
DIREITO CONSTITUCIONAL
Da questão 01 até a 05, assinale a alternativa incorreta.

01. 
a) são assegurados, nos termos da lei: a proteção às participações individuais em obras coletivas 
e à reprodução da imagem e voz humanas,  inclusive nas atividades desportivas;  o direito de 
fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos 
criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas.
b) a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio permanente para sua utilização, 
bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e 
a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País.
c) é garantido o direito de herança.
d) a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei  brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros,  sempre que não lhes seja mais favorável  a lei 
pessoal do "de cujus".
e) “a” e “e” estão corretas.

02. 
a) o Estado promoverá ou não, na forma da lei, a defesa do consumidor.
b) todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 
c) são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: o direito de petição aos 
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; a obtenção de 
certidões  em repartições  públicas,  para  defesa  de  direitos  e  esclarecimento  de  situações  de 
interesse pessoal.
d) a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
e) todas elas.

03. 
a) a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
b) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
c) haverá juízo ou tribunal de exceção.
d) não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
e) nenhuma delas.

04.
a) a lei penal não retroagirá.
b) a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.
c) a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 
termos da lei.
d) a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos,  
por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.
e) “b” e “c” estão corretas.

05.
a) a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.
b) a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 
termos de lei complementar.



c) a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos,  
por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.
d) constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra 
a ordem constitucional e o Estado Democrático.
e) todas elas.

GABARITO

01. B
Comentários: Os autores de inventos terão privilégio temporário e não permanente.

02. A
Comentários: O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor através do Código 
de Defesa do Consumidor.

03. C
Comentários: Não haverá juízo ou tribunal de exceção.

04. A
Comentários: A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

05. B
Comentários:  O  crime  de  racismo  constitui  pena  de  reclusão  nos  termos  da  lei  e  não  lei 
complementar.


