
Direito Constitucional
Assinale a alternativa Incorreta

01- a)  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 um ano, em defesa dos interesses de 
seus membros ou associados.
b)  conceder-se-á  mandado de  injunção  sempre  que  a  falta  de  norma regulamentadora  torne 
inviável  o  exercício  dos  direitos  e  liberdades  constitucionais  e  das  prerrogativas  inerentes  à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania.
c)  conceder-se-á  "habeas-data":  para  assegurar  o  conhecimento  de  informações  relativas  à 
pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais 
ou de caráter público ou privado; para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo.
d) qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência.
e) nenhuma delas.

02- a) O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território 
nacional.
b)  previsão  de  cursos  oficiais  de  preparação,  aperfeiçoamento  e  promoção  de  magistrados, 
constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou 
reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados.
c) o juiz titular residirá na respectiva comarca.
d) o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-
se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de 
Justiça, assegurada ampla defesa.
e) “d” e “e” estão corretas.

 
03-  a) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.
b)  São  princípios  institucionais  do  Ministério  Público  a  unidade,  a  indivisibilidade  e  a 
independência funcional.
c) Ao Ministério Público não é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo propor 
ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por  
concurso  público  de  provas  ou  de  provas  e  títulos,  a  política  remuneratória  e  os  planos  de 
carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.
d) O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias.
e) nenhuma delas.



04- Dentre as alternativas abaixo, assinale a incorreta:
a) Segundo o artigo 50 da Constituição Federal, ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, sem exceção.
b) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa representa um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil.
c)  É  correto  afirmar  que  a  República  Federativa  do  Brasil  buscará  a  integração  econômica, 
política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade 
latino-americana de nações.
d) Segundo a Constituição Federal, são a todos assegurados, independentemente do pagamento 
de  taxas  a  obtenção  de  certidões  em  repartições  públicas,  para  defesa  de  direitos  e 
esclarecimento de situação de interesse pessoal.
e) Segundo a Constituição Federal,  é correto afirmar que O Poder Legislativo é exercido pelo 
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

05- Dentre as alternativas abaixo, assinale a correta:
a) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, dependendo 
de censura ou licença.
b) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, sem exceção.
c)  Segundo a Constituição Federal, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em 
dinheiro.
d) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se não apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.
e) Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 59, sobre o Processo Legislativo, que o mesmo 
compreende a elaboração de emendas à Constituição.

Gabarito
01. C
Comentários: No habeas-data, os registros ou banco de dados de informações são constantes 
de entidades governamentais ou de caráter público, somente.
Letra “c”

02. C
Comentários: o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal 

03. C
Comentários: Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional.

04. A
Comentários: Existe  exceções,  caso  as  invocar  para  eximir-se  de  obrigação  legal  a  todos 
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

05. E
Comentários: A Constituição Federal, em seu parágrafo único deste mesmo artigo dispõe que Lei 
Complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.


