
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

02. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os  infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, que substituirão a obrigação de
reparar os danos causados.

03. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense
e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais.

04. São  indisponíveis  as  terras  devolutas  ou  arrecadadas  pelos  Estados,  por  ações
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

05. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual,
sem o que não poderão ser instaladas.

06.  Terras  devolutas  indispensáveis  à  defesa  das  fronteiras,  das  fortificações  e  construções
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei são bens
dos Estados

07. É de competência exclusiva da União proteger o meio ambiente

08. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;  preservar as
florestas, a fauna e a flora é matéria de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios

09. O habeas corpus foi criado na Inglaterra pela Magna Carta, outorgada em 1215 pelo rei João
Sem-Terra. Entretanto, este instituto deriva do Direito Romano. Por ele qualquer cidadão podia
reclamar  da  exibição  do  homem  livre,  que  era  retido  ilegalmente,  por  meio  de  uma  ação
privilegiada, a que se chamava em latim de interdictum de libero homine exhibendo. O fato é que
o habeas corpus foi um remédio para várias espécies de violência e coações ilegais contra a
pessoa, e o seu objeto é exatamente proteger a total liberdade de locomoção quando esta for
violada. No caso de ameaça. O remédio cabível será o habeas data.

10. O habeas data é uma criação da doutrina brasileira e se configura num remédio jurídico
processual de natureza eminentemente constitucional, destinado a assegurar o conhecimento de
informações relativas  à  pessoa do impetrante,  constante  de registros  ou banco de dados de
entidades governamentais ou de caráter público e para a retificação de dados, dependendo de um
processo administrativo prévio



GABARITO

01. C
Comentário: Letra do Art. 225.

02. E
Comentário: Neste caso, o 225 p. 3º determina que as sanções penais e a obrigação de reparar
o dano são independentes.

03. C
Comentário: Letra do Art. 225 p 4º

04. C
Comentário: Letra do Art. 225 p. 5º

05. E
Comentário: O correto é lei federal. ( Art. 225 p 6º) 

06. E
Comentário: De acordo com o Art. 20, são bens da União.

07. E
Comentário: De acordo com o Art. 23, é de competência comum da União, Estados, Municípios e
do Distrito Federal.

08. C
Comentário: Redação Art. 23 VI e VII

09. E
Comentário: De acordo com a nossa Carta Magna, o habeas corpus é cabível tanto no caso de
lesão ou ameaça à liberdade de locomoção.

10. E
Comentário: Para a aplicabilidade do habeas data não é necessário esse processo administrativo
prévio, já que o texto da CRFB fala “quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial
ou administrativo.”


