
Direito Constitucional

01- O décimo terceiro salário terá como base:
a) a gratificação natalina
b) a remuneração integral, apenas
c) a gratificação de férias
d) o salário parcial
e) a remuneração integral ou o valor da aposentadoria

02- São considerados brasileiros natos os nascidos:
a) em qualquer país, desde que requeiram a nacionalidade e provem residencia no Brasil há mais 
de vinte anos ininterruptos.
b) em países de língua portuguesa, desde que residam no Brasil há mais de um ano.
c) no estrangeiro, de pai brasileiro, desde que venham a residir no Brasil e optem, em qualquer 
tempo, pela nacionalidade brasileira.
d) em Portugal, desde que gozem de residência permanente no Brasil.
e) no Brasil, de pais estrangeiros, mesmo que estes estejam a serviço de seu país.

03-  Uma das formas pelas quais o estrangeiro pode naturalizar-se brasileiro é manifestar essa 
vontade por requerimento, residir há mais de:
a) 20 anos ininterruptos no Brasil, o que basta para que nada mais lhe seja exigido.
b) 15 anos ininterruptos em local certo e sabido, no Brasil ou no estrangeiro, e não ter títulos 
protestados.
c) 15 anos ininterruptos no Brasil e não ter condenação criminal.
d) 10 anos ininterruptos em local certo e sabido no Brasil e não ter títulos protestados.
e) 10 anos ininterruptos no Brasil e não ter condenação criminal.

04- Aos brasileiros naturalizados é vedado:
a) ser nomeado Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
b) ocupar a Presidência da Câmara dos Deputados.
c) candidatar-se ao cargo de Senador.
d) exercer o direito de voto.
e) filiar-se a partido político.

05- A soberania  popular,  conforme estabelecido  pela  CF/88,  é  exercida,  dentre  outros,  pelos 
seguintes direitos e instrumentos:
a) plebiscito, sufrágio universal e habeas corpus.
b) sufrágio universal, voto direto e secreto e plebiscito.
c) plebiscito, referendo e filiação partidária.
d) iniciativa popular, voto direto e mandado de segurança.
e) voto direto e secreto, referendo e mandado de injunção.

06- Com relação às condições de elegibilidade e inelegibilidade, assinale a opção correta:
a)  Não é considerado elegível  o  nacional  que esteja  submetido à  suspensão ou à perda de 
direitos políticos.
b) Não são alistáveis os brasileiros conscritos, durante o serviço militar obrigatório, e os policiais 
militares.
c) Os estrangeiros podem alistar-se como eleitores.
d) Os analfabetos são alistáveis, razão pela qual dispõem de capacidade para votar e ser votado.
e) Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do 
DF e os prefeitos não precisam renunciar aos respectivos mandatos antes do pleito.



07- Assinale a opção incorreta.
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: 
a) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período.
b) 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.
c) 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.
d) a lei  reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
e)  os  vencimentos  dos  cargos  do  Poder  Legislativo  e  do  Poder  Executivo  não  poderão  ser 
superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.

08- Sobre a propriedade, na Constituição Federal, assinale a opção correta:
a) Deverá atender a sua função judicial, estabelecida por órgão competente.
b) A propriedade particular, em nenhuma hipótese poderá ser usada pelo Poder Público, uma vez, 
que é assegurado ao proprietário o direito de privacidade.
c)  Poderá,  em alguns casos,  ser  desapropriada por  necessidade ou utilidade pública,  ou por 
interesse social.
d) A propriedade rural, em qualquer tempo, poderá ser penhorada como pagamento de débitos 
decorrentes de sua atividade produtiva, visando o não inadimplemento de seu proprietário.
e)  No caso de iminente perigo público,  a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, não sendo assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

09- O art. 5º da CF/88 nos trás o princípio da igualdade em seu caput, onde configura garantias 
aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, excluindo-se:
a) propriedade.
b) inviolabilidade do direito a vida.
c) dignidade da pessoa humana.
d) igualdade
e) liberdade.

10- Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis:
a) a todos os brasileiros e estrangeiros com residência permanente no país.
b) somente aos brasileiros que possuem todos os requisitos estabelecidos em lei.
c)a todos os brasileiros, e também aos estrangeiros que possuem os requisitos estabelecidos em 
lei.
d) somente aos brasileiros.
e) somente aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei.

Gabarito

01. E
Comentário: → Conforme art. 7º, XVIII, CF/88.



02. C
Comentário: → Conforme art. 12, I, “c”, CF/88.

03. C
Comentário: → Conforme art. 12, II, “b”, CF/88.

04. B
Comentário: → Conforme art. 12, § 3º, II, CF/88.

05. B
Comentário: → Conforme art. 14 e seus incisos, CF/88.

06. A
Comentário: → conforme art. 14, § 3º, II, CF/88.

07. E
Comentário: → Conforme art. 37, XII, CF/88.

08. C
Comentário: → Conforme art. 5º, XXIV, da CF/88.

09. C
Comentário: → Conforme art. 5º, caput, da CF/88.

10. E
Comentário: → Conforme art. 37, I, da CF/88.


