
e) brasileira em benefício de Roberval, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de 
Amália.

05. Segundo previsão expressa da Constituição Federal, a pena de morte
a) não é admitida, em nenhuma hipótese.
b) é admitida no caso de crimes hediondos.



c)  poderá  ser  substituída  pela  pena  de  banimento,  no  caso  de  crimes  contra  a  segurança 
nacional.
d) é admitida no caso de guerra declarada.
e) é admitida, desde que não cause sofrimento ao condenado.

06. Suponha que, num processo judicial, após a constatação do desaparecimento injustificado de 
bem que estava sob a guarda de depositário judicial,  o magistrado decretou a prisão civil  do 
depositário. Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a prisão 
civil foi decretada
a) regularmente, uma vez que a essa pena está sujeito apenas o depositário judicial, e não o 
contratual.
b) regularmente, uma vez que a essa pena está sujeito o depositário infiel, qualquer que seja a 
modalidade do depósito.
c)  irregularmente,  uma vez  que  a  pena  somente  pode  ser  aplicada  ao  depositário  infiel  que 
assuma contratualmente o ônus da guarda do bem.
d) irregularmente, uma vez que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 
modalidade do depósito.
e) irregularmente, uma vez que é inconstitucional a prisão civil por dívida, qualquer que seja seu 
fundamento.

07. Um órgão da Administração direta de determinado Município efetua contratação de serviços 
que poderiam ser prestados por servidores públicos, sem realizar licitação e sem que o ato que 
determinou a contratação tivesse sido precedido de justificativa. Nessa hipótese, poderia
a) o Ministério Público, por meio de mandado de segurança coletivo, requerer que fosse declarada 
a ilegalidade da contratação, por ofensa aos princípios constitucionais de realização de licitação e 
motivação dos atos administrativos.
b)  uma associação  de  servidores  públicos  municipais,  por  meio  de  habeas  data,  requerer  a 
anulação  da  contratação  e  a  determinação  de  que  seja  realizado  concurso  público  para 
contratação de novos servidores, com vistas ao desempenho das atividades.
c)  um servidor  público  integrante dos quadros do órgão municipal,  por  meio  de mandado de 
segurança, requerer a anulação do ato praticado pelo dirigente do órgão, por abuso de poder.
d) um cidadão qualquer, por meio de ação popular, requerer a anulação do contrato, por ser lesivo 
ao patrimônio público e à moralidade administrativa, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
e)  o  Procurador-Geral  de  Justiça,  por  meio  de  mandado  de  injunção,  requerer  que  fosse 
declarada a omissão do Poder Público municipal no cumprimento de sua obrigação de prestar 
serviços.

08.  Em  reconhecimento  à  internacionalização  da  matéria  relativa  a  direitos  e  garantias 
fundamentais, a Constituição da República estabelece que
a)  tratados  internacionais,  em  matéria  de  direitos  humanos,  serão  equivalentes  a  emendas 
constitucionais se forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros.
b) compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, mediante recurso especial, as causas decididas 
em única  ou  última  instância,  quando a  decisão  recorrida  declarar  a  inconstitucionalidade  de 
tratado internacional.
c) o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 
decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá 
suscitar, perante o Supremo Tribunal Federal, incidente de deslocamento de competência para a 
Justiça Federal.



d)  competem originariamente  aos Tribunais  Regionais  Federais  processar  e  julgar  as  causas 
relativas a graves violações de direitos humanos.
e) a República Federativa do Brasil submete-se à jurisdição de qualquer Tribunal Internacional a 
cuja criação tenha manifestado adesão, salvo do Tribunal Penal Internacional.

09. Considere as assertivas abaixo a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos.
I. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo lícita a interferência estatal em seu funcionamento.
II. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão administrativa, desde 
que devidamente fundamentada. 
III. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a suspensão ou interdição de 
direitos.
IV.  Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável  o  exercício  dos  direitos  e  liberdades  constitucionais  e  das  prerrogativas  inerentes  à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
De acordo com a Constituição Federal brasileira, está correto o que se afirma APENAS em
a) I e IV.
b) I, III e IV.
c) II, III e IV.
d) I, II e III.
e)III e IV.

