
Direito Constitucional

01. As normas do art. 5º da Constituição Federal de 1988 destina-se aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no país e, em certos casos, também a estrangeiros não residentes.

02.  É absoluto a proibição,  pela Constituição Federal,  sem ressalvas,  as penas de morte,  as 
perpétuas, as de trabalho forçado, de banimento e as cruéis.

03. O uso de algemas só é lícito em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo 
à  integridade física  própria  ou de terceiros,  por  parte  do preso  ou de terceiros,  justificada e 
excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou 
da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado.

04. Se Tício é foragido da polícia e vem a ser encontrado por Caio, agente da PF, então Caio  
poderá adentrar a casa de Tício, para efetuar a sua prisão, mesmo durante a noite, desde que 
esteja munido de ordem judicial.

05.  Uma vez perdida a nacionalidade brasileira, por decisão transitada em julgado, o indivíduo 
poderá readquiri-la por meio de decisão favorável em ação rescisória ou por intermédio de novo 
procedimento de naturalização.

06.  Em  relação  à  nacionalidade  e  à  cidadania,  julgue  o  item.  O  ato  de  aquisição  de  outra 
nacionalidade não acarreta a perda da nacionalidade do brasileiro nato ou naturalizado, residente 
em estado estrangeiro, quando a norma estrangeira, por motivos profissionais ou para o exercício 
de direitos civis, impor a sua naturalização como condição para a permanência naquele país.

07. Às pessoas maiores de 16 e menores de 18 anos de idade, aos maiores de 70 anos de idade, 
assim como aos analfabetos, a Constituição da República faculta o exercício da dimensão ativa da 
cidadania. Entre esses, apenas aos maiores de 70 anos de idade é franqueado o exercício da 
dimensão passiva da cidade.

08. Com relação aos direitos políticos, o presidente de câmara municipal que substitua ou suceda 
o prefeito nos seis meses anteriores ao pleito é inelegível para o cargo de vereador.

09.  Na hipótese de estarem o presidente da República  e o vice-presidente da República  em 
viagem  ao  exterior,  em  missão  oficial,  assume  interinamente  a  Presidência  da  República  o 
presidente do Senado Federal.

10. Não  constitui  princípio  que  rege  a  República  Federativa  do  Brasil  nas  suas  relações 
internacionais, previsto na Constituição Federal a busca de integração econômica.

Gabarito
01. C
Comentário: 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: seus incisos.
Obs: Garante a inviolabilidade dos direitos a vida, liberdade, igualdade, propriedade, segurança 
(jurídica), para os seus destinatários: brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil ou não (art. 4º, 
II, CF/88).



02. E
Comentário: O direito a vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que é um pré-requisito 
para  a  existência  dos  outros  direitos,  porém,  o  direito  a  vida não  é  absoluto,  a  Constituição 
Federal admite a pena de morte em caso de guerra declarada,  conforme o art.  5º,  XLVII,  “a” 
CF/88.

03. C
Comentário: Conforme Súmula 11 do STF. Referências: Art. 1º, III e Art. 5º, III, X, XLIX, CF/88.

04. E
Comentário:  Conforme art. 5º, XI, CF/88. Nessa suposição, Tício não se encontrava em flagrante 
e o agente da PF para efetuar essa prisão somente por decisão judicial e durante o dia.

05. E
Comentário: Cancelamento de naturalização não poderá readquiri-la, a não ser mediante ação 
rescisória, nunca mediante de um novo processo de naturalização, sob pena de contrariedade ao 
texto constitucional (LENZA, Pedro, Direito Constitucional Esquematizado). Art. 12, § 4º, I, CF/88.

06. C
Comentário: Conforme art. 12, § 4º, II, “b”, CF/88. De imposição de naturalização, pela norma 
estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em 
seu território ou para o exercício de direitos civis.

07. E
Comentário: Também para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Art. 14, § 1º, II, “c”, CF/88.

08. C
Comentário: Conforme art. 14, § 6º, CF/88.

09. E
Comentário: Presidente da Câmara dos Deputados, conforme art. 80, CF/88.

10. C
Comentário: Conforme art. 4° e incisos da CF de 1988.


