
Direito Constitucional

01- A prestação de assistência religiosa será preservada:
a) Somente nas entidades civis de internação coletiva.
b) Somente nas entidades militares de internação coletiva.
c)  Nas  entidades  civis  ou  militares  de  internação  coletiva,  desde  que  sejam  de  religiões 
oficializadas.
d)  Nas  entidades  civis  ou  militares  de  internação  coletiva,  sem  violação  da  liberdade  de 
consciência e de crença de quem será beneficiado pela assistência.
e) Nas escolas públicas e particulares é lícito a assistência religiosa obrigatória a seus alunos, 
podendo inclusive em caso de recusa do aluno, ser o mesmo reprovado no respectivo ano letivo.

02- A Constituição Federal  estipula o livre exercício de qualquer trabalho,  ofício  ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei fixar. Indique a alternativa incorreta.
a)  A lei que estabelecerá estes critérios será através de lei complementar. 
b) Trabalho é  o esforço voltado à produção de riqueza.
c) Ofício representa as atribuições de um cargo ou função.
d) Profissão é a atividade pela qual o indivíduo obtém seus meios de vida. 
e) Qualificação Profissional é o conjunto de conhecimentos necessários e suficientes para que 
alguém seja julgado apto à prática de alguma profissão, pública ou privada.(art. 50. ,XIII).

03- No tocante ao acesso a informação:
a) É assegurado a todos o avesso a informação, sem qualquer forma de restrição.
b) As informações serão sempre prestadas pela autoridade a quem o interessado se dirigir, não se 
admitindo qualquer tipo de escusa.
c)  O  sigilo  na  fonte  somente  não  será  possível,  nem  mesmo   para  resguardar  o  exercício 
profissional, tendo em vista que vivemos num Estado Democrático de Direito.
d) Segredo Profissional obriga a quem exerce uma profissão regulamentada, em razão da qual há 
de tomar conhecimento do segredo de outra pessoa a guardá-lo com fidelidade.

04- Quanto ao direito de locomoção:
a) Direito de Locomoção é o direito de ir e  vir. 
b) O  direito de Migrar é apenas o direito de sair do país, e que não se confunde dom o direito de 
locomoção.
c)   A matéria  envolve  situações  ligadas  a  estrangeiros  não  podem  sofrer  limitações,  face  a 
vedação constitucional.
d)  é  livre  a  locomoção  no  território  nacional,  em qualquer  tempo,  podendo qualquer  pessoa, 
livremente, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
e) n.r.a.

05- A Constituição Federal garante o direito de reunião, sendo este:
a)  um direito individual.
b) um dever individual.
c) um direito coletivo.
d) um dever coletivo.
e) um direito e dever individual e coletivo.

06- Ainda em relação ao direito de reunião:
a) Reunião é qualquer agrupamento formado em certo momento com o objetivo de trocar idéias 
ou de receber manifestação de pensamento político, religioso, científico ou artístico, sendo uma 
formação grupal passageira.



b)  Para  que  haja  uma  reunião  com  armas,  a  mesma  só  será  possível  sem  houver  prévia 
autorização estatal para indivíduos que possuam porte de armas.
c) O direito de reunião fica na pendência de prévia autorização anterior.
d)  Não  há  necessidade  de  prévia  comunicação  a  nenhuma  autoridade,  autorização  para  o 
exercício deste direito, tendo em vista quer a Constituição Federal concede-o de forma livre.
e) n.r.a.

07-  A Constituição Federal trata do direito de associação em seu artigo 5º, incisos XVII; XVIII e 
XIX. Assinale a alternativa incorreta:
a) Associação é toda coligação voluntária de pessoas, por longo tempo, com o intuito de alcançar 
algum fim lícito, sob uma direção unificante, sem fins econômicos. 
b) Sociedade é uma entidade constituída por mais de uma pessoa, com objetivos econômicos.
c) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
d) A criação de associações depende de autorização legislativa.
e) Não há interferência estatal no funcionamento de uma associação.

08- Ainda em relação ao direito de reunião, indique a alternativa incorreta:
a)  As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por ordem judicial,l e mesmo 
assim após o trânsito em julgado.
b) As associações só poderão ter suas atividades suspensas por ordem judicial, e mesmo assim, 
após o trânsito em julgado.
c) Ninguém pode ser compelido a se associar.
d) Ninguém pode ser compelido a se manter associado.
e)O que a  Constituição Federal autoriza é a contribuição compulsória de entidades de classe, tais 
como por exemplo, a OAB e o CREA (art. 149 da C.F.).

09- As entidades associativas poderão:
a) Representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
b)  Representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, independentemente de autorização.
c)  Representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, através de autorização judicial.
d) Representar seus filiados quando por estes forem expressamente autorizados, não havendo 
necessidade  de  obter  a  autorização  por  parte  de  todos  os  seus  filiados,  bastando  que  a 
abrangência dos direitos defendidos seja suficiente para assumir a condição de interesse coletivo.
e)  n.r.a.

10-  Esta  possibilidade  que uma associação  tem de  em nome próprio,  defender  interesse  de 
terceiros, que são os seus filiados é conceituada como:
a) Substituição Processual. 
b) Substituição Legal.
c) Substituição Empresarial.
d) Substituição Formal.
e) Substituição Pessoal.

Gabarito

01. D 
Comentário: (art. 5º. VI); 

02. A 
Comentário: (art. 5º, XIII); 



03. D 
Comentário: (art. 5º, XIV); 

04. E 
Comentário: (art. 5º, XV. Direito de Locomoção: É o direito de ir, vir e ficar. No que diz respeito ao 
direito de Migrar (emigrar ou imigrar), a matéria envolve situações ligadas a estrangeiros sofrendo 
limitações nos termos de lei  especial.   No caso do brasileiro que deseja  sair(emigrar)  ou do 
estrangeiro que deseja entrar (imigrar), as autoridades poderão concordar ou não, de acordo com 
os critérios discricionários de conveniência e oportunidade, tendo em vista a segurança do país e 
também a do próprio interessado); 

05. C 
Comentário: (art. 5º, XVI); 

06. A 
Comentário: (art. 5º, XVI); 

07. D 
Comentário: (art. 5º XVIII); 

08. B 
Comentário: (art. 5º, XIX c/c 149); 

09. D 
Comentário:(Existe uma corrente que entende que as associações sempre terão legitimidade 
para  representarem  seus  filiados  judicial  ou  extrajudicialmente,  independentemente  de 
autorização expressa); 

10. A


