
DIREITO CONSTITUCIONAL

Julgue os itens em certo ou errado

01- Os direitos fundamentais de primeira geração estão associados à liberdade; os de segunda, à 
igualdade; os de terceira, à fraternidade.

02- Quando houver colisão entre direitos fundamentais, é recomendado pela legislação que seja 
identificado e aplicado a norma de hierarquia mais elevada.

03- As normas do art. 5º da Constituição Federal de 1988 destina-se aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no país e, em certos casos, também a estrangeiros não residentes.

04- É absoluto a proibição,  pela Constituição Federal,  sem ressalvas,  as penas de morte,  as 
perpétuas, as de trabalho forçado, de banimento e as cruéis.

05- O uso de algemas só é lícito em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo 
à  integridade física  própria  ou de terceiros,  por  parte  do preso  ou de terceiros,  justificada e 
excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou 
da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado.

06- A  casa  é  asilo  inviolável  do  indivíduo,  por  isso  ninguém  poderá  nela  entrar  sem  o 
consentimento  do  morador,  salvo  em  caso  de  flagrante  delito,  ou  desastre,  ou  para  prestar 
socorro, ou durante o dia por determinação policial.

07-  Se Tício é foragido da polícia e vem a ser encontrado por Caio, agente da PF, então Caio 
poderá adentrar a casa de Tício, para efetuar a sua prisão, mesmo durante a noite, desde que 
esteja munido de ordem judicial.

08- Com  relação  aos  direitos  e  garantias  individuais  e  coletivos,  aos  direitos  sociais  e  sua 
efetivação e aos princípios constitucionais do trabalho, julgue o item seguinte. A efetivação dos 
direitos sociais que impliquem uma prestação estatal submete-se a uma reserva do possível, cujo 
conteúdo, lato sensu, compreende tanto a capacidade do estado de cumprir a obrigação como a 
razoabilidade da prestação exigida, em face do caso concreto.

09- Visando à proteção da mulher nas relações de trabalho, a Constituição Federal prevê, no 
capítulo dos direitos sociais, uma das proibições é diferença de salários e de critério de admissão 
em função do sexo.

10- Uma vez perdida a nacionalidade brasileira, por decisão transitada em julgado, o indivíduo 
poderá readquiri-la por meio de decisão favorável em ação rescisória ou por intermédio de novo 
procedimento de naturalização.



Gabarito
01. C
Comentário: → Os direito fundamentais classificam-se em:
* Direitos de 1ª geração: são os direito civis e políticos, compreendem as liberdades clássicas 
(liberdade, propriedade, vida, segurança). São direitos do indivíduo perante o Estado. Geram para 
o Estado o dever de se abster (não fazer estatal), direitos de defesa (protegem o indivíduo contra 
abusos do Estado).
* Direitos de 2ª geração: são os direitos econômicos, sociais e culturais. São os que exigem uma 
prestação do Estado em relação ao indivíduo.  Liberdades positivas,  reais,  concretas.  Exigem 
“fazer  estatal”.  O  Estado  tem  de  agir,  prestações  positivas,  ações  afirmativas,  para  garantir 
igualdade de condições.
* Direitos de 3ª geração:  são direitos coletivos,  como ao meio ambiente,  à qualidade de vida 
saudável,  à  paz,  à autodeterminação dos povos e a defesa do consumidor,  da infância e da 
juventude.  Exigem  atitudes  de  toda  a  humanidade  para  a  proteção  desses  direitos,  direitos 
difusos.

02. E
Comentário: → Não há hierarquia entre os direitos fundamentais, caso haja algum conflito, deve-
se buscar uma concordância, de forma a coordenar e combinar os bens em conflito, evitando o 
sacrifício de uns em prol dos outros. Caso não seja possível essa harmonização a solução é a 
ponderação de interesses, ou seja, o legislador ou o juiz, deverá decidir qual o direito que irá 
pravalecer, levando em consideração a regra da máxima observância dos direitos fundamentais 
envolvidos,  conjugando-a  com  a  sua  mínima  restrição,  devendo  ser  de  forma  razoável  e 
proporcional, respeitando o núcleo essencial do direito.  Temos como exemplo a pessoa que é 
Testemunha de Jeová, que se recusa a receber transfusão de sangue, serão observados o direito 
a vida e a liberdade de crença.

03. C
Comentário: →  Art.  5º  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: seus incisos.
Obs: Garante a inviolabilidade dos direitos a vida, liberdade, igualdade, propriedade, segurança 
(jurídica), para os seus destinatários: brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil ou não (art. 
4º, II, CF/88).

04. E
Comentário: → O direito a vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que é um pré-
requisito  para  a  existência  dos  outros  direitos,  porém,  o  direito  a  vida  não  é  absoluto,  a 
Constituição Federal admite a pena de morte em caso de guerra declarada, conforme o art. 5º,  
XLVII, “a” CF/88.

05. C
Comentário: → Conforme Súmula 11 do STF. Referências: Art. 1º, III e Art. 5º, III, X, XLIX, CF/88.

06. E
Comentário: → Conforme art. 5º, XI, CF/88. Caso não haja flagrante, desastre ou prestação de 
socorro, só irá afastar a inviolabilidade do domicílio no caso de determinação judicial e durante o 
dia. É entendimento dos tribunais que dia é compreendido entre o nascer do sol e o por do sol e 
casa é qualquer compartimento não aberto ao público que alguém ocupa para fins de moradia ou 
trabalho.



07. E
Comentário: →  Conforme art.  5º,  XI,  CF/88.  Nessa suposição,  Tício não se encontrava em 
flagrante e o agente da PF para efetuar essa prisão somente por decisão judicial e durante o dia.

08. C
Comentário: → São características dos direitos sociais:
* Visam assegurar ao cidadão, principalmente aos hipossuficientes, todo o básico necessário para 
a sua existência digna, visando a concretização da igualdade social.
*  São  direitos  de  segunda  geração  e  se  identificam  com  as  liberdades  positivas,  reais  ou 
concretas.
*  Estão vinculados a normas programáticas que visam assegurar  o real  cumprimento desses 
direitos por parte do poder público.
* São “reféns” de opções de política econômica do aparato estatal, dependendo da disponibilidade 
orçamentária do Estado e encontrando-se sob a “reserva do possível”
* O princípio da "reserva do possível" regula a possibilidade e a extensão da atuação estatal no 
tocante à efetivação de alguns direitos (como por exemplo, os direitos sociais), condicionando a 
prestação do Estado à existência de recursos públicos disponíveis.

09. C
Comentário: → Conforme art. 7º, XXX, CF/88 - proibição de diferença de salários, de exercício de 
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

10. E
Comentário → Cancelamento de naturalização não poderá readquiri-la, a não ser mediante ação 
rescisória, nunca mediante de um novo processo de naturalização, sob pena de contrariedade ao 
texto constitucional (LENZA, Pedro, Direito Constitucional Esquematizado). Art. 12, § 4º, I, CF/88.


