
Direito Constitucional

01. No que diz respeito às previsões do Art. 5º:
a) As ações de habeas corpus, de mandado de segurança e de habeas data, são gratuitas;
b) A sucessão de bens estrangeiros situados no Brasil será sempre regulada pela lei brasileira;
c) É vedada, em qualquer hipótese, a instituição de associação de caráter paramilitar;
d) a tortura é crime prescritível e afiançável.

02. Nos termos da Constituição Federal, assinale a hipótese correta:
a) não haverá pena de caráter perpétuo, exceto nos casos de crimes hediondos.
b) não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada.
c) não haverá pena de confisco de bens, salvo nos crimes de responsabilidade fiscal.
d)  não  haverá  pena  de  trabalhos  forçados,  exceto  nos  casos  de  crimes  inafiançáveis  e 
imprescritíveis.

03. A via constitucional posta à disposição de qualquer brasileiro para obter a anulação de atos ou 
contratos administrativos - ou a eles equiparados – lesivos ao patrimônio público denomina-se:
a) ação popular.
b) mandado de segurança coletivo.
c) ação civil pública.
d) NRA.

04.  O Estado Democrático  de Direito  possui  como fundamentos:  a  soberania;  a  cidadania;  a 
dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e
a) a prevalência dos direitos humanos;
b) a construção de uma sociedade livre, justa e solidária;
c) o pluralismo político;
d) a garantia do desenvolvimento nacional.

05. Dentre os direitos dos presos, quais, se violados, não poderiam implicar inconstitucionalidade?
a) respeito à integridade física e moral.
b) assistência da família e de advogado.
c) identificação dos responsáveis pela prisão e pelo interrogatório policial.
d) prisão provisória desde que preenchidos os requisitos exigidos pela lei processual penal.

06. Roberto não pagou  pensão alimentícia para seus filhos, razão pela qual foi ordem de prisão 
contra ele. Roberto foi localizado em sua casa durante à noite. Em face dessa situação hipotética,  
assinale a opção correta:
a) A ordem de prisão não deverá ser cumprida, pois a Constituição  não admite prisão por dívida.
b) A polícia poderá invadir a casa de Roberto a fim de cumprir a ordem de prisão.
c) A polícia somente poderá invadir a casa a fim de cumprir a ordem judicial durante o dia. 
d) Diante do não-pagamento da pensão alimentícia, restará configurado o cometimento de crime, 
o que autorizará a invasão da casa de Roberto pela polícia a qualquer tempo, independentemente 
de ordem judicial.

07. São requisitos para a extradição:
a) apenas decisão do STF.
b) apenas decisão do STJ.
c) não ser brasileiro nato e decisão do STF.
d) ser estrangeiro e decisão do STF.



08. São considerados brasileiros natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que este 
esteja a serviço de seu país.
b) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados 
em repartição brasileira competente.
c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir 
na  República  Federativa  do  Brasil  até  completar  vinte  e  um  anos  de  idade  e  optem  pela 
nacionalidade brasileira.
d) Aos portugueses com residência permanente no País.

09. Ruth nasceu em Zimbabue em 21 de dezembro de 1995. Sempre residiu em seu país natal, 
apesar de ser filha de pais brasileiros. Ruth deseja vir ao Brasil, e gostaria de saber como poderá 
obter a nacionalidade brasileira.
a) Ruth deverá residir na República Federativa do Brasil até completar vinte e um anos de idade e 
optem pela nacionalidade brasileira;
b) O prazo para Ruth requerer a nacionalidade brasileira, quinze anos, prescreveu;
c)  Ruth  deverá  vir  a  residir  no  Brasil  e  poderá  optar  a  qualquer  tempo  pela  nacionalidade 
brasileira;
d) Ruth poderá ser registrada em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em 
ofício de registro, se vier a residir na República Federativa do Brasil.

10. Marque a opção correta:
a)  A concessão  da  naturalização  é  graciosidade  exclusiva  do  Poder  Executivo,  não  exigindo 
qualquer satisfação das exigências e dos requisitos previstos em lei;
b) Não perderá a nacionalidade o brasileiro que teve reconhecida outra nacionalidade originária, 
por Estado estrangeiro, em virtude do jus sanguinis;
c) Ao português com residência permanente no Brasil e havendo reciprocidade, serão atribuídos 
os direitos inerentes ao brasileiro nato;
d) A vigente Constituição da República previu a hipótese de extradição do brasileiro nato sempre 
que houver prova de sua participação em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma 
da lei.

Gabarito 
01. C
Comentário:  Art. 5º XVII. Apesar de a CRFB proteger e garantir a liberdade de associação, é 
vedada as de caráter paramilitar.

02. B
Comentário: Art. 5º XLVII. De todas as penas que a CRFB proíbe, a pena de morte é a única que 
é permitida em caso de guerra declarada

03. D
Comentário:  Art. 5º LXXIII. Atenção aqui com o enunciado da questão. A Ação Popular não é 
assegurada a qualquer brasileiro, este tem que ter o status de cidadão.

04. C
Comentário: Art. 1º. Questão que exige o conhecimento literal da CRFB.

05. D
Comentário:Doutrina:  Apesar  de  a  regra  ser  a  prisão  só  após  sentença  penal  condenatória 
transitada em julgado, em casos excepcionais, e desde que observados os princípios da lei, o 
acusado poderá ser preso antes desta.



06. B
Comentário:  Art. 5º XI e LXVII. A pegadinha da questão é a Letra D - Não há configuração de 
crime aqui, e sim a permissão da CRFB de que Roberto seja preso, e nesse caso, uma prisão civil 
legítima e constitucional.

07. C
Comentário: Art. 5º, LI C; C Art. 102, I, G. Além das condições do Art 5º, a CRFB confere ao STF 
a  competência  para  processar  e  julgar  originariamente  a  extradição  solicitada  por  Estado 
estrangeiro.

08. B
Comentário: Art. 12, I, C. Questão de acordo com a EC 54/07 que veio a alongar as hipóteses de 
aquisição de nacionalidade, conferindo aos filhos de brasileiros nascidos no exterior, que agora 
poderão  ser  registrados  em  repartição  diplomática  ou  consular  brasileira,  a  nacionalidade 
originária.

09.  D
Comentário:  Art. 95 ADCT. Atenção pois esta emenda também modifica o Art. 95 do Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias: “[ADCT] Art. 95. Os nascidos no estrangeiro entre 7 de 
junho de 1994 e a data da promulgação desta Emenda Constitucional, filhos de pai brasileiro ou 
mãe  brasileira,  poderão  ser  registrados  em  repartição  diplomática  ou  consular  brasileira 
competente ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil.” 

10. B
Comentário: Art. 12 parágrafo 4º, II, A. Esta é a segunda hipótese de reconhecimento de dupla 
nacionalidade.  Nesta  situação,  normas  estrangeiras  conferem  a  nacionalidade  estrangeira, 
normalmente em razão do jus sanguinis. Muito comum no caso da Itália, Espanha e Portugal.


