
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Assinale a alternativa incorreta:
a) Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e 
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais de que o país seja parte;
b)  São  direitos  individuais  a  associação  para  fins  lícitos,  a  criação  de  associações,  e  sua 
dissolução compulsória ou suspensão de atividades apenas por decisão judicial, exigindo-se, na 
primeira hipótese, trânsito em julgado;
c) São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos 
poderes públicos e de obtenção de certidões em repartições públicas, para quaisquer fins;
d) O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, à comunicação imediata da 
prisão ao juiz competente, à informação sobre seus direitos, entre os quais o de permanecer 
calado, e à assistência da família e de advogado;
e) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao 
juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

02. Assinale a opção correta:
a)  São invioláveis  a intimidade,  a vida pública  e privada,  a  honra e a  imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação;
b)  Aos litigantes,  apenas em processo judicial,  e  aos  acusados em geral  são assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes;
c) É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, não podendo a lei 
conter  dispositivo  que  constitua  embaraço  à  plena  liberdade  de  informação  jornalística  em 
qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, incisos IV, V, X, XIII e 
XIV;
d) São inadmissíveis, no processo criminal, provas obtidas por meios ilícitos, salvo nas hipóteses 
de crimes hediondos, crimes do colarinho branco, de narcotráfico e contra o sistema financeiro;
e) O Estado prestará assistência judicial aos que comprovarem insuficiência de recursos.

03. De conformidade com a ordem constitucional vigente, dentre os direitos sociais, é assegurado 
à categoria dos trabalhadores domésticos:
a) Proteção em face de automação a critério da empresa.
b) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
c) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
d) Pagamento de horas extras pelo serviço extraordinário prestado.
e) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.

04. São direitos sociais, segundo expressão literal da CF, exceto:
a) Educação e saúde;
b) Proteção à maternidade e lazer;
c) Moradia e alimentação;
d) Segurança e trabalho;
e) Previdência social e proteção à juventude e ao idoso.

05. Em relação à organização político-administrativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, é correto afirmar que:
a)  Os  Territórios  Federais  integram  a  União,  e  sua  criação,  transformação  em  Estado  ou 
reintegração ao Estado de origem serão reguladas por lei específica.
b) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população 
diretamente interessada, através de referendo, e do Congresso Nacional, por lei complementar.



c) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei federal.
d) A regra de vedação à recusa de fé a documentos públicos somente alcança à União, excluindo-
se dela os Estados e Municípios.
e)  A União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios  são  entes,  todos  autônomos,  da 
República Federativa do Brasil.

06. De  acordo com as normas da organização do Estado previstas  na  Constituição  Federal, 
assinale a opção correta.
I - Para a composição das Câmaras Municipais será observado o limite máximo de 9 vereadores 
nos municípios de até 15.000 habitantes.
II - Compete aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
III  -  Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e 
Municípios.
IV - As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer 
prévio do Tribunal de Contas da União.

a) Apenas I e II são corretas.
b) Apenas I, II e III são corretas.
c) Apenas I e IV são corretas.
d) Apenas II, III e IV são corretas.
e) Todas são corretas.

07. A atividade de descentralização da administração pública federal permite que:
a) Seja criada autarquia por Decreto Presidencial;
b) Seja autorizada a instituição de empresa pública ou sociedade de economia mista por ato do 
Ministro da Fazenda;
c) Seja por lei específica autorizada a instituição de fundação, cabendo a lei complementar definir 
a sua área de atuação;
d)  Independe  de  autorização  legislativa  a  participação  da  sociedade  de  economia  mista  em 
empresa privada;
e) Sejam contratados sem concurso público pessoal para atender necessidade de excepcional 
interesse público, ainda que não seja temporária tal necessidade.

08. No tocante à Súmula Vinculante, é INCORRETO afirmar que:
a)  Do  ato  administrativo  ou  decisão  judicial  que  contrariar  a  súmula  aplicável  ou  que 
indevidamente  a  aplicar,  caberá  reclamação  ao  Supremo  Tribunal  Federal  que,  julgando-a 
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará 
que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
b) O seu efeito vinculante prevalece sobre todos os órgãos do Poder Judiciário e à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
c) Tem por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das 
quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que 
acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.
d) Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de 
súmula  poderá  ser  provocada  por  aqueles  que  podem  propor  a  ação  direta  de 
inconstitucionalidade.
e) O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de um 
terço dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula 
que, trinta dias após a sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante.



09. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos, exceto:
a) Soberania
b) Cidadania
c) Dignidade da pessoa humana
d) Construção de uma sociedade livre, justa e solidária
e) Pluralismo político

10. Considerando a Organização Administrativa Brasileira, é correto afirmar que:
a) A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios são entidades estatais.
b)  O Brasil  é  uma confederação  formada pela  união  indissolúvel  dos  Estados-membros,  dos 
Municípios e do Distrito Federal
c)  Os  poderes  e  competências  dos  Municípios  são  delimitados  por  ato  do  Presidente  da 
República.
d) As empresas públicas e as sociedades de economia mista integram a administração direta da 
União, dos Estados-membros e dos Municípios.
e)  Os  Ministérios  são  órgãos  autônomos,  unipessoais,  integrantes  da  administração  indireta, 
porém vinculados à Presidência da República.

GABARITO

01. B
Comentários: Todas as demais opções constituem expressão literal de incisos do art. 5° da CF. 
Contudo,  na  opção  B  há  um  equívoco  doutrinário  já   que  os  direitos  enumerados  são  de 
expressão coletiva e não individuais.

02. C
Comentários:  De  acordo  com  o  disposto  no  art.  5°,  IX  da  CF,  a  expressão  de  atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação é livre de qualquer censura, constituindo grave 
afronta aos ideais constitucionalistas o embaraço à liberdade de informação. Nas demais opções 
temos: a vida pública não goza de inviolabilidade; os litigante em processo administrativo também 
têm garantidos o contraditório, ampla defesa e recursos inerentes; em nenhum tipo de processo 
admite-se  prova  ilícita,  independentemente  do  tipo  de  crime  investigado;  o  Estado  presta 
assistência jurídica e não apenas judicial, posto que esta restringe-se ao âmbito processual.

03. E
Comentários: Conforme o disposto no art. 7°, parágrafo única da CF, apenas alguns direitos dos 
trabalhadores são também garantidos aos domésticos.

04. E
Comentários:  Confira o disposto no  caput do art.  6° da CF. Aliás, atenção para as Emendas 
Constitucionais que incluíram a moradia (EC 26/2000) e a alimentação (EC 64/2010) como direitos 
sociais.

05. E
Comentários: As alterações referentes aos Territórios serão reguladas por lei específica (art. 18 § 
2° da CF); a aprovação da população diretamente interessada para criação de novos Estados-
membros se dá por plebiscito e não por referendo; a lei que cria, incorpora, funde ou desmembra 
município é estadual  e não federal;  a regra que veda a recusa de fé a documentos públicos 
alcança todos os entes federativos. 



06. E
Comentários: Confira o disposto literalmente na CF no art. 29, IV a; no art. 30, II; no art. 32 § 2° e 
no art. 33 § 3°. Não se esqueça que o quantitativo para composição das Câmaras Municipais foi 
alterado pela EC 58, de setembro de 2009.

07. C
Comentários: Confira-se o disposto literalmente no art. 37, XIX da CF. Autarquia depende de lei 
específica para ser criada, assim como a instituição de empresa pública e sociedade de economia 
mista, não podendo ato exclusivo do Presidente ou de qualquer Ministro sanar essa exigência 
formal da CF. Leia-se, ainda, o art. 37, XX e IX da CF.

08. E
Comentários: E. A Súmula Vinculante foi introduzida no sistema constitucional brasileiro pela EC 
45/2004 e está prevista no art. 103-B da CF.

09. D
Comentários:  Conforme  disposto  no  art.  1°  da  CR  os  fundamentos  são  a  base  do  Estado 
Democrático  brasileiro.  Entre  eles  não  consta  a  construção  de  uma  sociedade  livre,  justa  e 
solidária que, conforme art. 3°, I da CR retrata um objetivo da República e não um fundamento.

10. A
Comentários:  União,  estados-membros,  DF  e  municípios  são  entes  que  formam  o  Estado 
Brasileiro, por isso, entes estatais. O Brasil não é uma confederação e sim uma Federação. Os 
poderes  e  competências  dos  municípios  estão  previstos  na  CF  e  não  por  ato  do  Chefe  do 
Executivo Federal. Empresas públicas e sociedades de economia mista integram a administração 
indireta,  tendo em vista a descentralização.  Os ministérios integram a administração direta da 
União.


