Professor: Assis Maia

22/02/19

1. A República Federativa do Brasil é formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem seus fundamentos. Assinale a alternativa que indica
corretamente os fundamentos do Estado Democrático de
Direito.
a) Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
b) Cidadania, não intervenção, concessão de asilo político.
c) Fundamento apartidário, soberania, fenômeno da
constitucionalização, repristinação.
d) Dignidade da pessoa humana, fundamento apartidário, parte
dogmática, supremacia da Constituição.
e) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, fundamento
apartidário, normas de eficácia limitada, fenômeno da
recepção.
2. Quanto aos Direitos e Garantias Fundamentais, assinale
a alternativa correta.
a) Apesar do artigo 5º da Constituição Federal prever que todos
são iguais perante à lei, deve ser dado tratamento preferencial
às mulheres.
b) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato, exceto para evitar perseguições contra o
manifestante.
c) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política, sem exceção.
d) As associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas, ou ter suas atividades suspensas por decisão
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
e) A sucessão de bens de estrangeiro situados no País será
sempre regulada pela lei brasileira, desde que seu cônjuge ou
filhos sejam brasileiros.
3. Assinale a alternativa correta.
a) Segundo os direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude dos princípios.
b) Uma vez que o Brasil é um país laico, não é assegurada,
nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva.
c) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo
dano material ou moral decorrente.
d) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização,
publicação ou reprodução de suas obras, intransmissíveis aos
herdeiros, em qualquer hipótese.
e) São assegurados, independentemente do pagamento de
taxas, o direito de petição, a obtenção de certidões e cópia dos
documentos públicos.
4. Nos termos constitucionais, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei.
b) É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de censura
ou licença.
c) No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular, assegurada
ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
d) É garantido o direito de herança.
e) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, mesmo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial.

5. Assinale a alternativa correta.
a) Os direitos e deveres individuais e coletivos, previstos no
artigo 5º da Constituição Federal, não se estendem aos
estrangeiros.
b) A autoridade pública só poderá usar a propriedade
particular, se for assegurada ao proprietário indenização prévia,
independentemente de dano, mesmo que haja iminente perigo
público.
c) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado do
anonimato.
d) É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, sendo possível a censura ou
licença.
e) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive
a de caráter paramilitar.
6. Referente aos Direitos e Garantias Fundamentais,
assinale a alternativa correta.
a) É assegurado a todos o acesso à informação, desde que
fornecida a fonte, sem qualquer exceção.
b) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei, exceto o serviço militar
obrigatório, em tempo de paz, por crença religiosa, isentandose estes de prestações alternativas.
c) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, por
determinação judicial, inclusive à noite.
d) A previsão de que todos são iguais perante a lei pode ser
relativizada quando o limite de idade para a inscrição em
concurso público possa ser justificado pela natureza das
atribuições do cargo a ser preenchido.
e) A todos é assegurado o direito de petição aos Poderes
Públicos, exceto se o cidadão estiver com débito para com a
Administração Pública.
7. Acerca dos direitos e deveres consagrados pelo art. 5º
da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa
correta.
a) É livre a manifestação do pensamento, sendo autorizado o
anonimato.
b) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, não comportando, no
entanto, indenização por dano moral ou à imagem.
c) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação.
d) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive
a de caráter paramilitar.
e) Aos autores, pertence o direito exclusivo de utilização,
publicação ou reprodução de suas obras, direito este de caráter
personalíssimo, sendo intransmissível, mesmo aos herdeiros.
8. Referente aos direitos e às garantias fundamentais
previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa
correta.
a) A autoridade pública somente pode penetrar em um
domicílio com ordem judicial e desde que durante o dia.
b) É plena a liberdade de associação para quaisquer fins,
inclusive a de caráter paramilitar.
c) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o
Estado Democrático.
d) Nenhum brasileiro, nato ou naturalizado, será extraditado.
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9. A Constituição Federal de 1988 estipula uma série de
direitos e garantias fundamentais. Em relação ao assunto,
é correto afirmar que
a) é a todos assegurado, mediante pagamento de taxa, o
direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos
ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
b) não há previsão de nenhuma forma de pena de morte.
c) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por
associações legalmente constituídas em defesa dos interesses
de seus associados ou de outrem.
d) o brasileiro naturalizado poderá ser banido em caso de
condenação por tráfico ilícito de entorpecentes.
e) são inafiançáveis os crimes definidos como hediondos,
respondendo os executores e os que, podendo evitá-los, se
omitirem.
10. É/são direito(s) dos trabalhadores urbanos e rurais,
previsto(s) expressamente na Constituição Federal:
a) salário mínimo, fixado em lei complementar, nacionalmente
unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas
e às de sua família com moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social,
com reajustes semestrais que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
b) proteção em face da automação, na forma da lei.
c) salário mínimo, fixado em norma infralegal, regionalmente
unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas
e às de sua família com moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social,
com reajustes anuais que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
d) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário,
com a duração de cento e oitenta dias.
11. O salário mínimo deve ser capaz de atender as
necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua
família. A Constituição Federal de 1988, dentre os itens
apresentados a seguir, entende por necessidades vitais
básicas, EXCETO
a) Previdência Social.
b) lazer.
c) dignidade.
d) transporte. e) educação.
12. É direito constitucional dos trabalhadores
a) Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de
trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os
trabalhadores, desde que urbanos, até o limite de dois anos
após a extinção do contrato de trabalho.
b) A irredutibilidade do salário, em qualquer situação.
c) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário,
com duração de cento e cinquenta dias.
d) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias
e quarenta horas semanais, facultada a compensação de
horários e a redução da jornada, mediante contrato coletivo de
trabalho.
e) É garantida ao empregado doméstico remuneração do
trabalho noturno superior à do diurno.
13. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, nos
moldes da Constituição Federal de 1988:
a) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do
trabalho; remuneração do trabalho noturno em dobro à do
diurno e jornada de sete horas para turnos ininterruptos de
revezamento, ainda que sem negociação coletiva.
b) décimo terceiro salário com base na remuneração integral
ou no valor da aposentadoria; salário-família pago em razão do
dependente do trabalhador de baixa renda e gozo de férias
anuais remuneradas com no mínimo um terço a mais do que o
salário normal.
c) repouso semanal remunerado aos sábados e domingos;
licença à gestante de no mínimo 180 dias e hora extraordinária
de pelo menos cinquenta por cento da hora normal.

