
Direito Constitucional

01- Não representa um bem da União:
a)  as terras devolutas  indispensáveis  à defesa das fronteiras,  das fortificações e construções 
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei.
b) o mar territorial.
c) as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos.
d) as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
e) as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste 
caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União.

02- Compete à União, exceto:
a) manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;
b) declarar a guerra e celebrar a paz;
c) assegurar a defesa nacional;
d)  permitir,  nos  casos  previstos  em lei  complementar,  que  forças  estrangeiras  transitem pelo 
território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
e)  zelar  pela  guarda da Constituição,  das  leis  e das instituições democráticas  e conservar  o 
patrimônio público. 

03- Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
a) direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
b) orçamento; 
c) juntas comerciais;
d) preservar as florestas, a fauna e a flora; 
e) custas dos serviços forenses.

Da questão 04 até a 10, assinale a alternativa incorreta.

04  –  a)  A República  Federativa  do  Brasil,  formada  pela  união  indissolúvel  dos  Estados  e 
Municípios  e  do Distrito  Federal,  constitui-se  em Estado Democrático  de Direito  e  tem como 
fundamentos: a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa; o pluralismo político.
b) Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição.
c) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.
d) Constituem um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: prevalência dos 
direitos humanos.
e) nenhuma delas.

05- a) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
b) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
c) é livre a manifestação do pensamento, não sendo vedado o anonimato.
d) é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem.
e) todas elas



06- a) é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
b) é assegurada, nos termos da legislação, a prestação de assistência religiosa nas entidades 
civis e militares de internação coletiva.
c) 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.
d)  é  livre  a  expressão  da  atividade  intelectual,  artística,  científica  e  de  comunicação, 
independentemente de censura ou licença.
e) nenhuma delas.

07- a) 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.
b) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, sem exceções.
c)  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 processual penal.
d)  é  livre  o  exercício  de  qualquer  trabalho,  ofício  ou  profissão,  atendidas  as  qualificações 
profissionais que a lei estabelecer.
e) “a” e “c” estão corretas.

08- a)  todos  podem  reunir-se  pacificamente,  sem  armas,  em  locais  abertos  ao  público, 
independentemente  de  autorização,  desde  que  não  frustrem  outra  reunião  anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
b) é plena a liberdade de associação para fins lícitos.
c) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
d) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas 
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
e) nenhuma delas.

09- a) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
b) as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas 
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
c)  as  entidades  associativas,  quando  expressamente  autorizadas,  não  têm  legitimidade  para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
d) é garantido o direito de propriedade.
e) “a” e “b” estão corretas.

10- a) é garantido o direito de propriedade.
b) a propriedade atenderá a sua função social.
c) a legislação estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos nesta Constituição.
d)  no caso de iminente  perigo público,  a autoridade competente poderá usar  de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
e) todas elas.



Gabarito
01. E
Comentários:  As  águas  superficiais  ou  subterrâneas,  fluentes,  emergentes  e  em  depósito, 
ressalvadas,  neste  caso,  na forma da  lei,  as  decorrentes  de obras  da  União,  são  bens  dos 
Estados.

02. E
Comentários: Zelar  pela  guarda  da  Constituição,  das  leis  e  das  instituições  democráticas  e 
conservar  o  patrimônio  público  é  competência  comum da  União,  dos  Estados,  do  DF e  dos 
Municípios.

03. D
Comentários:   preservar as florestas, a fauna e a flora é competência comum da União, dos 
Estados, do DF e dos Municípios.

04. D
Comentários: A prevalência dos direitos humanos representa um dos princípios das relações 
internacionais.

05. C
Comentários: O anonimato é vedado.
 
06. B
Comentários: A prestação de assistência religiosa é assegurada nos termos da lei  e não da 
legislação.
 
07. B
Comentários: 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.

08. B
Comentários: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.

09. C
Comentários: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade 
para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

10. C
Comentários: a  lei  estabelecerá  o  procedimento  para  desapropriação  por  necessidade  ou 
utilidade  pública,  ou  por  interesse  social,  mediante  justa  e  prévia  indenização  em  dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituição.


