
Olá, meu povo.  
 
Abaixo seguem os fundamentos para cada uma das 20 questões de Direito Constitucional, 
cobradas no Concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, cujas provas 
foram aplicadas nesse domingo, 08 de janeiro de 2023.  
 
Na minha avaliação a COMPERVE exagerou ao cobrar três questões de Teoria Geral do Direito 
Constitucional (23, 28 e 36) e, basicamente, cobrar apenas uma da Constituição do Rio Grande 
do Norte (31).  
 
Mas isso, infelizmente, é algo que foge do nosso controle, sobretudo quando nos encontramos 
diante de um concurso onde o conteúdo de Direito Constitucional foi absurdamente grande. 
Enfim...paciência.  
 
Quanto à questão 26, claro fica que será anulada. Simplesmente não temos alternativa correta. 
 
Preparei as razões básicas de recurso e postarei nas minhas redes sociais, bem como nas do IAP 
Cursos. 
 
Sucesso a cada um de vocês. 
 
Grande abraço, Assis Maia. 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL (SOLDADO CBM/RN) 
 
21. (C) CF, art. 127, § 3º. 
 
22. (A) CF, art. 37, XVI. 
 
23. (C) Conceito de Constituição (Doutrina). 
 
24. (C) CF, art. 5º, XXXIII. 
 
25. (B) CF, art. 37, § 6º. 
 
26. III e IV corretos. Não tem alternativa adequada. A questão será ANULADA. 
 
27. (A) CF, art. 52, VI. 
 
28. (C) Conceito de Constituição (Doutrina). 
 
29. (A) CF, art. 17, § 7º. 
 
30. (A) CF, art. 14, § 3º, VI. 
 
31. (E) CERN, art. 48, parágrafo único, IV. 
 
32. (E) CF, art. 87, parágrafo único, II. 
 
33. (C) CF, art. 23, XII. 



 
34. (B) CF, art. 22, XXX. 
 
35. (D) CF, art. 5º, VI. 
 
36. (A) Classificação (Doutrina).  
 
37. (B) CF, artigos 102, I e 103-B. 
 
38. (D) CF, art. 7º, XXVII. 
 
39. (B) CF, artigos 5º, IV e 60, § 4º. 
 
40. (A) CF, art. 144, § 5º. 
 
RAZÕES DE RECURSO 
 
A questão 26 apresentou cinco assertivas para julgamento por parte do candidato, que 
precisaria indicar quais estão corretas.  
 
A análise precisa, nos temos da Constituição Federal, indica o seguinte: 
 
Item I: O Brasil rege-se, nas relações internacionais, pela cidadania, pela defesa da paz e pela 
solidariedade. 
- Item errado por colocar como princípios internacionais a "cidadania" e a "solidariedade" - Vide 
art. 4º, I a X da CF. 
 
Item II: O Brasil possui como fundamentos a não intervenção, o desenvolvimento nacional e o 
pluralismo de ideias. 
- Item errado por colocar na lista dos fundamentos a "não intervenção", "desenvolvimento 
nacional" e "pluralismo de ideias" - Vide art. 1º, I a V. 
 
Item III: O Brasil tem os objetivos fundamentais de erradicar a pobreza e a marginalização e 
promover o bem de todos. 
- Item correto, conforme previsto no art. 3º da CF. 
 
Item IV: O Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América 
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 
- Item correto, conforme previsão do art. 4º, parágrafo único. 
 
Item V: O Brasil é formado pela união indissolúvel do Judiciário, Ministério Público, Legislativo e 
Executivo como poderes da União independentes e harmônicos entre si. 
- Item errado por misturar organização político-administrativa com separação dos poderes. Vide 
art. 1º caput e art. 2º da CF.  
 
Considerando o que foi posto acima, evidente fica que estão corretos apenas os itens III e IV. O 
problema é que essa alternativa não existe.  
 
Sendo assim, não resta outra alternativa à organizadora do certame, ANULAR a questão, 
conferindo a pontuação aos candidatos, nos temos do edital do concurso.  
 
Pede e espera deferimento. 


