
DIREITO CONSTITUCIONAL

Questões selecionadas de provas diversas

01. A legitimidade para propor ação popular é do:
a) brasileiro nato;
b) brasileiro naturalizado;
c) do contribuinte;
d) do cidadão;
e) n.d.a.

02. É pressuposto do mandado de injunção:
a)  a  falta  de  norma regulamentadora,  tornando  inviável  o  exercício  dos  direitos  e  liberdades 
constitucionais e das prerrogativas;
b) a falta de norma regulamentadora em geral, tornando inviável a execução do ato legislativo 
complexo, porque depende de regulamentação;
c) a falta de previsão constitucional e a não regulamentação de situações previstas abstratamente 
pela lei nacional;
d) a falta de competência da autoridade administrativa que praticou o ato eivado de nulidade;
e) n.d.a.

03. O habeas data somente é cabível quando as informações constam de:
a) bancos de dados que publicam listagens pela imprensa;
b) bancos de dados que cerceiam o crédito da pessoa;
c) bancos de dados de entidades governamentais e de caráter público;
d) bancos de dados que publicam listagens e cerceiam o crédito da pessoa;
e) n.d.a.

04. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que:
a) o requererem na forma da lei;
b) comprovarem insuficiência de recursos;
c) tiverem família numerosa; 
d) perceberem não mais do que um salário mínimo;
e) n.d.a.

05.  São direitos sociais, exceto: 
a) a saúde. 
b) o lazer. 
c) a segurança. 
d) a propriedade. 
e) a previdência social. 

06. Não é direito dos trabalhadores urbanos e rurais:
a) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
b) Aposentadoria.
c) Remuneração do trabalho noturno superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do diurno.
d) Licença-paternidade, nos termos fixados em lei.
e) Salário-família para os seus dependentes.

07. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
a) Ao sindicato cabe a defesa de todos os direitos e interesses dos sindicalizados, inclusive em 



questões judiciais ou administrativas.
b) O filiado, se aposentado, não tem direito a ser votado nas organizações sindicais.
c) Os sindicatos, querendo, podem participar das negociações coletivas de trabalho.
d) A filiação ao sindicato é uma faculdade que tem o profissional.
e) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir da posse no cargo para o qual foi 
eleito.

08. Assinale a assertiva correta.
a)  A Constituição  de  1988  consagra  um regime de  democracia  representativa  absolutamente 
incompatível com qualquer forma de democracia direta ou “de identidade”.
b) A Constituição de 1988 não impede que o legislador ordinário crie um tipo de “recall”  para 
cassar o mandato do representante infiel às teses programáticas assumidas durante o processo 
eleitoral.
c) A filiação partidária não constitui condição de elegibilidade no sistema constitucional brasileiro.
d) A fim de proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato, lei 
complementar poderá estabelecer outras hipóteses de inelegibilidade, além daquelas já previstas 
na Constituição Federal.
e)  Nos termos da Constituição Federal,  os  partidos  políticos  são pessoas jurídicas  de direito 
público.

09. Podem ser reeleitos para: 
a) um único período subseqüente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal e os Prefeitos, desde que renunciem aos respectivos mandatos até seis meses 
antes do pleito;
b) um único período subseqüente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito  Federal  e  os  Prefeitos,  ainda que não  renunciem aos  respectivos  mandatos  até  seis 
meses antes do pleito;
c) um único período subseqüente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal, ainda que não renunciem aos respectivos mandatos até seis meses antes do 
pleito, vedada a reeleição de Prefeitos;
d) um único período subseqüente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e os 
Prefeitos, ainda que não renunciem aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito, 
vedada a reeleição do Governador do Distrito Federal;
e)  até  dois  períodos  período  subseqüentes,  o  Presidente  da República,  os  Governadores  de 
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos, desde que renunciem aos respectivos mandatos até 
seis meses antes do pleito;

10.  A Constituição Federal de 1988 determina: 
a) a realização de concurso público, como forma de ingresso dos servidores públicos, mas não 
para os empregados das sociedades de economia mista. 
b) a unificação dos regimes jurídicos de todos os servidores e empregados públicos. 
c)  isonomia  de  vencimentos  para  os  servidores  da  administração  direta  e  entre  os  dos  três 
Poderes,  desde que ocupem cargos com as mesmas atribuições,  não importando o  local  de 
trabalho. 
d) que o servidor público estável só perderá seu cargo em virtude de sentença judicial. 
e) que os servidores militares não estão mais proibidos de filiarem-se a sindicatos. 
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