
Direito Constitucional

01. Sobre os direitos fundamentais, assinale a opção errada:
a) Ninguém pode ser obrigado a se filiar a sindicato ou a associação de classe.
b) Em nenhum caso a Constituição Federal admite pena cruel.
c) A Constituição garante a todo o brasileiro nato não ser extraditado.
d) Nenhuma lei penal pode retroagir.

02. Assinale a opção correta:
a)  O  princípio  constitucional  da  igualdade  entre  homens  e  mulheres  impede  que  se  confira 
qualquer direito a mulheres  que não seja extensível também a homens;
b) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não 
frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigida prévia 
autorização da autoridade competente;
c) O jornalista está constitucionalmente obrigado a revelar a fonte das informações que divulga, 
sempre que concitado a tanto, por qualquer autoridade pública;
d) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

03. Assinale a opção correta:
a) Demonstrado, num processo administrativo, que uma associação vem sendo utilizada para fins 
ilícitos pode ser  decretada,  no mesmo processo,  a suspensão das suas atividades ou a sua 
dissolução compulsória;
b)  O direito  de um grupo de pessoas de se reunir  em lugar  aberto ao público,  para realizar  
manifestação de cunho político não se subordina à prévia autorização de autoridade policial;
c)  Durante  o  dia,  agentes  policiais  entrar  no  escritório  de  pessoa  sob  a  sua  investigação, 
independentemente de autorização judicial;
d) A lei pode criar a obrigatoriedade de filiação de trabalhadores ao sindicato da sua categoria.

04.  Certa  presidiária  deu  à  luz  um  menino.  Nesse  caso,  segundo  o  sistema  constitucional 
brasileiro, ela terá:
a) asseguradas as condições para permanecer com seu filho durante o período de amamentação;
b) direito a prisão domiciliar até o fim do período de amamentação;
c)  direito  a  amamentar  o  filho,  somente  na  hipótese  de  grave  risco  à  saúde  da  criança,  
devidamente comprovado pelos órgãos estatais de proteção à infância;
d) o direito de permanecer com seu filho menor enquanto durar o cumprimento da pena.

05. Sobre os remédios constitucionais, podemos afirmar:
a) o habeas corpus, o habeas data e o mandado de segurança são ações gratuitas;
b) para a tutela do direito de ir e vir, o cidadão dispõe do mandado de segurança e do habeas 
corpus;
c) o mandado de segurança é a via adequada para proteção de direito líquido e certo, mesmo 
quando amparado por habeas corpus e habeas data.
d)  o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical  legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano.

06. Inclui-se  entre os direito constitucionalmente assegurados aos trabalhadores:
a) relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou com justa causa, nos termos de lei 
ordinária;
b) remuneração do trabalho noturno cinquenta por cento superior à do trabalho diurno;
c)  participação  nos  lucros,  ou  resultados,  desde  que  vinculado  à  remuneração,  e, 
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;



d) décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.

07. Marque a resposta correta:
a) O jornalista pode manter em sigilo sua fonte de informações;
b) Quem for condenado por um crime, cuja pena a legislação não prevê, cumprirá pena destinada 
a réu primário, ou seja, 2 (dois) anos;
c) O Estado não pode interferir no funcionamento de uma associação;
d) É permitida qualquer reunião em local aberto ou público, inexistindo, para tal, exigência de 
qualquer natureza, inclusive paramilitar.

08. Marque a proposição incorreta:
a) O Estado deverá fornecer creches e/ou pré-escolas aos filhos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, desde que aqueles contem com idade até 6 (seis) anos.
b) O repouso obrigatório semanal do trabalhador deve se dar preferencialmente aos domingos.
c) Se consciente por parte do empregador, constitui crime a retenção dos salários.
d) A participação dos empregados na gestão da empresa ocorrerá em casos excepcionais.

09.  CFRB não  assegura  à  categoria  dos  trabalhadores  domésticos  todos  os  direitos  sociais 
incluídos no rol do Art. 7º. Dentre os direitos assegurados, encontra-se:
a) proteção em face de automação a critério da empresa.
b) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
c) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
d) repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos.

10. Em relação à livre associação profissional ou sindical, estabelece a Constituição:
a) é vedada a dispensa do empregado sindicalizado eleito como suplente para cargo de direção, 
até cinco anos após o início do mandato, ainda que venha a cometer falta grave.
b) todos são obrigados a filiar-se a sindicato, permitida a sua desfiliação apenas após doze meses 
da respectiva contribuição inicial.
c) é facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, salvo nos 
dissídios individuais.
d) o aposentado filiado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais.

Gabarito
01. D
Comentário: Art. 5º XL. A Constituição prevê a retroatividade da lei penal quando esta beneficiar 
o réu.

02. D
Comentário: Art. 5º, VI. Esta questão também exige o conhecimento do texto constitucional de 
forma  extensa, ou o candidato poderá se confundir com a mudança de pequenas expressões.

03. B
Comentário: Art. 5º, XVI. Esta questão foi formulada com intenção de confundir o candidato. Na 
verdade,  a  CRFB não subordina este direito  à autorização prévia de autoridade policial,  mas 
apenas exige o prévio aviso a autoridade competente.

04. A
Comentário: Art. 5º L. Neste caso, o direito não é da presidiária de permanecer com o filho, e sim 
é reconhecido à criança o direito a mamar no peito da mãe, razão pela qual assegura condições 
para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.



05. D
Comentário: Art. 5º LXX. São partes legítimas para propor o mandado de segurança coletivo: a) 
partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de 
classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, desde 
que em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

06. D
Comentário: ART 7º, VIII. A CRFB dá várias regras em relação ao salário, salário mínimo, piso 
salarial,  salário  nunca  inferior  ao  mínimo,  décimo-terceiro  salário,  renumeração  do  trabalho 
noturno superior a do diurno, determinação que a remuneração da hora-extra seja superior no 
mínimo 50% a do trabalho normal, salário-família, respeito ao princípio da isonomia salarial e o 
adicional de insalubridade.

07. C
Comentário: ART  5º  XVII.  A CRFB  garante  a  liberdade  de  associação  vedando  também  a 
interferência do 
Estado em seu funcionamento.

08. A
Comentário: Art. 7º XXV. Este dispositivo foi modificado com a EC 53 de 2006, que mudou de 6 
para  anos, portanto atenção aqui.

09. D
Comentário: Art.  7º parágrafo único. É importante que o candidato tenha em mente quais os 
direitos assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos pois é uma questão recorrente em 
concursos.

10. D
Comentário: Art. 8º, VII. O aposentado será afetado em eventuais decisões que o sindicato tomar 
em relação a categoria, desta forma tem direito assegurado constitucionalmente de permanecer 
atuante, podendo votar e ser votado.


