
DIREITO CONSTITUCIONAL

Nas questões que seguem, o candidato deverá julgar o item em certo ou errado de acordo com 
seu convencimento a partir da afirmativa que se lhe apresenta.

01. A cerca dos remédios constitucionais, qualquer cidadão é parte legítima para ajuizar ação civil 
pública que vise anular ato lesivo ao patrimônio público e a falta de norma regulamentadora que 
torne inviável o exercício de prerrogativa inerente à cidadania enseja impetração de mandado de 
injunção.

02. São, entre outros, considerados direitos sociais pela Constituição da República, a educação, 
saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer e segurança.

03.  Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que 
estes não estejam a serviço de seu país, também são considerados brasileiros natos.

04.  Os cargos  de  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  carreira  diplomática  e  Ministro  do 
Superior Tribunal de Justiça são privativos de brasileiros natos sem que haja nenhum problema 
quanto à diferenciação, posto que introduzida tal regra pelo poder constituinte originário.

05. O ordenamento constitucional brasileiro veda a cassação de direitos políticos, razão pela qual 
só admite a suspensão, mas não a perda desses direitos.

06. Todo eleitor é cidadão, embora nem sempre possa exercer todos os direitos políticos.

07. O Presidente da República participa do processo legislativo na medida em que depende dele 
a sanção de um projeto de lei. Se o Presidente da República vetar projeto de lei cuja votação foi 
concluída na Câmara dos Deputados, o veto será apreciado em sessão conjunta das duas Casas 
do Congresso Nacional, no prazo de quinze dias contados de seu recebimento.

08.  A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, de contribuições sociais dos empregadores incidentes sobre a folha de salários, o 
faturamento e o lucro, de contribuições sociais dos trabalhadores e de contribuições sociais sobre 
a receita de concurso de prognósticos.

GABARITO

01. E
Comentário: O remédio constitucional posto à disposição do cidadão para anular ato lesivo ao 
patrimônio público, na forma do art. 5°, LXXIII da CR é a ação popular e não a ação civil pública. A 
afirmação sobre mandado de injunção está correta de acordo com o previsto no art. 5°, LXXI da 
CR.

02. E
Comentário: O rol não taxativo do art. 6° da CR elenca os direitos de ordem social que tem por 
objetivo viabilizar a segunda geração de direitos fundamentais que são os direitos de igualdade. 
Com a EC 64/2010, a alimentação foi incluída nesse rol de direitos sociais na tentativa de obrigar 
o Estado a criar medidas públicas para garantir esse direito básico para a conquista da cidadania 
e da dignidade da pessoa humana.



03. C
Comentário: De acordo com o art. 12, I a da CR são brasileiro natos, de acordo com o critério ius 
solis aqueles que nasçam em território brasileiro, desde que seus pais não estejam a serviço de 
seu país.

04. E
Comentário: Os cargos de Ministro do Superior Tribunal de Justiça não constam no rol do art. 12,  
§  3°  da  CR  como  exigentes  de  nacionalidade  nata  brasileira.  Sendo  assim,  um  brasileiro 
naturalizado  pode  ocupar  cadeira  no  STJ,  desde  que  as  demais  exigências  para  o  cargo, 
constantes do art. 104, parágrafo único da CR, estejam plenamente atendidas.

05. E
Comentário: De acordo com o art.  15 da CR em nenhum hipótese se admite a cassação de 
direitos políticos. Entretanto, é possível, excepcionalmente, privar o cidadão dos direitos políticos 
de votar e ser votado, tanto definitivamente (perda) como de modo temporário (suspensão).

06. C
Comentário: Os direitos políticos podem ser ativos ou passivos. Quando alguém é eleitor adquire 
a  qualidade  de  cidadão,  posto  que  exerce  sua  capacidade  eleitoral  ativa.  Contudo,  pode 
acontecer  de  a  capacidade  eleitoral  passiva  (direito  de  ser  votado,  elegibilidade)  não  se 
apresentar  plena.  Por  exemplo,  uma pessoa  de  18  anos  pode  votar  e,  portanto,  é  eleitor  e 
cidadão. Todavia, não pode exercer seus direitos políticos passivos completamente, em razão de 
não poder se candidatar a Governador,  por exemplo,  por  causa da condição de elegibilidade 
referente à idade.

07. E
Comentário: De acordo com o art. 66, § 4° da CR, o veto será apreciado em sessão conjunta, 
dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria 
absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.

08. C
Comentário: De acordo com o art. 195 da CR, que trata do financiamento da seguridade social, 
toda a sociedade é responsável por tal financiamento através dos recursos federais, estaduais, 
distritais e municipais e ainda de certas contribuições sociais conforme disposto nos incisos da 
mencionada norma constitucional.


