
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. O artigo 5o da Constituição Federal prevê, dentre outros direitos, que
a)  a  liberdade  de associação  é  absoluta,  sendo  necessária,  porém,  a  prévia  comunicação  à 
autoridade competente.
b)  as  entidades  associativas  somente  têm  legitimidade  para  representar  seus  filiados 
extrajudicialmente.
c) a liberdade de associação para fins lícitos é plena, vedada a de caráter paramilitar.
d) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização do 
Estado.
e)  as associações só poderão ser compelidas a suspender  as suas atividades,  após decisão 
tomada por seus filiados.

02. Rômulo se acha ameaçado de sofrer coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade 
e  abuso  de  poder.  A Constituição  Federal  prevê  como Direito  Individual  para  garantir  a  sua 
liberdade, o manejo do
a) habeas corpus.
b) habeas data.
c) mandado de injunção.
d) mandado de segurança.
e) agravo de representação.

03. Quanto aos Direitos e Garantias Fundamentais elencados na Constituição Federal, considera-
se correto que
a) a prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível.
b) é vedada a assistência religiosa nas entidades militares de internação coletiva.
c) é assegurado, em qualquer hipótese, o acesso à informação e a sua fonte.
d) será concedida extradição de estrangeiro por crime político e de opinião.
e) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

04.  Os  tratados  e  convenções  internacionais  sobre  direitos  humanos  serão  equivalentes  a 
emendas constitucionais,  desde que aprovados pelos respectivos membros de cada Casa do 
Congresso Nacional em
a) um só turno, por unanimidade dos votos.
b) um só turno, por maioria absoluta de votos.
c) dois turnos, por dois quintos dos votos.
d) dois turnos, por maioria de três quintos dos votos.
e) três turnos, por maioria simples dos votos.

05. Sobre a disciplina dos direitos e garantias fundamentais na Constituição da República vigente, 
considere:
I. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.
II. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
III. Como exceção à garantia da inviolabilidade de domicílio, a Constituição autoriza o ingresso na 
casa  do  indivíduo,  independentemente  de  seu  consentimento,  a  qualquer  hora,  em  caso  de 
flagrante delito ou desastre, ou ainda por determinação judicial.
IV.  A prática  de  racismo,  assim  como  a  de  terrorismo,  é  considerada  crime  inafiançável  e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
Está correto o que se afirma APENAS em:



a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e IV.

06. No que se refere aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, é INCORRETO afirmar:
a) As entidades associativas, independentemente de autorização expressa, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
b) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas 
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
c)  No caso de iminente perigo público,  a autoridade competente poderá usar  de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
d) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
e) Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.

07.  No que  diz  respeito  aos  Direitos  e  Deveres  Individuais  e  Coletivos,  NÃO é  considerado 
elemento da reunião, em local aberto ao público,
a) o tempo.
b) a pluralidade de participantes.
c) a autorização prévia.
d) a finalidade.
e) o lugar.

08. Em tema de direitos e deveres individuais e coletivos, é INCORRETO afirmar que
a) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.
b) a prática do racismo constitui crime afiançável e prescritível.
c) é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
d) não haverá juízo ou tribunal de exceção.
e) a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

09. Considere as seguintes assertivas relacionadas aos direitos e deveres individuais e coletivos 
previstos na Constituição Federal:
I.  A lei  deve  tratar  todos  os  brasileiros  e  estrangeiros  residentes  no  País,  sem distinção  de 
qualquer natureza.
II. A manifestação do pensamento é livre, garantido em qualquer hipótese o anonimato.
III. A expressão da atividade científica e de comunicação depende de censura ou licença para o 
seu exercício.
IV. É garantido o direito à indenização pelo dano moral decorrente da violação da intimidade e da 
vida privada das pessoas.
V. É assegurado a todos o acesso à informação, vedado em qualquer caso o sigilo da fonte.
Estão corretas as que se encontram APENAS em
a) I e IV.
b) II e III.
c) II, IV e V.
d) I, II e V.
e) II, III e IV.



10. Em tema de direitos e garantias fundamentais, é INCORRETO que
a) não haverá juízo ou tribunal de exceção.
b) constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra 
a ordem constitucional e o Estado Democrático.
c) a prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível, sujeito às penas de reclusão, 
detenção ou multa.
d) a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
e) não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.

GABARITO

01. C
Comentário: As associações de caráter paramilitar são terminantemente proibidas no nosso país, 
tanto pelo inciso XVII, do art. 5º da Constituição Federal que determina que “é plena a liberdade 
de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar” como pelo § 4º, do art. 17, onde 
se lê que “É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar”.

02. A
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.)”

03. E
Comentário: A CF determina que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada (art. 5o, XXXVI).

04. D
Comentário: Os tratados internacionais sobre Direitos Humanos que, conforme determinação do 
§ 3º, do artigo 5º da CF, forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por  três  quintos  dos  votos  dos  respectivos  membros,  serão  equivalentes  às  emendas 
constitucionais.  Sendo que neste sentido já  se manifestou o STF afirmando que “(...)  após o 
advento da EC n. 45/2004, consoante redação dada ao § 3º do art. 5º da CF, passou-se a atribuir 
às convenções internacionais sobre direitos humanos hierarquia constitucional (...). (AI 601.832-
AgR, voto do Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 17-3-2009, Segunda Turma, DJE de 3-4-
2009.)

05. A
Comentário: O item “III” está errado porque a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, 
ou para prestar socorro, ou, por determinação judicial, mas nesse caso somente durante o dia. 
Assim, o domicílio somente pode ser violado por determinação judicial durante o dia.
O item “IV” está errado porque, por determinação da CF,  a prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei (art. 5o, XLII), porém o 
terrorismo não é um crime imprescritível (CF, art. 5º, XLIII).



06. A
Comentário: As entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente, mas para isso necessitam de autorização expressa destes (CF, art. 5º, XXI).

07. C
Comentário:  todos podem reunir-se pacificamente,  sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente  de  autorização,  desde  que  não  frustrem  outra  reunião  anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente (CF, 
art. 5o, XVI).

08. B
Comentário:  Segundo a CF (art.  5o, XLII)  a prática do racismo constitui  crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

09. A
Comentário: O item “II” está errado porque é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato (art. 5o, IV).
O item “III”  está  errado porque,   expressão da atividade intelectual,  artística,  científica  e de 
comunicação é livre, independentemente de censura ou licença (CF, art. 5º, IX).

10. C
Comentário:  Por  determinação  da  CF  a  prática  do  racismo  constitui  crime  inafiançável  e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei (art. 5o, XLII).


