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CESPE – TELEBRAS – ESPECIALISTA EM GESTÃO
DE TELECOMUNICAÇÕES (ADVOGADO) – 2013
Julgue os itens seguintes, a respeito dos direitos e
garantias fundamentais.
01.

De acordo com a jurisprudência atual do
Supremo Tribunal Federal (STF), todos os
tratados internacionais de direitos humanos
possuem status supraconstitucional.

06.
07.

A indenização por danos material, moral e à
imagem abrange as pessoas físicas e jurídicas.
Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
pode determinar a interceptação telefônica de
uma pessoa, desde que esta esteja sendo
investigada pela Comissão.

CESPE – TELEBRAS – ANALISTA SUPERIOR –
2013

CESPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - 2013

Considerando o disposto na Constituição
Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir,
relativos aos direitos humanos.
02.

No que se refere à CF, julgue o item a seguir.
Todas
as
normas
presentes
na
CF,
independentemente de seu conteúdo, possuem
supremacia em relação à lei ordinária, por serem
formalmente constitucionais.

CESPE – TELEBRAS – ESPECIALISTA EM GESTÃO
DE TELECOMUNICAÇÕES (ADVOGADO) – 2013
Acerca do conceito de Constituição, da interpretação
constitucional, do poder constituinte e da Constituição
Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir.
04.

08.

Equivalem às normas constitucionais originárias
os tratados internacionais sobre direitos humanos
aprovados, em cada casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos respectivos membros.

CESPE – MPU – TÉCNICO JUDICIÁRIO - 2013

03.

Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e
garantias fundamentais previstos na Constituição
Federal de 1988, julgue os itens seguintes.

A CF é do tipo semirrígida, pois prevê
determinados tipos de normas que não podem
ser alteradas, as chamadas cláusulas pétreas.

A soberania, a separação dos poderes, a
garantia do desenvolvimento nacional e a
independência nacional são exemplos de
princípios fundamentais, porém apenas a
soberania constitui fundamento da República
Federativa do Brasil.

CESPE – TCU – AUDITOR
CONTROLE EXTERNO – 2011

FEDERAL

DE

A respeito dos princípios constitucionais, julgue os
itens seguintes.
09.

O princípio da isonomia decorre do fundamento,
constitucionalmente expresso, da dignidade da
pessoa humana.

CESPE – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - 2013

Considerando o disposto na Constituição
Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir,
relativos aos direitos humanos.
10.

CESPE – CNJ – TÉCNICO JUDICIÁRIO - 2013

A possibilidade de extensão aos estrangeiros que
estejam no Brasil, mas que não residam no país,
dos direitos individuais previstos na CF deve-se
ao princípio da primazia dos direitos humanos
nas relações internacionais do Brasil.

Com relação à classificação das constituições, aos

CESPE – MPU – ANALISTA JUDICIÁRIO - 2013

direitos e garantias fundamentais e à organização

No que se refere à CF, às emendas
constitucionais e aos princípios fundamentais,
julgue os itens a seguir.

político-administrativa, julgue os itens a seguir.
05.

Constituição não escrita é aquela que não é
reunida em um documento único e solene, sendo
composta de costumes, jurisprudência e
instrumentos escritos e dispersos, inclusive no
tempo.

CESPE – TCU
EXTERNO – 2012

11.

Projeto de emenda constitucional que vise alterar
o § 4.º do art. 60 da CF, de maneira a ab-rogar a
cláusula pétrea consistente na periodicidade do
voto, não ofende a Constituição, já que inexiste
vedação expressa de que o poder constituinte
reformador ab-rogue cláusulas pétreas.

- TÉCNICO DE CONTROLE

A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue
os próximos itens.

CESPE - TRT/ES - ANALISTA JUDICIÁRIO (ÁREA
ADMINISTRATIVA) - 2009
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Acerca dos princípios fundamentais previstos na
CF, julgue os itens seguintes.
12.

A separação dos Poderes no Brasil adota o
sistema norte-americano checks and balances,
segundo o qual a separação das funções estatais
é rígida, não se admitindo interferências ou
controles recíprocos.

