
DIREITO CONSTITUCIONAL

01.  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,  garantindo-se  aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
Deste modo é incorreto afirmar:
a) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da CF/88;
b) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
c) ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 
d) é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato;
e)  é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem.

02. Todos são iguais perante a lei, nos termos seguintes, excetuando-se:
a) é assegurada, nos termos de lei completar, a prestação de assistência religiosa nas entidades 
civis e militares de internação coletiva;
b) ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 
c)  é  livre  a  expressão  da  atividade  intelectual,  artística,  científica  e  de  comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 
d)  são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
e) 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, durante o dia, 
por determinação judicial.

03. Todos são iguais perante a lei, nos termos seguintes, excetuando-se:
a) é plena a liberdade de associação para fins ilícitos, vedada a de caráter paramilitar; 
b)  a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 
c) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas 
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 
d) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
e)  as  entidades  associativas,  quando  expressamente  autorizadas,  têm  legitimidade  para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

04. Todos são iguais perante a lei, nos termos seguintes, excetuando-se:
a) são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos 
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de 
certidões  em repartições  públicas,  para  defesa  de  direitos  e  esclarecimento  de  situações  de 
interesse pessoal;
b) a lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
c) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 
d) não haverá juízo ou tribunal de exceção;
e) é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei.

05. Com base na proposição a seguir, leia, analise e marque a alternativa incorreta:
Todos são iguais perante a lei, nos termos seguintes:
a)  às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos 
durante o período de amamentação; 
b) nenhum brasileiro será extraditado;



c) não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião; 
d) ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; 
e) ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

06. Com base na proposição a seguir, leia, analise e marque a alternativa incorreta:
Todos são iguais perante a lei, nos termos seguintes:
a)  ninguém  será  preso  senão  em  flagrante  delito  ou  por  ordem  escrita  e  fundamentada  de 
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei complementar; 
b) 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; 
c)  o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 
assegurada a assistência da família e de advogado; 
d)  o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório 
policial;
e) a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.

07. Com base na proposição a seguir, leia, analise e marque a alternativa incorreta:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:
a) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
b) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
c) garantia de remuneração, inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; 
d) décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; 
e) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

08. Com base na proposição a seguir, leia, analise e marque a alternativa incorreta:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:
a)  duração do trabalho normal superior  a oito horas diárias e quarenta semanais,  facultada a 
compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de 
trabalho;
b) jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva;
c) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
d)  remuneração  do  serviço  extraordinário  superior,  no  mínimo,  em cinqüenta  por  cento  à  do 
normal;
e) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

09. Com base na proposição a seguir, leia, analise e marque a alternativa incorreta:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:
a)  licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e oitenta 
dias;
b) licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
c) proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
d) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da 
lei;
e) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.



10. Com base na proposição a seguir, leia, analise e marque a alternativa incorreta:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:
a) adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
b) aposentadoria;
c) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 (seis) anos de idade em 
creches e pré-escolas;
d) reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
e) proteção em face da automação, na forma da lei.

GABARITO

01. D
Comentários: Responde à questão a alternativa “d”, estando incorreta, vez que inciso IV do art. 
5º da CF/88 determina:
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (grifo nosso)

02. A
Comentários: Responde à questão a alternativa “a”, estando incorreta, vez que inciso VII do art. 
5º da CF/88 determina:
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e 
militares de internação coletiva; (grifo nosso)

03. A
Comentários: Responde à questão a alternativa “a”, estando incorreta, vez que inciso XVII do art. 
5º da CF/88 determina:
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; (grifo 
nosso)

04. B
Comentários: Responde à questão a alternativa “b”, estando incorreta, vez que inciso XXXV do 
art. 5º da CF/88 determina:
XXXV - a lei  não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;  (grifo 
nosso).

05. B
Comentários: Responde à questão a alternativa “b”, estando incorreta, vez que inciso LI do art. 5º 
da CF/88 determina:
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado 
antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, na forma da lei; (grifo nosso)

06. A
Comentários: Responde à questão a alternativa “a”, estando incorreta, vez que inciso LXI do art. 
5º da CF/88 determina:
LXI -  ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei; (grifo nosso)

07. C
Comentários: Responde à questão a alternativa “c”, estando incorreta, vez que inciso VII do art. 
7º da CF/88 determina:



VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; 
(grifo nosso)

08. A
Comentários: Responde à questão a alternativa “a”, estando incorreta, vez que inciso XIII do art. 
7º da CF/88 determina:
XIII  -  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 ou 
convenção coletiva de trabalho; (grifo nosso)

09. A
Comentários: Responde à questão a alternativa “a”, estando incorreta, vez que inciso XIII do art. 
7º da CF/88 determina:
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a  duração de cento e 
vinte dias; (grifo nosso)

10. C
Comentários: Responde à questão a alternativa “c”, estando incorreta vez que inciso XXV do art. 
7º da CF/88 determina:
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de 
idade em creches e pré-escolas; (grifo nosso)


