
 

 

QUESTÃO 46. 

I. Correta, de acordo com a jurisprudência estrangeiros de passagem também são titulares de 

direito fundamentais. 

II. Errada, o direito á liberdade abrange também a liberdade de manifestação do pensamento. 

III. Correta, trata-se do principio da igualdade material. 

IV. Errada, o sistema de cotas é aplicação do principio da igualdade material. 

Gabarito: Letra B. I e III, apenas. 

 

QUESTÃO 47. 

I. Errada, em regra as determinações judiciais de entrada em domicilio devem ser cumpridas 

durante o dia, contudo se o morador consentir a entrada, ela poderá ser feita em periodo 

noturno. 

II. Correta, a CF autoriza a entrada a qualquer momento do dia ou da noite na casa da pessoa na 

hipótese de flagrante delito, mesmo sem o seu consentimento. 

III.Errada, a entrada em domicilio para prestar socorro não precisa ocorrer apenas durante o dia, 

podendo ser durante o dia ou a noite. 

IV. Correta, é possível ingressar em residencia a qualquer hora do dia ou da noite para prestar 

socorro. 

Gabarito: Letra E. II e IV corretas. 

 

QUESTÃO 48. 

I. Errada, A desapropriação na hipótese de plantio de plantas psicotrópicas se da por interesse 

social. 

II. Correta, a desapropriação por necessidade pública gera indenização de forma prévia, justa e 

em dinheiro. 

III. Correta, a desapropriação por  interesse social gera indenização de forma prévia, justa e em 

dinheiro. 

IV. Correta, a desapropriação por utilidade pública ou interesse social gera indenização de forma 

prévia, justa e em dinheiro. 



 

 

Gabarito: letra B. 

art. 5. XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os 

casos previstos nesta Constituição; 

 

QUESTÃO 49. 

I. Correta, A CF assegura ao júri a plenitude da defesa. 

II. Errada, a CF assegura o sigilo das votações 

III.Correta, a CF assegura a soberania dos veredictos. 

IV. Correta, o juri tem competencia para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

GABARITO: letra C. 

 

QUESTÃO 50. 

I. Errada, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é inafiançável e inscucetível de graça ou 

anistia.  

II. Correta, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. 

III. Errada, a ação de grupos armados, civis contra a ordem constitucional e o Estado Democrático 

é sim crime previsto na CF. 

IV. Errada, o crime de terrorismo é inafiançável e inscucetível de graça ou anistia.  

GABARITO: LETRA A. 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, 

nos termos da lei; 



 

 

 XLIII - 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;    

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, 

contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; 

 

QUESTÃO 51. 

GABARITO LETRA D, não é assegurado aos domésticos o adicional de remuneração de atividades 

penosas, insalubres ou perigosas. 

 

QUESTÃO 52. 

GABARITO LETRA E. Não exige-se autorização para fundação de sindicato. 

 

QUESTÃO 53.  

GABARITO LETRA C. A filiação em sindicato é facultativo, não obrigatório. 

 

QUESTÃO 54. 

I. CORRETA, o nascido no Brasil, filhos de estrangeiros que estejam à serviço do seu país não é 

considerado como brasileiro nato. 

II. Correta, o registro em órgao competende do filho de brasileiro atribui a este a nacionalidade 

originária. 

III. Correta, O portugues com residencia permanente no país poderá ter os mesmos direitos de 

brasileiros naturalizados, logo não poderá tornar-se ministro do STF, por se tratar de cargo 

privativo de brasileiro nato. 

IV. Correta, apenas a CF poderá estabelecer diferenças entre brasileiro nato e naturalizado, não 

podendo a lei realizar tal atribuição. 

GABARITO: letra A. 

 



 

 

QUESTÃO 55. 

I. Correta, é requisito para a naturalização do oiginário de países de língua portuguesa, a 

residencia por um ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. 

II. Correta, estrangeiros de demais nacionaldiade para se naturalizarem devem ter residencia por 

15 anos ininterruptos e não ter condenação penal. 

III. Errada, a nacionalidade originária, atribui ao individuo a condição de nato e não decorre de ato 

de vontade, sendo unilateral e involuntária. 

IV. ERRADA, A CF permite a cumulaçãio de nacionalidades. 

GABARITO: LETRA D. 

aRT. São brasileiros:] 

II - naturalizados: 

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países 

de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; 

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais 

de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade 

brasileira.  

 

QUESTÃO 56. 

I. Correta, é hipótese de perda da nacionalidade o cancelamento da naturalização por sentença 

judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional; 

II. Errado, não perde a nacionalidade brasileira a aquisição de outra nacionalidade originária; 

III. Correta, não perde a nacionalidade brasileira aquele que se naturaliza como imposição pelo 

estado estrangeiro como condição para permanência em seu território; 

IV. Correta, é possível que uma pessoa não se enquadre nas hipóteses de aquisição de 

nacionalidade pelos estados, permanecendo na condição de apátridas. 

GABARITO: LETRA C 

 

QUESTÃO 57. 

I. Correta, o direito de sufrágio caracteriza-se como sendo o direito de votar e ser votado; 



 

 

II. Errado, o plebiscito caracteriza-se como uma consulta prévia e não posterior a um ato 

administrativo ou legislativo. 

III. Correta, capacidade eleitoral passiva consiste no direito de ser votado. 

IV. Correta, aquele individuo que não possua idade mínima para concorrer a cargos eletivos é 

considerado como inelegível. 

GABARITO: LETRA B. 

§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao 

interesse nacional; 

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: (Redação dada pela Emenda Constitucional de 

Revisão nº 3, de 1994) 

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; (Incluído pela Emenda 

Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 

b) 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; (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994) 

 

QUESTÃO 58. 

I. Correta, os conscritos, aqueles que realizam o serviço militar obrigatório, são inelegíveis. 

II. Correta, o militar alistável é elegível, se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se 

da atividade; 

III. Correta, militar alistável é elegível, se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela 

autoridade superior; 

IV. Correta, o militar com mais de 10 anos, se eleito, passará automaticamente, no ato da 

diplomação, para a inatividade; 

GABARITO: letra A 

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; 

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, 

passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 



 

 

 

QUESTÃO 59.  

GABARITO: LETRA E. A nova redação do art. 17 da CF permite que os partidos estabeleçam 

coligações apenas nas eleições majoritárias e não há obrigatoriedade de vinculação entre as 

candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer 

regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua 

organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações 

nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem 

obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou 

municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.      

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017) 

 

QUESTÃO 60. 

I. Correta, dentre os preceitos constitucionais dados aos Partidos políticos está o caráter nacional; 

II. Errada, a primeira etapa de criação de um partido é o registro civil, que dará ao partido 

personalidade jurídica. 

III. Errada, a aquisição de personalidade jurídica é a primeira etapa para a criação de um partido 

político. 

IV. Correta, os partidos não podem se utilizar de organização paramilitar. 

GABARITO: Letra D.  

Art. 17. 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 os seguintes preceitos: Regulamento 

I - caráter nacional; 

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de 

subordinação a estes; 

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral; 

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 


