
LEGISLAÇÃO FEDERAL
Constituição

01. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: 
a) somente a certidão de casamento
b) somente o atestado de óbito
c) somente a certidão de nascimento
d) a certidão de casamento e o atestado de óbito
e) o registro civil de nascimento e a certidão de óbito.

02. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
I -  os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos,  de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período.

É (São) verdadeiro (s):
a) somente o I;
b) somente o I e o II;
c) somente o I e o III;
d) somente o II;
e) todos eles estão corretos.

03. Segundo o artigo 37 da Constituição Federal:  I  -  é vedada a acumulação remunerada de 
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários;
II - a de dois cargos de professor;
III - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
IV  -  a  de  dois  cargos  ou  empregos  privativos  de  profissionais  de  saúde,  com  profissões 
regulamentadas ou não.

Está (ão) correto (s):
a) somente o I;
b) somente o II;
c) somente o I e II;
d) somente o I, II e III;
e) todos eles.

04. Ao servidor é facultado a aposentadoria voluntária, desde que cumprido tempo mínimo de dez 
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria, observadas as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta anos de idade 
e trinta de contribuição, se mulher;
II  -  sessenta e cinco anos de idade,  se homem, e sessenta anos de idade,  se mulher,  com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição.



De acordo com o que foi exposto acima, assinale:
a) somente o I está correto;
b) somente o II está correto;
c) I e II estão corretos;
d) o I está errado somente na idade;
e) o II está errado somente na idade.

05. O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III  -  mediante  procedimento  de  avaliação  periódica  de  desempenho,  na  forma  de  lei 
complementar, assegurada ampla defesa.

É (São) verdadeiro (s):
a) somente o I;
b) somente o I e o II;
c) somente o I e o III;
d) somente o II;
e) todos eles estão corretos.

06. Segundo o artigo 50 da Constituição Federal que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais, 
é incorreto dizer que:
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 qualquer 
legislação.
c) é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
d) não haverá juízo ou tribunal de exceção.
e) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Da questão 7 até a 10, assinale a alternativa incorreta:

07.
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) “a” e “d” estão corretas.

08.
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) “a” e “c” estão corretas.



09.
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) “c” e “d” estão corretas.

10.
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) “a” e “b” estão corretas.

GABARITO

01. E
Comentários: De acordo com o artigo quinto, inciso LXXVI, são gratuitos  o registro civil de 
nascimento e a certidão de óbito.

02. E
Comentários: De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, todos os itens estão corretos.

03. D
Comentários: O item IV está errado, porque a profissão precisa estar regulamentada.

04. B
Comentários: O item I está errado somente em relação à idade, pois o correto é 55 anos e 30 de 
contribuição.

05. E 
Comentários:  Segundo o  artigo  41,  parágrafo  primeiro  da Constituição,  todos os itens  estão 
corretos.

06. B
Comentários:  A Constituição Federal em seu artigo 50, inciso II, que ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

07. C
Comentários: O anonimato é vedado.



08. B
Comentários:  A prestação de assistência religiosa é assegurada nos termos da lei  e não da 
legislação.
 
09. 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.

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


