
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. São brasileiros natos:
I - os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que 
estes estejam a serviço de seu país;
II  - os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles 
esteja a serviço da República Federativa do Brasil;
III - os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãebrasileira, 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;

Estão corretas:
a) I e II
b) I, II e III
c) II e III
d) I e III
e) II

02. Não são privativos de brasileiro nato os cargos:
a) de Presidente e Vice-Presidente da República;
b) de Presidente da Câmara dos Deputados;
c) de Senador Federal;
d) de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
e) da carreira diplomática.

03.  Analise  as  assertivas  com  relação  à  nacionalidade  e  indique  a  proposição  que  melhor 
responde a questão:
I - A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.
II  -  São  símbolos  da  República  Federativa  do  Brasil  a  bandeira,  o  hino,  as  armas  e  o  selo 
nacionais.
III - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão ter símbolos próprios.

Estão corretas:
a) I e II
b) I, II e III
c) II e III
d) I e III
e) II

04.  A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.

Estão corretas:
a) I e II
b) I, II e III
c) II e III
d) I e III
e) II



05. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos e facultativos 
para:
I - os analfabetos;
II - os maiores de sessenta anos;
III - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Estão corretas:
a) I e II
b) I, II e III
c) II e III
d) I e III
e) II

06. Sobre a Administração Pública, indique a proposição incorreta:
a) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda 
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
b) A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor 
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
c) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
d)  A lei  disporá  sobre  os  requisitos  e  as  restrições  ao  ocupante  de  cargo  ou  emprego  da 
administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
e) A autonomia gerencial,  orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta poderá ser ampliada mediante convênio, a ser firmado entre seus administradores 
e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou 
entidade.

GABARITO

01. C
Comentários: os nascidos na República Federativa do Brasil,  ainda que de pais estrangeiros, 
desde que estes não estejam a serviço de seu país;

02. C
Comentários: de Presidente do Senado Federal é que representa cargo privativo.

03. A
Comentários: Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.

04. B
Comentários: Art. 14 da Constituição da República.

05. D
Comentários: É facultativos para os maiores de setenta anos.

06. E
Comentários:  A autonomia  gerencial,  orçamentária  e  financeira  dos  órgãos  e  entidades  da 
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus 
administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para 
o órgão ou entidade.