10. De acordo com a Constituição Federal é crime inafiançável e imprescritível
a)  a  ação  de  grupos  armados,  civis  ou  militares,  contra  a  ordem  constitucional  e  o  Estado 
Democrático. 
b) o terrorismo, apenas.
c) os definidos como crimes hediondos.
d) a tortura, apenas.
e) o terrorismo e a tortura.

GABARITO

01. D
Comentário: O habeas corpus é o remédio constitucional para proteger o direito de locomoção, 
por ameaça ou lesão, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII).
“Para que o habeas corpus mostre-se adequado, basta alegar-se prática de ato, a alcançar a 
liberdade de ir e vir do paciente, à margem da ordem jurídica e existir órgão capaz de aferir o 
merecimento do que decidido.  A procedência da causa de pedir  pressupõe demonstração do 
vício.” (HC 95.431, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 27-4-2010, Primeira Turma, DJE de 
14-5-2010.)”

02. B
Comentário:  A criação de associações e, na forma da lei,  a de cooperativas independem de 
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento (art. 5º, XVIII).

03. E
Comentário: A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre, 
independentemente de censura ou licença (CF, art. 5º, IX).



04. E
Comentário: Determina a Constituição Federal que 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 (art. 5º, XXXI).

05. D
Comentário: Embora a Constituição determine a pena de morte como uma das penas proibidas 
no nosso sistema jurídico ela permite e a possibilidade da aplicação da pena de morte em caso de 
guerra declarada (CF, art. 5º, XLVII).

06. D
Comentário:  Embora o inciso LXVII, da CF, determine que “não haverá prisão civil por dívida, 
salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a 
do depositário infiel”, o Supremo Tribunal Federal reformulou sua jurisprudência em dezembro de 
2008  no  sentido  de  que  a  prisão  civil  se  aplica  somente  para  os  casos  de  não  pagamento 
voluntário da pensão alimentícia, isentando os casos do depositário infiel. O ministro Cezar Peluso 
afirmou  no  julgamento  que  a  Constituição  Federal  não  deve  ter  receio  quanto  aos  direitos 
fundamentais e foi categórico: “o corpo humano, em qualquer hipótese (de dívida) é o mesmo. O 
valor e a tutela jurídica que ele merece são os mesmos. A modalidade do depósito é irrelevante. A 
estratégia jurídica para cobrar dívida sobre o corpo humano é um retrocesso ao tempo em que o 
corpo humano era o corpus vilis (corpo vil), sujeito a qualquer coisa”.

07. D
Comentário: A ação popular, que pode ser proposta por qualquer cidadão (brasileiro que está em 
posse de seus direitos políticos), visa 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 (art. 5º, LXXIII).

08. A
Comentário: A Emenda Constitucional número 45 inclui o 3º ao art. 5º, determinando que “Os 
tratados e  convenções internacionais  sobre  direitos  humanos que forem aprovados,  em cada 
Casa  do  Congresso  Nacional,  em  dois  turnos,  por  três  quintos  dos  votos  dos  respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.

09. E
Comentário: O item “I” está errado porque a criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas  independem  de  autorização,  porém  o  Estado  não  pode  interferir  no  seu 
funcionamento (CF, art. 5º, XVII).
O item “II”  está  errado porque a  Constituição determina que as associações só poderão ser 
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, 
no primeiro caso, o trânsito em julgado (CF, art. 5º, XIX).

10. A
Comentário: A Constituição  Federal  determina  que  apenas  dois  crimes  são  inafiançáveis  e 
imprescritíveis: a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o 
Estado democrático e o racismo (CF, art. 5º, XLII e XLIV).


