
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Segundo o artigo quinto da Constituição Federal 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:  homens  e  mulheres  são  iguais  em  direitos  e  obrigações,  nos  termos  desta 
Constituição. 

02. Segundo a Lei Maior é correto afirmar a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, sem exceções. 

03. É correto afirmar, segundo o artigo quinto, que é plena a liberdade de associação para fins 
lícitos, não sendo vedada a de caráter paramilitar.

04. É correto afirmar, segundo o artigo quinto da Constituição Federal, que 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.

05. De acordo com o artigo quinto,  o Estado promoverá, na forma da legislação, a defesa do 
consumidor.

06. Segundo a Carta Magna,  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.

07. De acordo com o artigo quinto, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em 
caso de crime comum, praticado antes da naturalização,  ou de comprovado envolvimento em 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, conforme decreto estabelecido.

08. De acordo com o direito à liberdade,  artigo quinto da Constituição Federal,  ninguém será 
preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em 
lei.

09. O artigo quinto menciona,  segundo o direito à segurança que  conceder-se-á mandado de 
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-
data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

10. 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 dois anos, em defesa dos interesses de seus 
membros ou associados.



GABARITO

01. C
Comentários: É o que afirma a Constituição Federal, no artigo mencionado acima em seu inciso 
I.

02. E
Comentários:  Existe exceção, ou seja, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

03. E
Comentários: O correto é a vedação para as de caráter paramilitar.

04. C
Comentários: Está correto, segundo o inciso XXIV do artigo mencionado.

05. E
Comentários: O correto é segundo a lei e não a legislação.

06.C
Comentários: É o que diz o inciso XLIII, em seu artigo quinto.

07. E
Comentários: O correto,  segundo o artigo mencionado,  é na forma da lei  e não em decreto 
estabelecido.

08. C
Comentários: É o que menciona o inciso LXI do artigo mencionado.

09. C
Comentários: É o que menciona o inciso LXIX do artigo mencionado da Constituição Federal.

10. E
Comentários: O correto é pelo menos em um ano e não dois anos.


