
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Assinale a opção incorreta).
a) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período.
b) os cargos,  empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
c) a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos,  de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração.
d) a lei  reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
e)  os  vencimentos  dos  cargos  do  Poder  Legislativo  e  do  Poder  Executivo  não  poderão  ser 
superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.

02. Nossa Constituição pode ser classificada como:
a) flexível, outorgada, eclética, não escrita.
b) promulgada, rígida, sintética, histórica e escrita.
c) outorgada, semirrígida, não escrita, analítica e dogmática.
d) promulgada, superrígida, material, garantia e não escrita.
e) promulgada, rígida, analítica, eclética e escrita.

03. Dentre os princípios a serem observados no processo de interpretação constitucional, existe 
um que impõe que, diante de uma norma infraconstitucional que apresente vários significados 
possíveis, o intérprete escolha o sentido que a torne constitucional, evitando sua declaração de 
inconstitucionalidade. Este é o princípio da:
a) razoabilidade.
b) interpretação conforme a Constituição.
c) máxima efetividade da Constituição.
d) unidade da Constituição.
e) concordância prática ou harmonização.

04. O art.  5º da CF/88 diz que todos nós somos iguais perante a lei,  sem fazer distinção de 
qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  país  a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, então, 
podemos afirmar que:
a) É livre a manifestação do pensamento, podendo ocorrer o anonimato.
b) Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, salvo nos casos 
em que a lei permitir.
c) Homens e mulheres são iguais somente em direitos, nos termos desta Constituição.
d) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
e) É assegurado o direito de resposta, não necessitando ser proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem.

05. É reconhecido pela Constituição a instituição do júri, com a organização que a lei determina e 
são assegurados:
a) O sigilo das votações; a dignidade da pessoa humana; autodeterminação dos povos.
b) Defesa da paz; a dignidade da pessoa humana; a soberania dos veredictos.



c) A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; a plenitude de defesa; o 
sigilo das votações.
d) A soberania dos veredictos; defesa da paz; o sigilo das votações.
e) A plenitude de defesa; a soberania dos veredictos; defesa da paz.

GABARITO

01. E
Comentário: Conforme art. 37, XII, CF/88.

02. E
Comentário: Promulgada diz respeito a classificação quanto a origem da constituição, chamada 
de constituição democrática, ao oposto de outorgada, que é a constituição imposta.
Rígida diz respeito a estabilidade da constituição, ao processo de reforma ou alteração que é 
mais severo e exigente.
Analítica diz respeito a extensão que nesse caso é longa, prolixa, ao oposto da sintética que se 
preocupa em definir normas gerais, de cunho genérico.
Eclética ou heterodoxa diz a o conteúdo dogmático, que nesse caso seguem várias orientações 
distintas, não segue uma única linha de pensamento como a ortodoxa.
Escrita quando sistematizadas em um texto único,  de que é exemplo pioneiro a Constituição 
americana; não escritas: quando contidas em textos esparsos e/ou em costumes e convenções 
sedimentados ao longo da história, como é o caso, praticamente isolado, da Constituição inglesa.

03. B
Comentário: Segundo o princípio da interpretação conforme à Constituição, diante de normas 
infraconstitucionais  polissêmicas  ou  plurissignificativas,  deve-se  optar  pelo  sentido  que  seja 
compatível com a Constituição. Este princípio evita a anulação de normas dúbias. A declaração de 
inconstitucionalidade deve ser o último recurso de que lançará mão o juiz. Limites à utilização 
desse princípio (ou seja, quando não caberá uma interpretação conforme à Constituição):
a) clareza do texto legal: quanto maior for a clareza da lei, menor será a atuação do intérprete;b) 
objetivo da lei: se o objetivo da lei é inconstitucional, não devemos mudar a interpretação dela 
para que deixe de ser inconstitucional, tendo em vista que o seu objetivo era realmente esse.

04. D
Comentário: Conforme art. 5º, II, CF/88

05. C
Comentário: Conforme art. 5º, XXXVIII, CF/88.


