
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. A Constituição Federal assegura o direito de propriedade. Assim sendo podemos afirmar que:
I - Propriedade no sentido amplo representa qualquer patrimônio do indivíduo.
II - A propriedade atenderá a sua função social.
III - O direito à propriedade é um dos direitos individuais elencados no artigo 5º.
IV - O direito de propriedade é todo e qualquer direito patrimonial,  sendo facultado ao indivíduo 
usar; gozar e dispor de tal direito.

a) Somente a alternativa II está incorreta.
b) Somente a alternativa I está incorreta.
c) Somente a alternativa IV está incorreta.
d) Somente a alternativa III está incorreta.
e) Todas as alternativas estão corretas.

02. No tocante a função social da propriedade, indique a alternativa incorreta:
a) O critério para apurar a função social da propriedade é o bem estar social. 
b) A função social da propriedade móvel é no sentido de dar condições para o exercício de uma 
atividade laborativa.
c) Em área rural deve-se tornar a terra produtiva, a fim de ser atendido o bem comum.
d) Os proprietários de imóveis rurais que não atendam a função social de sua propriedade ficarão 
sujeitos a desapropriação para fins de Reforma Agrária.
e) Os imóveis urbanos não deverão ficar ociosos, pois desta forma não estarão cumprindo a sua 
função social.

03. De acordo com a Constituição Federal o procedimento para desapropriação por necessidade 
pública será feito:
a) Mediante indenização ao proprietário através de títulos da dívida pública, resgatáveis dentro de 
um período de 10 anos.
b)  Mediante indenização ao proprietário através de títulos da dívida pública, resgatáveis dentro de 
um período de 15 anos.
c) Mediante indenização ao proprietário através de títulos da dívida pública, resgatáveis dentro de 
um período de 20 anos.
d) Mediante, via de regra, justa e prévia indenização em dinheiro.
e) N.r.a.

04.  Não  é  critério  fixado  na  Constituição  Federal  em  relação  aos   procedimentos  para 
desapropriação:
a) Necessidade pública.
b) Utilidade pública.
c) Interesse  social.
d) Necessidade econômica.
e) N.r.a.

05. No tocante  a  utilização de propriedade particular,  em caso de iminente  perigo público,  a 
matéria é bastante controvertida, existindo correntes divergentes. Indique a alternativa incorreta:
a) Para uma primeira corrente minoritária  a hipótese é de servidão administrativa.
b) Para uma segunda corrente a hipótese é de ocupação temporária.
c) Para uma terceira corrente a hipótese é de requisição.
d) Para uma quarta corrente a hipótese é de utilização forçada.
e) N.r.a.



06. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, de acordo com o previsto na Constituição 
Federal:
a) Não será objeto de desapropriação.
b) Não será objeto de utilização temporária.
c) Não será objeto de penhora.
d) Não será objeto de tributação.
e)  Não  será  objeto  de  penhora,  para  pagamento  de  débitos  decorrentes  de  sua  atividade 
produtiva.

07. Analise as questões envolvendo os direitos autorais:
I - É conhecido também como direito de propriedade intelectual.
II - O direito do autor e de seus herdeiros é vitalício.
III - O direito autoral é transmissível aos herdeiros.
IV - O direito autoral é personalíssimo.

a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Somente a alternativa II está incorreta.
c) Somente as alternativas III e IV estão incorretas.
d) Somente a alternativa I está incorreta.
e) N.r.a.

08. Indique a alternativa incorreta em relação ao direito do inventor:
a) A matéria está regulamentada no Código de Propriedade Industrial.
b) O inventor possui um privilégio de exploração exclusiva por um prazo indeterminado.
c) Os produtos ligados a farmácia, não dão ao inventor direito a uso exclusivo.
d) Invenção é a descoberta de um produto absolutamente novo no mercado consumidor.
e) N.r.a.

09. Ainda em relação ao direito autoral, são assegurados nos termos da lei, exceto:
a) O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem.
b) O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que participarem.
c) A proteção à propriedade de marcas.
d) A proteção a reprodução da imagem e voz humanas.
e) N.r.a.

10. Faça uma análise em relação as assertivas abaixo:
I  -  O  Princípio  da  Legalidade  é  basilar  na  existência  do  Estado  de  Direito,  determinando  a 
Constituição Federal sua garantia, sempre que houver  violação de direito, mediante lesão ou 
ameaça.
II  -  O  Poder  Judiciário  deverá  intervir  quando  houver  ameaça  ou  lesão  a  direito,  devendo 
solucionar os casos concretos.
III  -  O direito  de ação,  é um direito cívico e abstrato,  cabendo ao Poder Judiciário acolher a 
pretensão da parte, protegendo assim qualquer situação concreta.
IV - Toda lesão a um direito possui uma ação correspondente, independentemente da existência 
de lei especial.
V - Para a propositura de qualquer ação, necessário se faz preencher os requisitos de condição 
da ação, de interesse e legitimidade.

a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Somente estão incorretas as alternativas III e IV.



c) Somente está incorreta a alternativa I.
d) Somente estão incorretas as alternativas II e V.
e) Somente está incorreta a alternativa III.

GABARITO

01. E (art. 5º XXI)

02. B

03. D (art. 5º XXIV)

04. D (art. 5º, XXIV); 

05. D
Comentários: Servidão: É a utilização de uma propriedade alheia, resultando em uma limitação 
no direito de propriedade.  Ocupação Temporária, visto que somente poderia ser entendida como 
servidão no sentido genérico (utilização de uma propriedade alheia), mas não no sentido restrito. 
Seriam exemplos  de servidão administrativa:  Servidão das estradas de ferro  e  rodagem;  das 
margens dos rios navegáveis; em torno de aeroportos; etc,  ressalvando-se que a hipótese do 
artigo 50. Inciso XXV da C. F. é estranha a qualquer das hipóteses mencionadas acima. Ocupação 
Temporária:  É  a  utilização  temporária  por  parte  do  Poder  Público  de  terrenos  e  edifícios 
particulares, nos casos perigo público iminente (José Cretella Júnior; Hely Lopes Meirelles, entre 
outros,   defendem a tese de que a hipótese em questão é de ocupação temporária). .Requisição. 
É o ato pelo qual o Poder Público coativamente constitui alguém na obrigação de prestar-lhe um 
serviço, ou ceder-lhe o uso de um bem móvel ou imóvel. Este instituto fundamenta-se no inciso 
XXV do artigo 50. da C. F., que autoriza o uso da propriedade particular em caso de perigo público 
iminente. (corrente defendida, entre outros por Celso Ribeiro Bastos).

06. E (art. 5º, XXVI).

07. B (art. 5º, XXIX).

08. B (art. 5º, XXVII).

09. E (art. 5º, XXVIII, a , b).

10. E (art. 5º, XXXV, cabe ao Poder Judiciário)  apreciar o pedido  acolhendo ou rejeitando a 
pretensão.