d) licença-paternidade; adicional de remuneração para
atividades mais trabalhosas; e aviso prévio proporcional ao
tempo de serviço, sendo no mínimo trinta dias.
e) participação nos lucros e resultados; garantia de salário,
nunca inferior a oitenta por cento do mínimo nacional, para
quem tem remuneração variável; e seguro contra acidentes de
trabalho, a cargo do empregador.
14. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
previstos expressamente na Constituição Federal, EXCETO
a) fundo de garantia do tempo de serviço.
b) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
c) aposentadoria.
d) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo,
em vinte por cento à do normal.
e) proteção em face da automação, na forma da lei.
15. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da
disciplina constitucional da administração pública.
a) As funções, os cargos e os empregos públicos são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma
da lei.
b) O prazo de validade do concurso público será de até dois
anos, prorrogável uma vez, por igual período.
c) É garantido, ao servidor público civil, o direito à livre
associação sindical.
d) É vedada toda e qualquer acumulação remunerada de
cargos públicos.
16. No que concerne aos direitos garantidos pela
Constituição Federal ao servidor público, é correto afirmar
que
a) o direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em ato específico.
b) é lícita a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do
serviço público.
c) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
vedados aos estrangeiros.
d) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo.
e) a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios
de sua admissão.
17. De acordo com o texto constitucional, no que se refere
a servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, quando no exercício de mandato eletivo,
assinale a alternativa correta.
a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital,
ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do
cargo eletivo.
b) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo,
emprego ou função, sendo-lhe imposta a remuneração do
cargo eletivo.
c) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se o
servidor no exercício estivesse.
d) Investido no mandato de Vereador, independente da
compatibilidade de horários, ficará afastado de seu cargo,
emprego ou função.
e) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício
de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para
todos os efeitos legais, inclusive para promoção por
merecimento.
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18. Sobre a Administração Pública, assinale a alternativa
correta.
a) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade permanente de
regular interesse público.
b) A proibição de acúmulo de cargo público estende-se a
empregos e funções e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente,
pelo Poder Público.
c) O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e
empregos públicos são irredutíveis, sem exceção.
d) É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.
e) A administração fazendária e seus servidores fiscais não
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores administrativos, na forma
da lei.
19. Nos termos do art. 37 da Constituição Federal, assinale
a alternativa INCORRETA.
a) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se
às
atribuições
de
direção, chefia
e
assessoramento.
b) É garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.
c) O direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei complementar.
d) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.
e) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e
autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar,
neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
20. Sobre nacionalidade e direitos políticos, marque a
alternativa correta.
a) O cargo de deputado federal é privativo de brasileiro nato.
b) Todo filho de brasileiro nascido no Brasil será brasileiro nato.
c) A Constituição obriga o voto para todos os maiores de 18
anos, desde que alfabetizados.
d) Sobrinho de Governador de um estado é proibido, como
regra, de se candidatar a cargos eletivos naquele estado.
e) Todos os militares podem ser candidatos.
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