CESPE – IBAMA - ANALISTA AMBIENTAL – 2013
No que se refere aos princípios fundamentais da
Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens
seguintes.
13.

14.

República
é
uma
forma
de
governo
fundamentada na igualdade formal entre as
pessoas, na qual o poder político é exercido por
meio de representação, em caráter eletivo e por
um período determinado de tempo.
De acordo com o princípio federativo, os
interesses dos entes federados não podem ser
sobrepostos aos interesses da Federação, visto
que o federalismo é baseado na relação de
hierarquia entre o poder central, representado
pela União, e as entidades que formam a
Federação, representadas pelos estados e
municípios.

CESPE – PC/BA - ESCRIVÃO – 2013
Considerando os princípios fundamentais da CF,
julgue os itens que se seguem.
15.

16.

17.

Ampara-se no princípio federativo, a instituição
constitucional da União, dos estados, dos
municípios, do Distrito Federal (DF) e dos
territórios como entidades políticas dotadas de
autonomia.
Considera-se inconstitucional por violação a uma
das cláusulas pétreas proposta de emenda
constitucional em que se pretenda abolir o
princípio da separação de poderes.
A eleição periódica dos detentores do poder
político e a responsabilidade política do chefe do
Poder Executivo são características do princípio
republicano.

CESPE – TRE/RJ – TÉCNICO JUDICIÁRIO - 2012

A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue
os próximos itens.
19.

CESPE – CAPES – ANALISTA EM CIÊNCIA E
TECNOLOGIA – 2012
Acerca dos direitos e garantias fundamentais, bem
como dos direitos sociais e políticos, julgue os
próximos itens.
20.

Entre os direitos sociais garantidos na CF se
incluem o direito à alimentação e o direito ao
trabalho.

Segundo o princípio da unicidade sindical, é
vedada a criação de mais de uma organização
sindical, representativa de categoria profissional
ou econômica, na mesma base territorial, que
não pode ser inferior à área de um município.

CESPE – CÂM. DEP. – ANALISTA LEGISLATIVO –
2012
Julgue os itens seguintes, a respeito dos direitos
sociais e dos direitos de nacionalidade.
21.

O direito de ação, quanto a créditos resultantes
das relações de trabalho, prescreve em cinco
anos após a extinção do contrato de trabalho,
para os trabalhadores urbanos, e em dois anos,
para os trabalhadores rurais.

CESPE – TELEBRAS – ESPECIALISTA EM GESTÃO
DE TELECOMUNICAÇÕES (ADVOGADO) – 2013
Julgue os itens seguintes, a respeito dos direitos e
garantias fundamentais.
22.

Um cidadão português que tenha residência
permanente no Brasil poderá ser nomeado para
o cargo de ministro de Estado da Defesa.

CESPE – TRE/RJ – ANALISTA TÉCNICO - 2013
No que se refere a direitos e garantias fundamentais;
direitos sociais, políticos e de nacionalidade; e direitos
e deveres individuais e coletivos, julgue os itens
seguintes. Nesse sentido, considere que a sigla CF,
sempre que for utilizada, se refere a Constituição
Federal de 1988.
23.

No que concerne ao direito constitucional e à
Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens a
seguir.
18.

Ao trabalhador doméstico são garantidos todos
os direitos previstos no art. 7.º da CF.

Os direitos políticos constituem um conjunto de
regras que disciplinam as formas de atuação da
soberania popular e são um desdobramento do
princípio democrático, segundo o qual, todo o
poder emana do povo, que o exerce diretamente
ou por meio de representantes eleitos.

CESPE – TJDF – TECNICO JUDICIÁRIO – 2013
A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue
os itens que se seguem.

CESPE – TCU
EXTERNO – 2012
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24.

Os recrutados pelas forças armadas não podem
alistar-se como eleitores durante o período em
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25.

que estiverem cumprindo o serviço militar
obrigatório.
Cidadão brasileiro que tiver trinta anos de idade
poderá ser candidato a senador, desde que
possua pleno exercício dos direitos políticos,
alistamento eleitoral, filiação partidária e domicílio
eleitoral no estado pelo qual pretenda concorrer.

