
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. As pessoas jurídicas de direito público também podem ser titulares de direitos fundamentais.

02.  O  princípio  da  celeridade  processual  previsto  no  art.  5°,  LXVIII  da  CR  padecia  de 
reconhecimento pelo stf antes da ec 45/2004, sendo que após a emenda permitiu a aceleração da 
prestação jurisdicional.

03.  Considerando que os direitos são bens e vantagens prescritos no texto constitucional e as 
garantias  são  os  instrumentos  que  asseguram  o  exercício  de  tais  direitos,  a  garantia  do 
contraditório e da ampla defesa ocorre nos processos judiciais  de natureza criminal  de forma 
exclusiva.

04.  Homens e  mulheres são iguais  em direitos  e obrigações,  nos termos da Constituição da 
República, não podendo a lei criar qualquer forma de distinção.

05.  O  salário  constitui  verdadeiro  direito  social,  sendo  também  direito  do  trabalhador  a  sua 
irredutibilidade. Não obstante, é possível, em determinados casos, proceder à sua redução.

GABARITO

01. C
Comentário:  Embora os direitos fundamentais tenham surgido tendo como titulares as pessoas 
naturais, haja vista as limitações impostas ao Estado em favor do indivíduo, com o passar dos 
tempos os ordenamentos constitucionais passaram a reconhecer direitos fundamentais também 
às pessoas jurídicas e às pessoas estatais, isto é, o próprio Estado passou a ser considerado 
titular de direitos fundamentais. Por exemplo: o direito de requisição administrativa (art. 5° XXV) 
constitui um direito fundamental garantido para as pessoas jurídicas de direito público.

02. E
Comentário:  Mesmo antes  da  inserção  explícita  do princípio  que  protege  o  julgamento  sem 
dilações indevidas, o STF já reconhecia a necessidade de uma prestação jurisdicional célere, de 
forma a neutralizar retardamentos abusivos ou dilações indevidas por parte de juízes e Tribunais.

03. E
Comentário: Conforme o disposto no art. 5°, LV da CR, as garantias do contraditório e da ampla 
defesa não são exclusivas dos processos criminais, mas são asseguradas a todo litigante, em 
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral.

04. E 
Comentário:  O  princípio  da  igualdade  visa  que  os  iguais  sejam  tratados  como  iguais  e  os 
desiguais na medida de sua desigualdade.  Assim, onde houver desigualdade entre homens e 
mulheres, não há nada que impeça a distinção feita pela lei.

05. C
Comentário: Segundo o art. 7°, VI da CR há previsão do princípio da irredutibilidade do salário. 
Contudo, esta mesma norma prevê a possibilidade de redução salarial se disposto em convenção 
ou acordo coletivo.


