
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Não constitui princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas relações 
internacionais, previsto na Constituição Federal:
a) busca de integração econômica.
b) igualdade entre os Estados.
c) solução pacífica dos conflitos.
d) cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

02. Relativamente aos princípios fundamentais da Constituição brasileira de 1988, considere as 
assertivas:
I. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos 
povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
II. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por alguns princípios 
e temos como exemplo a independência nacional.
III. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio dos seus representantes 
nos Poderes Executivo (Presidente da República, Governadores de Estado e Prefeitos 
municipais), Legislativo (parlamentares) e Judiciário (juízes).

É correto o que se afirma APENAS em
a) I e II.
b) I e III
c) II e III
d) II

03.  Dentre  os  fundamentos  da  República  Federativa  do  Brasil,  expressamente  previstos  na 
Constituição, aquele que mais adequadamente se relaciona à ideia de que o voto é uma das 
principais armas da democracia, pois permite ao povo escolher os responsáveis pela condução 
das decisões políticas de um Estado, é:
a) independência nacional.
b) soberania.
c) cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
d) cidadania.

04. Dentre as proposições abaixo, é correto afirmar que a República Federativa do Brasil  tem 
como fundamentos, dentre outros,
a) garantir o desenvolvimento nacional.
b) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.
c) a dignidade da pessoa humana.
d) construir uma sociedade livre, justa e solidária.

05. Constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, de acordo com a 
Constituição Federal de 1988:
a) independência nacional.
b) a dignidade da pessoa humana.
c) prevalência dos direitos humanos.
d) garantir o desenvolvimento nacional.



GABARITO

01. A
Comentário: Conforme art. 4º e seus incisos, da CF/88.

02. A
Comentário: Conforme arts. 1º, parágrafo único e  4º, I e seu parágrafo único.

03. D
Comentário:  Conforme art. 1º, II, da CF/88. Segundo Pedro Lenza a cidadania é materializada 
tanto na ideia de capacidade eleitoral ativa (ser eleitor) e passiva (ser eleito), como na previsão de 
instrumentos de participação do indivíduo nos negócios do Estado. Assim, o conceito de cidadania 
não se restringe a direitos políticos,  mas nessa visão muito mais abrangente e que engloba, 
também, os direitos e deveres fundamentais.

04. C
Comentário:  Conforme art. 1º, III, da CF/88.

05. D
Comentário: Conforme art. 3º, II, da CF/88.