CESPE – TJ/DF - ANALISTA JUDICIÁRIO – 2013
Julgue os itens seguintes, com base na CF e no
entendimento do STF.
26.

Nas hipóteses de impedimento do presidente e
do vice- presidente da República ou em caso de
vacância desses cargos, serão sucessivamente
chamados ao exercício da presidência o
presidente da Câmara dos Deputados, o
presidente do Senado Federal e o presidente do
STF. No caso de vacância do cargo de
presidente da República, apenas o vicepresidente da República poderá suceder o
presidente de forma definitiva.

CESPE – POLÍCIA FEDERAL - PAPILOSCOPISTA2012

30.

CESPE – POLÍCIA CIVIL - AUXILIAR DE PERITO
MÉDICO-LEGAL – 2010
Acerca da segurança pública, julgue os próximos itens.
31.

Como são irrenunciáveis, todas as atribuições
privativas do presidente da República previstas
no texto constitucional não podem ser delegadas
a outrem.

CESPE – MINISTÉRIO DA SAÚDE – ANALISTA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO PGPE 1 – NÍVEL
SUPERIOR – 2013

Acerca da segurança pública, julgue os próximos itens.
32.

O presidente da República, durante o seu
mandato, não pode ser responsabilizado por atos
estranhos ao exercício de suas funções.

CESPE – MINISTÉRIO DA SAÚDE – ANALISTA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO PGPE 1 – NÍVEL
SUPERIOR – 2013
Acerca das atribuições do presidente da República,
julgue o próximo item.
29.

É crime de responsabilidade o ato do presidente
da República que atente contra a lei
orçamentária.

CESPE – MINISTÉRIO DA SAÚDE – ANALISTA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO PGPE 1 – NÍVEL
SUPERIOR – 2013
Acerca das atribuições do presidente da República,
julgue o próximo item.

No âmbito estadual, compete às polícias civis a
investigação e a apuração de infrações penais,
exceto as militares e as de competência da
polícia federal.

CESPE – PERITO CRIMINAL/ES – 2010
No tocante ao tema da segurança pública e sua
organização, julgue o item seguinte.
33.

Acerca das atribuições do presidente da República,
julgue o próximo item.
28.

As polícias civis dos estados não são
organizadas e mantidas pela União e estão
subordinadas, diretamente, aos respectivos
governadores.

CESPE – POLÍCIA CIVIL - AUXILIAR DE PERITO
MÉDICO-LEGAL – 2010

Acerca das atribuições do presidente da República,
julgue o próximo item.
27.

Admitida a acusação contra o presidente da
República, por dois terços da Câmara dos
Deputados, será ele submetido a julgamento, nas
infrações penais comuns, perante o Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

Sendo a segurança um dever estatal, direito e
responsabilidade de todos, os municípios, em
momentos de instabilidade social, podem
constituir guardas municipais destinadas ao
policiamento ostensivo e à preservação da ordem
pública.

CESPE – TJ/DF - TÉCNICO JUDICIÁRIO – 2013

A respeito dos direitos e garantias fundamentais,
julgue os itens que se seguem.
34.

Partido político poderá receber recursos
financeiros de governo estrangeiro, desde que
faça a declaração específica desses valores em
sua prestação de contas.

CESPE – PC/AL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – 2012
Com relação aos poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, julgue os itens a seguir.
35.

Os ministros de Estado, inclusive o ministro da
Defesa, devem ser escolhidos entre brasileiros
natos, com, no mínimo, 21 anos de idade, no
exercício dos direitos políticos.
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CESPE – TJ/RR – TÉCNICO JUDICIÁRIO 2012
No que se refere aos direitos e garantias fundamentais
e à cidadania, julgue os próximos itens.
36.

37.

38.

39.

