
Direito Constitucional

01. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 
cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

02. Não é condição de elegibilidade a nacionalidade brasileira originária;

03. Para concorrerem a outros cargos, eles são inelegíveis, salvo desincompatibilização mediante 
renúncia aos respectivos mandatos até oito meses antes do pleito.

04.  É vedada a associação de partidos políticos com entidades religiosas.

05. Não faz parte da disciplina  dos partidos políticos  a  livre  criação,  fusão,  incorporação e 
extinção de partidos políticos, dependendo de aprovação do Tribunal de Contas da União.

06. Em relação a inlegibilidade podemos afirmar que são inelegíveis, no território de jurisdição do 
titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, de 
todos os membros de cargos eletivos, ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses 
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição;

07. Um determinado cidadão brasileiro pode ter o direito de votar e não ter o de ser votado.

08. A  competência  da  União  para  legislar  sobre  normas  gerais  não  exclui  a  competência 
suplementar dos Estados;

09.  Em relação  ao  sistema de  repartição  de  competências,  a  Constituição  brasileira  distribui 
funções  aos  entes  federativos  chamadas  de  competências  e  podem  ser  exercidas  de  forma 
exclusiva ou privativa por cada um deles; ser desempenhadas por alguns ou, conjuntamente, por 
todos eles, observando-se o chamado critério do predominante interesse e assuntos de interesse 
regional deverão ser legislados por todos os entes da federação.

Em relação a Organização do Estado, julgue os itens a seguir:

10. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem 
a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população 
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Gabarito
01. C  
Comentário:  Art. 15. Quando cancelada a naturalização, o indivíduo deixa de ser brasileiro, e 
desta forma, perde seus direitos políticos.

02. C
Comentário:  Art. 14 parágrafo 3º. É condição de elegibilidade a nacionalidade brasileira, tanto 
originária quanto derivada, ou seja, tanto natos quanto naturalizados.

03. E
Comentário: Art. 14 parágrafo 5º. Este prazo é de 6 meses.



04. E
Comentário:  Art. 17 parágrafo 2º. Não existe esta vedação na CRFB.

05. C
Comentário:  Art.  17.  Não  há  exigência  de  aprovação  pelo  TCU pela  CRFB,  que  garante  a 
liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos.

06. E
Comentário:   Art. 14 parágrafo 7º.

07. C
Comentário: Art. 14. Um exemplo neste caso é o analfabeto. Ele pode votar (de forma facultativa, 
vale lembrar) porém é inelegível. Ou seja, pode votar mas não pode ser votado.

08. C
Comentário:  Art. 24 parágrafos. Na legislação concorrente, os Estados podem legislar sobre os 
assuntos do Art. 24 suplementando as normas gerais.

09. E
Comentário:   Doutrina: Assuntos de interesses regionais são reservados aos Estados, no que se 
chama competência residual, ou seja, a regra é que o que não for de competência nem da União 
e nem dos Municípios fica a cargo dos Estados.

10. C
Comentário:  Art. 18. A CRFB admite a alteração dos Estados, exigindo-se o cumprimento dos 
requisitos descritos no Art 18 parágrafo 3º.


