
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Segundo o artigo 50 da Constituição Federal, ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, sem exceção.

02. Os  valores  sociais  do  trabalho  e  da  livre  iniciativa  representa  um  dos  fundamentos  da 
República Federativa do Brasil.

03. É  correto afirmar  que a  República  Federativa  do Brasil  buscará  a  integração econômica, 
política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade 
latino-americana de nações.

04. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, dependendo 
de censura ou licença.

05. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, sem exceção.

06. Segundo a Constituição Federal, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em 
dinheiro.

07. Segundo a Constituição Federal, são a todos assegurados, independentemente do pagamento 
de  taxas  a  obtenção  de  certidões  em  repartições  públicas,  para  defesa  de  direitos  e 
esclarecimento de situação de interesse pessoal.

08. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se não apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.

09. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que O Poder Legislativo é exercido pelo 
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

10. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, autorizar, por 1/3 de seus membros, a 
instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de 
Estado.

GABARITO

01. E
Comentários:  Existe  exceções,  caso  as  invocar  para  eximir-se  de  obrigação  legal  a  todos 
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

02. C
Comentários: Além deles, temos: a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana.

03. C
Comentários: São as relações internacionais que regem a República Federativa do Brasil.



04. E
Comentários:  O que  foi  mencionado  não  é  dependente  e  sim  independente  de  censura  ou 
licença.

05. E
Comentários: A exceção é o flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o 
dia, por determinação judicial.

06. E
Comentários: Existe a ressalva dos casos previstos nesta Constituição.

07. C
Comentários: Além desta situação, temos o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa 
de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

08. E
Comentários:  As funções especificadas no artigo 37, inciso V, são restritas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento.

09. C
Comentários:  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo,  eleitos,  pelo 
sistema  proporcional,  em  cada  Estado,  em  cada  Território  e  no  Distrito  Federal.

10. E
Comentários: A fração é de 2/3 e não 1/3, segundo o artigo 51, inciso I, da Constituição Federal.