Excluem-se
dos
direitos
e
garantias
fundamentais, previstos de forma taxativa na CF,
os direitos decorrentes de tratados internacionais
de que a república Federativa do Brasil seja
parte.
A CF garante a todos o direito de reunir-se
pacificamente para protestar, sem armas, em
locais abertos ao público, desde que mediante
aviso prévio e autorização da autoridade
competente.
Todas as pessoas físicas ou jurídicas são partes
legítimas para propor ação popular que vise
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural.
O cidadão que esteja impedido de exercer direito
individual em razão da ausência de norma
regulamentadora poderá valer-se do mandado de
injunção.

CESPE – TRE/RJ – ANALISTA JUDICIÁRIO(ÁREA
JUDICIÁRIA) - 2012
Ainda a respeito dos direitos sociais, julgue os itens
seguintes.
40.

A deportação, pena aplicada a quem pratica
algum delito em território brasileiro, consiste na
retirada compulsória de estrangeiro residente ou
domiciliado no país.

CESPE – TJ/AL - TÉCNICO JUDICIÁRIO– 2012
41.

Acerca dos direitos e deveres individuais e
coletivos e dos direitos de nacionalidade,
assinale a opção correta.

(A) A CF assegura o direito de reunião em locais
abertos ao público, desde que a reunião tenha
caráter pacífico e não frustre outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo exigida, para tanto, apenas prévia
autorização da autoridade competente.
(B) As associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas por decisão judicial, mas a suspensão
de suas atividades é medida que se insere no
âmbito do poder de polícia da administração, em
caso de relevante interesse social ou de ofensa ao
bem-estar coletivo.
(C) São gratuitas as ações que visam assegurar as
liberdades públicas e a proteção de direito líquido e
certo, como o habeas corpus e o mandado de
segurança.
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(D) O Brasil adota, na atribuição de nacionalidade, o
critério do jus soli, e, assim, são considerados
brasileiros natos, independentemente de qualquer
outro fator, os nascidos no território brasileiro,
ainda que de pais estrangeiros.
(E) Os estrangeiros de qualquer nacionalidade
residentes na República Federativa do Brasil há
mais de quinze anos ininterruptos e sem
condenação penal podem adquirir a nacionalidade
brasileira, desde que formalmente a requeiram, e,
assim, assumir a condição de brasileiros
naturalizados.
CESPE – TJ/AC – JUIZ SUBSTITUTO - 2011
42.

Nos termos do que dispõe a CF, assinale a
opção correta acerca dos direitos sociais, da
nacionalidade e dos direitos políticos.

(A) Em decorrência do princípio da unicidade sindical,
é vedada a criação de mais de uma organização
sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma
base territorial, que não pode ser inferior à área de
um município.
(B) O cargo de ministro de Estado das Relações
Exteriores e o de ministro da Defesa são privativos
de brasileiros natos.
(C) O presidente da República, os governadores de
estado e do DF, os prefeitos e quem os houver
sucedido ou substituído no curso dos mandatos
poderão ser reeleitos para um único período
subsequente, devendo, para participar das
eleições, licenciar-se de seus cargos até seis
meses antes do pleito.
(D) Os militares com menos de dez anos de serviço
são inelegíveis, podendo os com mais de dez anos
de serviço ser candidatos a qualquer cargo e,
nesse caso, se eleitos, passam automaticamente
para a inatividade no ato da diplomação.
(E) Os direitos sociais elencados no texto
constitucional são integralmente assegurados aos
trabalhadores urbanos, rurais e domésticos.
CESPE – MINISTÉRIO DA SAÚDE – ANALISTA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO PGPE 1 – NÍVEL
SUPERIOR – 2013

No que concerne ao direito constitucional e à
Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens a
seguir.
43.

A CF não consagrou o princípio
indissolubilidade do Estado Federal

da

CESPE – MINISTÉRIO DA SAÚDE – ANALISTA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO PGPE 1 – NÍVEL
SUPERIOR – 2013
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No que concerne ao direito constitucional e à
Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens a
seguir.
44.

Compete ao presidente da República a
concessão de indulto, bem como a comutação de
penas e o exercício do comando supremo das
Forças Armadas.
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