
DIREITO CONSTITUCIONAL

Acerca dos Princípios Fundamentais, julgue os itens seguintes:

01. Todo o poder emana do povo, que o exerce somente por meio de representantes eleitos nos 
termos desta Constituição.

02.  Construir  os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil

Acerca do tema aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os itens seguintes:

03. Segundo a obra do Prof. José Afonso da Silva, as normas de eficácia plena, tem entre suas 
características a de serem diretas, integrais e imediatas.

04.  Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho é um dos direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a 
norma em análise, classifica-se em uma norma de eficácia limitada.

Acerca do tema direitos e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes:

05.  É assegurado  o  direito  de  resposta,  proporcional  ao  agravo  ou  a  indenização  por  dano 
material, moral ou à imagem;

06. É inviolável, na forma da lei, a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e a suas liturgias

Acerca do tema direitos e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes:

07.  É  livre  o  exercício  de  qualquer  trabalho,  ofício  ou  profissão,  atendidas  as  qualificações 
profissionais que a lei estabelecer.

08. Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, desde solicite autorização 
a  autoridade  competente  e  que  não  frustrem  outra  reunião  anteriormente  convocada  para  o 
mesmo local.

Acerca do tema Administração Pública, julgue os itens seguintes:

09. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência

10. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros natos que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei.



GABARITO

01. E
Comentário: De acordo com o PU do Art. 1º, da Constituição Federal de 1998:
“PU:  Todo  o  poder  emana  do  povo,  que  o  exerce  por  meio  de  representantes  eleitos  ou  
diretamente, nos termos desta Constituição.” 

02. E
Comentário: De acordo com o Art. 3º, da Constituição Federal de 1998: 
“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer  
outras formas de discriminação.”

03. C
Comentário:  Segundo a  Obra  Direito  Positivo  de  autoria  do  Prof.  José  Afonso  da  Silva,  as  
normas de eficácia plena, tem entre suas características a de serem diretas, integrais e imediatas.

04. C
Comentário: De acordo com a melhor doutrina:
“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de  
sua condição social:...
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;”, é uma norma de eficácia  
limitada, tendo entre suas características a de serem indiretas, não-integrais e mediatas.”

05. E
Comentário: De acordo com o item V, do Art. 5º, da Constituição Federal de 1998:
“V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem;”

06. E
Comentário: De acordo com o item VI, do Art. 5º, da Constituição Federal de 1998:
“VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos  
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.”

07. C
Comentário: De acordo com o item XVIII, do Art. 5º, da Constituição Federal de 1998:
“XIII  -  é livre o exercício de qualquer trabalho,  ofício  ou profissão,  atendidas as qualificações  
profissionais que a lei estabelecer;”

08. E
Comentário: De acordo com o item VI, do Art. 5º, da Constituição Federal de 1998:
“XVI  -  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;”



09. C
Comentário: De acordo com o Art. 37º, da Constituição Federal de 1998:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,  
do Distrito  Federal  e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,  impessoalidade,  
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:...”

10. E
Comentário: De acordo com o item I, do Art. 37º, da Constituição Federal de 1998:
“I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os  
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;”


