
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

02. A liberdade manifestação constitui um direito fundamental do cidadão, manifestação esta que 
se externa de diversas formas – oralmente, por escrito, entre outras. Porém, tais liberdades  não 
se dão de maneira absoluta.

03.  A CRFB permite o anonimato.

04. é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;
Certo. Resposta proporcional ao agravo seria, por exemplo, “publicação de resposta ou retificação 
na  mesma  página  de  veículo  impresso,  com  destaque,  dimensões  (...)  idênticos  ao  escrito 
ofensivo e em edição com tiragem normal” (art. 20, §1º, Nova lei de imprensa).

Em relação aos direitos e garantias previstos na CRFB, julgue os itens abaixo

05.  A Constituição Federal de 1988 consagra como direito fundamental a liberdade de religião, 
prescrevendo que o Brasil é um país laico. 

06.  A CRFB prevê a garantia ao cidadão do direito de assistência religiosa em entidade civis, 
como  por  exemplo  nos  hospitais,  e  militares,  além  de  garantir  o  acesso  dos  religiosos,  às 
dependências internas dos referidos estabelecimentos.

07. Conforme julgado do STF, as liberdades públicas não são incondicionadas, de forma
que  devem  ser  exercidas  de  maneira  harmônica,  observados  os  limites  definidos  na  própria 
Constituição. 

08. A inviolabilidade do domicílio tem expressa proteção constitucional de forma que
ninguém pode entrar nem sem consentimento do morador, salvas as hipóteses de flagrante delito, 
desastre, prestação de socorro e por determinação legal, durante o dia. Nos casos de urgência, 
como estado de flagrância, é permitida a entra mesmo no período noturno mediante mandado 
judicial.

09. De acordo com a CRFB, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, 
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução no 
processo penal. O direito assegurado neste inciso é reflexo do direito de intimidade. 

10. A redação do inciso XII é restritiva, ou seja, não é permitida a escuta telefônica, por exemplo, 
para instruir um processo civil.

GABARITO

01. C
Comentário: Texto literal do Art. 5, IV



02. C
Comentário: Como exemplo, a indenização pelo dano material, moral e a imagem

03. E
Comentário: A vedação ao anonimato, nada mais é do que uma garantia à incolumidade   de 
direitos como a  honra, a vida privada, a imagem e a intimidade, visando desta maneira, inibir o 
abuso cometido no exercício de manifestar seu pensamento e sua possível responsabilização.

05. C
Comentário: Assim, deve existir uma divisão muito acentuada entre o Estado e religiões em geral, 
para que possa ser garantido o livre exercício de todas as religiões.

06. C
Comentário: Interpretação literal do Artigo 5, 

07. C
Comentário: Assim, o preceito fundamental de liberdade de expressão não pode constituir-se em 
desculpa para a pratica de condutas ilícitas.

08. E
Comentário: Nestes casos, não se exige mandado judicial. 

09. C
Comentário:  A inviolabilidade  das  correspondências  e  demais  comunicações  telegráficas  é 
absoluta, mas a das comunicações telefônicas não,  sendo permitido colocar escutas e gravar 
conversas telefônicas. Vale lembrar que ao candidato as exceções previstas nos Art. 136 e 137. 

10. C
Comentário: De acordo com a CRFB, somente  para “... fins de investigação criminal ou instrução 
no processo penal.”.


