
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. É correto afirmar em relação à nacionalidade que:
a) Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de
brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato.
b) A lei complementar poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados.
c) São privativos de brasileiro nato os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República e de
Presidente da Câmara dos Deputados, dentre outros.
d)  O Presidente  do Senado Federal  e  Ministros do Superior  Tribunal  de Justiça  deverão ser
brasileiros natos.
e) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização,
por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse mundial.

02. Em relação à administração pública, podemos afirmar, exceto:
a) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período; durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em
concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; 
b) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo,
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei,  destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;
c) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; o direito de greve será
exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
d)  A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão; a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 
e)  A remuneração  dos  servidores  públicos  e  os  subsídios  somente  poderão  ser  fixados  ou
alterados por lei complementar, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral semestral, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

03. Assinale a alternativa certa: 
a) Se o titular de mandado eletivo seja condenado por ato de improbidade administrativa, terá
automaticamente decretada a perda dos direitos políticos;
b) Caso um determinado titular de mandado eletivo seja condenado na esfera administrativa, a
esfera criminal ficará prejudicada;
c) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública,  indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível;
d) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão da atuação pública e o arresto e
sequestro de bens móveis;
e) A condenação administrativa substitui a condenação penal.



04. Assinale a alternativa correta:
a) As obras, serviços, compras e alienações serão contratadas sempre mediante processo de
licitação pública;
b)  A licitação  pública  deve  assegurar  igualdade  de  condições  a  todos  os  concorrentes.  Tal
preceito, porém não se aplica aos concursos públicos;
c) A licitação pública deve conter cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas
as condições efetivas da proposta;
d) A licitação pública pode conter cláusulas que estabeleçam pontos adicionais por comprovada
excelências de qualificação técnica e econômica;
e) Doações à campanhas políticas podem assegurar pontos adicionais em leilões, concursos e
licitações públicas. 

05. É correto afirmar sobre a responsabilidade civil do Estado: 
a)  As pessoas jurídicas de direito  público responderão pelos danos que seus agentes,  nessa
qualidade ou quando agirem na esfera privada;
b) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros,  sendo vedado o direito  de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
c) Somente as pessoas jurídicas de direito público tem sua responsabilidade disciplinada pela
CRFB. 
d) 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 nos casos de dolo ou culpa.
e) a CRFB consagra a teoria do risco integral vedando também o direito de regresso.

06. Quanto aos trabalhadores domésticos, é correto afirmar:
a) É assegurado piso salarial proporcional.
b) É assegurado adicional pelo trabalho noturno.
c) É assegurado o salário-família.
d) É assegurada a licença-maternidade, com duração de cento e vinte dias.
e) É assegurada a participação nos lucros das atividades dos patrões.

07. No caso do trabalhador rural, a disciplina constitucional assegura licença à gestante que terá
duração de: 
a) 90 dias 
b) 100 dias
c) 120 dias 
d) 6 meses
e) 1 ano

08. A Constituição vigente disciplina em relação aos Remédios Constitucionais: 
a) Qualquer brasileiro em dia com suas obrigações militares pode propor ação popular; 
b)  O  Mandado  de  Segurança  coletivo  pode  ser  impetrado  por  organização  sindical  em
funcionamento há pelo menos um ano; 
c) O Mandado de Injunção tem como pressuposto para a legitimação ativa que a associação



esteja legalmente constituída há pelos menos um ano; 
d)  O  Mandado  de  Segurança  coletivo  pode  ser  impetrado  por  partido  político  que  tenha
representação no Congresso Nacional há pelo menos dois anos; 
e) Qualquer partido político, desde que tenha representação no Senado Federal, pode impetrar
Habeas Data perante o STF para impugnar a abertura de CPI.

09. Rento brasileiro naturalizado em 2000, foi preso na Suécia por integrar uma rede internacional
de prostituição infantil desde 2010. Renato conseguiu a liberdade provisória e conseguiu vir ao
Brasil,  razão pela qual  a Suécia está requerendo sua extradição no STF.  Poderá Renato ser
extraditado? 
a) Sim, pois qualquer brasileiro poderá ser extraditado por crime hediondo como participar de uma
rede de exploração sexual de menores. 
b) A extradição é impossível, uma vez que nenhum brasileiro será extraditado
c) Não, pois o brasileiro naturalizado não poderá se cometer o crime após a naturalização, salvo
no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. 
d) Sim, já que o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado por qualquer hipótese de tráfico
e) Não, pois o brasileiro naturalizado nunca poderá ser extraditado.

10. Quem são os brasileiros natos?
a) os nascidos na República Federativa do Brasil,  ainda que de pais estrangeiros, desde que
estes não estejam a serviço de seu país; 
b)  Os nascidos no estrangeiro,  de pai  brasileiro ou mãe brasileira,  desde que qualquer deles
esteja a serviço da República Federativa do Brasil; 
c) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados
em repartição brasileira competente
d) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que venham a residir na
República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade,
pela nacionalidade brasileira;
e) Todas estão corretas.

GABARITO

01. C
Comentário: Art. 12. Para responder a esta questão, vale a pena dar uma lida no parágrafo 3º do
artigo 12 da Constituição.

02. E
Comentário: Art. 37. De acordo com o Art. 37 X, a redação correta seria: - a remuneração dos
servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou
alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;



03. C
Comentário: Art. 37, parágrafo IV. A esfera administrativa não prejudica a esfera penal. Assim, os
atos de improbidade administrativa também poderão ser objeto de ação penal, se ficar provada a
ocorrência de um fato típico.

04. C
Comentário:  Art.  37,  XXI.  A  licitação  pública  deve  consagrar  o  princípio  da  igualdade  de
condições, não podendo conter cláusulas que tratem os concorrentes de forma diferenciada em
razão de ligações ou vínculos políticos.

05. D
Comentário: Art. 37. A CRFB adota teoria do risco administrativo  ao dispensar a comprovação de
culpa ou dolo. Exige conhecimento literal da CRFB.

06. D
Comentário: Art. 7, parágrafo único. Muita atenção nos direitos assegurados aos trabalhadores
domésticos, pois até que a Constituição seja emendada, ao trabalhador doméstico ainda não são
assegurados todos os direitos sociais contidos no rol do art. 7.

07. C
Comentário: Art. 7º, XVIII. De acordo com a CRFB, tanto para o trabalhador urbano como o rural
tem o mesmo prazo da licença-maternidade, que terá duração de 120 dias. Vale lembrar que a Lei
11.770  de  2008  prevê  incentivos  fiscais  para  as  empresas  do  setor  privado  que  aderirem à
prorrogação da licença maternidade de 120 dias para 180 dias. 

08. B
Comentário:  Art.  5,  LXX. No caso da legitimação ativa das associações, estas tem que estar
legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. 

09. C
Comentário:  Art. 5º, LI. Neste caso, a extradição não é possível, pois Renato praticou o crime
após se naturalizar. 

10. E
Comentário: Art. 12. No Brasil, o legislador constituinte adotou como regra o critério do jus soli e
do jus sanguinis. O Brasil também considera nacionais os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe
brasileiros. Observa-se que há duas alternativas para aquisição da nacionalidade com base na
última hipótese, constante do art. 12, I “c”, da CF/88: registro em repartição brasileira competente
ou vir o nascido no estrangeiro residir no  Brasil e optar, depois de atingida a maioridade, pela
nacionalidade brasileira


