
Direito Constitucional

Da questão 1 até  a 10,  assinale  a alternativa  “incorreta”,  em relação aos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos

01- 
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.

02- 
a) são assegurados, nos termos da lei: a proteção às participações individuais em obras coletivas 
e à reprodução da imagem e voz humanas,  inclusive nas atividades desportivas;  o direito de 
fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos 
criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas.
b) a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio permanente para sua utilização, 
bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e 
a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País.
c) é garantido o direito de herança.
d) a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei  brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros,  sempre que não lhes seja mais favorável  a lei 
pessoal do "de cujus".
e) “a” e “e” estão corretas.

03- 
a) o Estado promoverá ou não, na forma da lei, a defesa do consumidor.
b) todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 
c) são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: o direito de petição aos 
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; a obtenção de 
certidões  em repartições  públicas,  para  defesa  de  direitos  e  esclarecimento  de  situações  de 
interesse pessoal.
d) a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
e) todas elas.

04- 
a) a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
b) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
c) haverá juízo ou tribunal de exceção.
d) não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
e) nenhuma delas.



05- 
a) a lei penal não retroagirá.
b) a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.
c) a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 
termos da lei.
d) a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos,  
por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.
e) “b” e “c” estão corretas.

06- 
a) a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.
b) a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 
termos de lei complementar.
c) a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos,  
por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.
d) constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra 
a ordem constitucional e o Estado Democrático.
e) todas elas.

07- 
a) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: partido político com representação 
no  Congresso  Nacional;  organização  sindical,  entidade  de  classe  ou  associação  legalmente 
constituída  e  em funcionamento  há  pelo  menos  um ano,  em defesa  dos  interesses  de  seus 
membros ou associados.
b)  conceder-se-á  mandado de  injunção  sempre  que  a  falta  de  norma regulamentadora  torne 
inviável  o  exercício  dos  direitos  e  liberdades  constitucionais  e  das  prerrogativas  inerentes  à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania.
c)  conceder-se-á  "habeas-data":  para  assegurar  o  conhecimento  de  informações  relativas  à 
pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais 
ou de caráter público ou privado; para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo.
d) qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência.
e) nenhuma delas.

08- 
a)  O Supremo Tribunal  Federal  e  os  Tribunais  Superiores têm jurisdição em todo o  território 
nacional.
b)  previsão  de  cursos  oficiais  de  preparação,  aperfeiçoamento  e  promoção  de  magistrados, 
constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou 
reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados.
c) o juiz titular residirá na respectiva comarca.
d) o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-
se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de 
Justiça, assegurada ampla defesa.
e) “d” e “e” estão corretas.



09- 
a)  O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.
b)  São  princípios  institucionais  do  Ministério  Público  a  unidade,  a  indivisibilidade  e  a 
independência funcional.
c) Ao Ministério Público não é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo propor 
ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por  
concurso  público  de  provas  ou  de  provas  e  títulos,  a  política  remuneratória  e  os  planos  de 
carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.
d) O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias.
e) nenhuma delas.

10- Dentre as alternativas abaixo, assinale a incorreta:
a) Segundo o artigo 50 da Constituição Federal, ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, sem exceção.
b) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa representa um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil.
c)  É  correto  afirmar  que  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.
d) Segundo a Constituição Federal, são a todos assegurados, independentemente do pagamento 
de  taxas  a  obtenção  de  certidões  em  repartições  públicas,  para  defesa  de  direitos  e 
esclarecimento de situação de interesse pessoal.
e) Segundo a Constituição Federal,  é correto afirmar que O Poder Legislativo é exercido pelo 
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Gabarito
01. 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.

02. B
Comentários: Os autores de inventos terão privilégio temporário e não permanente.
 
03. A
Comentários: O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor através do Código 
de Defesa do Consumidor.

04. C
Comentários: Não haverá juízo ou tribunal de exceção.

05. A
Comentários: A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
 
06. B
Comentários: O  crime  de  racismo  constitui  pena  de  reclusão  nos  termos  da  lei  e  não  lei 
complementar.



07. C
Comentários: No habeas-data, os registros ou banco de dados de informações são constantes 
de entidades governamentais ou de caráter público, somente.

08. C
Comentários: o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal 

09. C
Comentários: Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional.

10. A
Comentários: Existe  exceções,  caso  as  invocar  para  eximir-se  de  obrigação  legal  a  todos 
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.


