
Direito Constitucional

01. São direitos assegurados pela CRFB:
a) Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.
b) Garantia de salário equivalente a 50% do mínimo, para os que percebem remuneração fixa ou 
variável.
c) Seguro-desemprego, fixado em 25% da remuneração, em caso de desemprego voluntário.
d) Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, sendo 
vedada qualquer negociação coletiva.

02. Em relação a República Federativa do Brasil, podemos afirmar, exceto:
a) o Brasil  é formado pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constituindo-se em Estado Democrático.
b) nas suas relações internacionais o Brasil rege-se, dentre outros, pelos princípios da intervenção 
e determinação dos povos.
c) todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos da Constituição Federal.
d) são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.

03. Assinale a opção correta:
a) As leis devem ter efeito imediato, independente das garantias de proteção ao direito adquirido e 
ao ato jurídico perfeito;
b) a lei penal mais benéfica ao réu é considerada pela doutrina somente aquela que diminui a 
penalidade cominada a certo crime;
c) a indenização no caso de desapropriação deverá ser sempre prévia, justa e  em dinheiro;
d) segundo a Jurisprudência do STF, a inviolabilidade do domicílio também se extende à escritório 
profissional.

04. Analise as opções abaixo e marque a assertiva correta:
a) o direito de greve na CRFB é garantido de forma absoluta e irrestrita;
b) o brasileiro nato envolvido em crime hediondo poderá ser extraditado para o país onde cometeu 
o crime, segundo Jurisprudência recente do STF;
c) a CRFB admite a quebra do sigilo telefônico se necessário para instrução de processo em que 
a matéria discutida seja direito de família ou de direito civil, segundo julgado recente do STJ;
d) a quebra do sigilo telefônico está condicionada a determinação judicial.

05. Assinale a opção correta:
a) a CRFB veda a equiparação do trabalhador avulso com o com vínculo empregatício;
b) a CRFB deixa a cargo do julgador ponderar sobre a da prova ilícita;
c) só se admite a quebra do sigilo telefônico por ordem de Tribunal de 2 Instância;
d)  a CFRB prevê indenização no caso de atentado a vida privada,  a honra e a imagem das 
pessoas.

06. Assinale a opção correta:
a) Por ser o direito adquirido instituto de direito civil, não é cabível nas relações em que figura 
como parte pessoa jurídico de Direito Público.
b) A desapropriação não se confunde com expropriação, a primeira enseja indenização, enquanto 
a segunda, amplamente vedada pela CRFB, é feita sem qualquer tipo de reparação.
c)  Todos  podem  reunir-se  pacificamente,  sem  armas,  em  locais  abertos  ao  público, 
independentemente  de  autorização,  desde  que  não  frustrem  outra  reunião  anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade policial da região.



d) Plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.

07. A proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre é direcionada a menores de:
a) dezoito anos e de qualquer  trabalho a menores de dezesseis  anos,  salvo na condição de 
aprendiz a partir de quatorze anos.
b) vinte e um anos e de qualquer trabalho a menores de dezoito anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir de dezesseis anos.
c) dezessete anos e de qualquer trabalho a menores de dezessete anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir de treze anos.
d) dezenove anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir de quinze anos.

08. São considerados crimes inafiançáveis e imprescritíveis:
a) qualquer discriminação atentatória das liberdades fundamentais.
b) o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
c) a prática do racismo.
d) o crime definido como hediondo.

09. Não se encontra entre os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal:
a) devido processo legal;
b) a liberdade religiosa;
c) o direito de greve;
d) a liberdade de reunião.

10. Assinale a opção correta:
a) Os direitos fundamentais são absolutos, não sendo suscetíveis de limitação no seu exercício.
b) A indenização pelo dano material exclui a indenização pelo dano moral.
c) Não há previsão constitucional para que se possa exercer o direito à assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva.
d) A crença religiosa e a convicção filosófica podem ser invocadas para que alguém se excuse do 
dever  de prestar  o  serviço  obrigatório  de caráter  essencialmente  militar,  desde que cumprida 
prestação alternativa.

Gabarito
01. A
Comentário: Art. 7º, XIII. Para estas atividades a CRFB determina que a lei fixe um adicional 
salarial para  compensar o risco que a pessoa se expõe.

02. B
Comentário: Art. 4º. Neste caso, o correto seria a não intervenção (uma vez que o Brasil prima 
pela solução pacífica dos conflitos) e a autodeterminação dos povos ou seja, a capacidade de 
cada Estado se auto-gerenciar sem interferências externas.

03. D
Comentário: Art. 5º, XI. O termo domicílio deve ser interpretado de forma extensiva, de forma que 
não represente apenas a casa da pessoa, incluindo-se também o local privado onde exerce suas 
atividades profissionais.

04. D
Comentário: Art. 5º, XII. Muita atenção com questões que “viajam” para confundir o candidato. 
Lembre-se que o STF tem que sempre respeitar os limites da CRFB, então cuidado para não cair 
na velha pegadinha de “Jurisprudência recente..”.  E lembrando que a quebra de sigilo telefônico 



só e constitucional quando determinada pelo Poder Judiciário no caso de investigação criminal ou 
instrução processual penal.

05. D
Comentário: Art. 5º, IV e V. Correto pois a CRFB deixa claro que qualquer atentado ilegítimo a 
este direito da personalidade ensejará reparação pecuniária.

06. B
Comentário: Art.  5º  XVII.  A atenção  aqui  deve  ser  dada  a  opção  B  -  há  uma  exceção  na 
Constituição,  permitindo a expropriação,(tomada de propriedade sem qualquer indenização ao 
proprietário) no caso do Art. 243.”As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas 
culturas  ilegais  de plantas  psicotrópicas  serão imediatamente  expropriadas  e  especificamente 
destinadas  ao  assentamento  de  colonos,  para  o  cultivo  de  produtos  alimentícios  e 
medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções 
previstas em lei”.

07. A
Comentário: Art. 7º, XXXIII. Dispõe a CRFB que a proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre se dará a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

08. C
Comentário: Art. 5º, XLII. Atenção para não confundir os crimes imprescritíveis (art. 5º, XLII e 
XLIV) com os
crimes do inciso XLIII, que são inafiançáveis porém prescritíveis.

09. C
Comentário: Art. 9º. Atenção pois o direito de greve se inclui na categoria dos Direitos Sociais.

10. D
Comentário: Art. 5º, VIII. A CRFB respeita as convicções íntimas do cidadão, e para que este não 
sofra qualquer  sanção em razão destas convicções,  a CRFB oferece o cumprimento de uma 
prestação alternativa.


