
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. É exigência fundamental para a decretação do estado de defesa, exceto:
a) consulta ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional.
b) indicação de locais restritos e determinados.
c) ameaça à ordem pública ou à paz social.
d) declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.
e) grave e iminente instabilidade institucional ou calamidade de grandes proporções na natureza.

02.  Constituem  objetivos  fundamentais  da  República  Federativa  do  Brasil,  nos  termos  da
Constituição, exceto:
a) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
b) Garantir o desenvolvimento econômico nacional.
c) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
d) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.

03.  A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais,  pelos seguintes
princípios, exceto:
a) Não-intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos.
b) Independência nacional, prevalência dos direitos humanos e autodeterminação dos povos.
c)  Repúdio  ao  terrorismo  e  ao  racismo,  cooperação  entre  os  povos  para  o  progresso  da
humanidade e concessão de asilo político.
d) Busca da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América, visando à
formação de uma comunidade americana de nações.

04.  É reconhecida a instituição do júri,  com a organização que lhe der a lei,  assegurados os
atributos abaixo, exceto:
a) O sigilo das votações.
b) A plenitude de defesa.
c) A soberania dos veredictos.
d) A competência para o julgamento dos crimes contra a vida.

05. Assinale a alternativa que contém circunstância capaz de ensejar intervenção do Estado em 
Município seu:
a) Existência de ameaça ao regime democrático.
b) Falta de prestação das contas devidas, na forma da lei.
c) Ocorrência de grave comprometimento da ordem pública.
d) Necessidade de prover a execução de ordem judicial, em virtude de solicitação do Tribunal de
Justiça.

06. Assinale a afirmativa correta, no que se refere à Administração Pública:
a) Os atos de improbidade administrativa importarão a perda dos direitos políticos e da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
b) A Constituição estabelece os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente,
servidor  ou  não,  que  causem  prejuízos  ao  erário  e  ressalva  as  respectivas  ações  de
ressarcimento.
c) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável somente no caso de dolo.
d) Lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta,



regulando especialmente as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral,
asseguradas  a  manutenção  de  serviços  de  atendimento  ao  usuário  e  a  avaliação  periódica,
externa e interna, da qualidade dos serviços; o acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de governo e a disciplina da representação contra o exercício negligente
ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

07. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

a) É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será livremente definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessados.
b) Ao sindicato cabe apenas a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas.
c) A assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em lei.
d) A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, bem como o registro no
órgão competente,  vedadas ao Poder  Público  a interferência e a intervenção na organização
sindical.

08. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social, exceto:
a) Fundo de garantia do tempo de serviço.
b) Seguro desemprego, em caso de desemprego.
c) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
d) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de
lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos

09. O salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, deve ser capaz de atender as suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com os itens de despesa abaixo elencados:
a) Moradia, alimentação, educação, saúde e previdência social.
b) Moradia, alimentação, educação, saúde, vestuário, higiene, transporte e previdência social.
c)  Moradia,  alimentação,  educação,  saúde,  lazer,  vestuário,  higiene,  transporte  e  previdência
social.
d)  Aquisição da casa própria,  alimentação,  educação,  inclusão digital,  saúde,  lazer,  vestuário,
higiene, transporte e previdência social.

10. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
a) Irredutibilidade peremptória do salário.
b) Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção.
c) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
d) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo entre empregados
e empregadores.
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