
DIREITO CONSTITUCIONAL

Julgue os itens abaixo como certo ou errado

01. Em  relação  à  nacionalidade  e  à  cidadania,  julgue  o  item.  O  ato  de  aquisição  de  outra 
nacionalidade não acarreta a perda da nacionalidade do brasileiro nato ou naturalizado, residente 
em estado estrangeiro, quando a norma estrangeira, por motivos profissionais ou para o exercício 
de direitos civis, impor a sua naturalização como condição para a permanência naquele país.

02. Às pessoas maiores de 16 e menores de 18 anos de idade, aos maiores de 70 anos de idade, 
assim como aos analfabetos, a Constituição da República faculta o exercício da dimensão ativa da 
cidadania. Entre esses, apenas aos maiores de 70 anos de idade é franqueado o exercício da 
dimensão passiva da cidade.

03. Com relação aos direitos políticos, o presidente de câmara municipal que substitua ou suceda 
o prefeito nos seis meses anteriores ao pleito é inelegível para o cargo de vereador.

04. Na hipótese de criação de município por desmembramento, o irmão do prefeito do município-
mãe  não  pode  se  candidatar  a  chefe  do  Executivo  do  município  recém-criado,  devido  a 
inelegibilidade reflexa.

05.  É  livre  a  criação,  fusão,  incorporação  e  extinção  de  partidos  políticos,  resguardados  a 
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa 
humana  e  observados  alguns  preceitos  e  um  deles  é  que  é  livre  recebimento  de  recursos 
financeiros de entidade ou governo estrangeiros.

GABARITO

01. C
Comentário:  Conforme art. 12, § 4º, II, “b”, CF/88. De 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.

02. E
Comentário: Também para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Art. 14, § 1º, II, “c”, CF/88.

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

04. C
Comentário: De acordo com o entendimento adotado pelo STF, “é inelegível para o cargo de 
prefeito  municipal  resultante  de desmembramento  territorial  o  irmão do atual  chefe  do  Poder 
Executivo  do  município-mãe”.  Isso  porque  o  regime  jurídico  das  inelegibilidades  comporta 
interpretação construtiva dos preceitos que lhe compõe a estrutura normativa, o que torna legítima 
a interpretação que, norteada por parâmetros axiológicos consagrados na própria Constituição, 
visa impedir que se formem grupos hegemônicos nas instâncias políticas locais.

05 E
Comentário: Conforme art. 17, II, CF/88.


