
Direito Constitucional 

01- O salário mínimo é fixado por:
a) resolução do Congresso Nacional.
b) decreto do Presidente da República.
c) lei.
d) decisão da maioria do Senado e após aprovação pela maioria absoluta do Congresso Nacional.
e) Decreto legislativo. 

02- Assinale a opção correta no que se refere aos direitos sociais. 
a) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, com exclusão da indenização a 
que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 
b) Pelo princípio da irredutibilidade salarial, a CF veda a redução de salários, mesmo que por 
decisão judicial, convenção ou acordo coletivo de trabalho. 
c) O aposentado tem o direito de votar nas organizações sindicais, salvo o de ser votado. 
d) Os direitos sociais previstos na CF/88,  surgem de normas de ordem pública, que não tem 
imperatividade, podendo ser alteradas pela vontade das partes integrantes da relação trabalhista. 
e) é direito do trabalhador urbano e rural assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 
nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas.

03- Em relação a nacionalidade, considere as afirmações abaixo, conforme a CF/88:
I - São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde 
que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir  na República 
Federativa  do  Brasil  e  optem,  em  qualquer  tempo,  depois  de  atingida  a  maioridade,  pela 
nacionalidade brasileira.
II - somente  brasileiro  nato  pode  exercer  cargo de Ministro do STF ou do STJ.
III - é  correto  afirmar  que  somente  brasileiro  nato  pode  exercer  cargo de Ministro da Justiça.
Quais estão corretas?
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e III.
e) apenas II e III.

04- O filho do embaixador da França, nascido no Brasil, a serviço de seu país no Brasil, e de mãe 
também italiana, é considerado:
a) apátrida.
b) estrangeiro.
c) brasileiro naturalizado desde que resida no Brasil até completar 21 anos e, após esta data, opte 
pela nacionalidade brasileira.
d) brasileiro nato, desde que resida no Brasil até completar 21 anos e, após esta data, opte pela 
nacionalidade brasileira.
e) brasileiro nato

05- Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 
a)  adquirir  outra  nacionalidade  mesmo  que  reconhecida  a  nacionalidade  originária  pela  lei 
estrangeira.
b)  adquirir  outra  nacionalidade  mesmo  que  por  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.
c)  tiver  cancelado sua naturalização por  sentença judicial,  em virtude de atividade nociva  ao 
interesse nacional.



d) adquirir, por ato involuntário, outra nacionalidade.
e) praticar crime hediondo

06- Os brasileiros naturalizados podem exercer cargo de:
a) de Ministro do Supremo Tribunal Federal
b) diplomata
c) procurador-geral da república
d) oficial da marinha
e) de Ministro de Estado da Defesa 

07- Ricardo foi eleito a Prefeito de uma determinada cidade, e um outro candidato o acusa de 
corrupção, o mandato eletivo poderá ser impugnado quando esse mesmo candidato ingressar na 
Justiça Eleitoral, instruída com provas da corrupção contra Ricardo, até então eleito a Prefeito, no 
prazo de:
a) trinta dias contados da diplomação.
b) cinco dias contados da diplomação.
c) quinze dias contados da diplomação.
d) quinze dias contados da posse.
e) trinta dias contados da posse.

08-  Plínio  é  Prefeito  de  uma  determinada  cidade  e  pretende  se  candidatar  ao  cargo  de 
Governador nas próximas eleições. Neste caso, de acordo com a CF/88, Plínio deverá:
a) se afastar do cargo até seis meses antes do pleito, mas continuará recebendo a respectiva 
remuneração.
b) renunciar ao seu mandato até três meses antes do pleito.
c) renunciar ao seu mandato até seis meses antes do pleito.
d) permanecer no cargo, inexistindo obrigatoriedade de renúncia ao mandato.
e) se afastar do cargo até três meses antes do pleito, mas continuará recebendo a respectiva 
remuneração.

09- Em relação aos direitos políticos, de acordo com as normas da Constituição da República, é 
correto afirmar que:
a) o militar alistável é elegível e, se contar mais de dez anos de serviço, deverá afastar-se da 
atividade.
b)  a  ação  de  impugnação  de  mandato  tramitará  publicamente,  conforme  o  princípio  da 
publicidade, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 
c) é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 
incapacidade civil relativa. 
d) são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou 
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado 
ou Território,  do Distrito Federal,  de Prefeito  ou de quem os haja substituído dentro dos seis 
meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 
e) são condições de elegibilidade, na forma da lei trinta anos para Presidente e Vice-Presidente da 
República e Senador.

10- Em relação aos direitos políticos, de acordo com as normas da Constituição da República, 
podemos apontar, EXCETO.
a) o Plebiscito constitui um dos meios de exercício da soberania popular, previsto na Constituição 
Federal. 
b) dentre as condições de elegibilidade para o cargo de Deputado Estadual,  exige-se a idade 
mínima de  vinte e um anos. 
c) os analfabetos, embora sejam inelegíveis, podem votar.



d) é condição de elegibilidade dos parlamentares possuir nacionalidade brasileira e nesse caso 
tanto faz ser brasileiro nato ou naturalizado.
e)  O  Presidente  da  República,  para  concorrer  a  outros  cargos,  não  precisa  renunciar  a  seu 
mandato até seis meses antes do pleito.  

Gabarito
01. C
Comentário: Conforme art. 7º, IV, da CF/88.

02. E
Comentário: Conforme art. 7º, XXV, da CF/88.

03. A
Comentário: Conforme art. 12, I, “c”, da CF/88.

04. B
Comentário: Conforme art. 12, I, “a”, da CF/88.

05. C
Comentário: Conforme art. 12, § 4º, I, da CF/88.

06. C
Comentário: Conforme art. 12, § 3º e seus incisos, da CF/88.

07. C
Comentário: Conforme art. 14, § 10, da CF/88.

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

09. D
Comentário: Conforme art. 14, §7º, da CF/88.

10. E
Comentário: Conforme art. 14, § 6º, da CF/88.


