
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. De  acordo  com  o  Art.  5º  da  Constituição  Federal,  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é garantido:
a) Somente aos brasileiros natos 
b) Somente aos brasileiros naturalizados 
c) Somente aos brasileiros natos e naturalizados 
d) Somente aos brasileiros e estrangeiros residentes 
e) Aos brasileiros e estrangeiros residentes ou não 

02. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, bem como a herança, assinale a 
opção incorreta.
a) É garantido o direito de herança
b) O direito de herança só é garantido ao nascido com vida,  não contemplando tal  direito ao 
nascituro, já que ainda não nasceu.
c)  A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei  brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros,  sempre que não lhes seja mais favorável a lei 
pessoal do "de cujus"
d) O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor
e) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado

03. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a opção incorreta.
a) A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais
b) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 
termos da lei
c) A lei considerará crimes inafiançáveis e imprescritíveis a prática da tortura , o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
d) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra 
a ordem constitucional e o Estado Democrático
e) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra 
eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido

04. “Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”, o texto em análise refere-se ao:
a) Habeas corpus
b) Mandado de segurança
c) Mandado de segurança coletivo
d) Habeas data
e) Mandado de injunção

05. “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”, o texto em análise refere-se ao:
a) Habeas corpus
b) Mandado de segurança
c) Mandado de segurança coletivo



d) Habeas data
e) Mandado de injunção

06. A respeito do tema nacionalidade, assinale a opção correta.
a) São brasileiros naturalizados os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 
estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país
b) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde 
que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir  na República 
Federativa  do  Brasil  e  optem,  em  qualquer  tempo,  depois  de  atingida  a  maioridade,  pela 
nacionalidade brasileira
c) São brasileiros natos os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos 
originários  de  países  de  língua  portuguesa  apenas  residência  por  um  ano  ininterrupto  e 
idoneidade moral
d)  São  brasileiros  natos  os  estrangeiros  de  qualquer  nacionalidade,  residentes  na  República 
Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira
e) São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, 
desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil 

07. De acordo com a Constituição, não é símbolo da República Federativa do Brasil:
a) O congresso nacional
b) A bandeira nacional
c) O hino nacional
d) As armas nacionais 
e) O selo nacional

08. A respeito dos direitos políticos, assinale a opção incorreta.
a) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos
b) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos
c) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de setenta anos
d) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos
e) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os estrangeiros

09. A respeito dos atos do Presidente da República, não constitui crimes de responsabilidade, os 
que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente contra:
a) A existência da União
b) O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes 
constitucionais das unidades da Federação
c) O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais
d) A segurança interna do País
e) A transmudação da Medida Provisória em Lei

10. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e não 
participa do Conselho da República:
a) O Vice-Presidente da República
b) Os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal
c) O Ministro da Defesa
d) O Presidente da Câmara dos Deputados
e) O Presidente do Senado Federal



GABARITO

01. E
Comentários: De acordo com o Art. 5º, da Constituição Federal de 1998:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos  
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à  
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”
O Constituinte ao declarar o estrangeiro residente, quis enfatizar a presença de estrangeiros, mas 
como não deve haver distinção, os estrangeiros não residente também são alcançados por tal 
declaração.

02. B
Comentários: De acordo com o Art. 5º, da Constituição Federal de 1998:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos  
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à  
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
...
XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em  
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros,  sempre que não lhes seja mais favorável a lei  
pessoal do "de cujus";
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular,  
ou  de  interesse  coletivo  ou  geral,  que  serão  prestadas  no  prazo  da  lei,  sob  pena  de  
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e  
do Estado; (Regulamento)
De acordo com a Lei  de Introdução ao Código Civil,  é  assegurado ao nascituro o direito  de  
herança: “Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a 
salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.”

03. C
Comentários: De acordo com o Art. 5º, da Constituição Federal de 1998:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos  
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à  
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
...
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão,  
nos termos da lei;
XLIII  -  a  lei  considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da  
tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes  
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se  
omitirem;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares,  
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano  
e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra  
eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;



04. A
Comentários: De acordo com o LXVIII, do Art. 5º, da Constituição Federal de 1998:
“LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de  
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;”

05. E
Comentários: De acordo com o LXXI, do Art. 5º, da Constituição Federal de 1998:
“LXXI - 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;”

06. B
Comentários: De acordo com o Art. 12º, da Constituição Federal de 1998:
“Art. 12. São brasileiros:

I - natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil,  ainda que de pais estrangeiros, desde que 
estes não estejam a serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja 
a serviço da República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados  
em repartição brasileira competente ou venham a residir  na República Federativa do Brasil  e  
optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; 
II – naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países  
de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há  
mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade 
brasileira.”

07. A
Comentários: De acordo com o § 1º, do Art. 13º, da Constituição Federal de 1998:
“§ 1º - São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo  
nacionais.”

08. E
Comentários: De acordo com o §§ 1º e 2º, do Art. 14º, da Constituição Federal de 1998:
“§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar  
obrigatório, os conscritos.”

09. E
Comentários: De acordo com o Art. 85º, da Constituição Federal de 1998:
“Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra  
a Constituição Federal e, especialmente, contra:



I - a existência da União;
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes  
constitucionais das unidades da Federação;
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
IV - a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;
VI - a lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.”

10. C
Comentários: De acordo com o Art. 89º, da Constituição Federal de 1998:
“Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e  
dele participam:
I - o Vice-Presidente da República;
II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
III - o Presidente do Senado Federal;
IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;
V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;
VI - o Ministro da Justiça;
VII  -  seis  cidadãos  brasileiros  natos,  com mais  de trinta  e  cinco anos  de idade,  sendo  dois  
nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela  
Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.”


