
PUC GOIÁS 

DIREITO CONSTITUCIONAL I 

ESCOLA DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

Exercícios de fixação – Princípios fundamentais Prof. Paulo Henrique Faria Nunes  

 
DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

 
(Procurador – AGU – 2010 – CESPE) Quanto a direitos e garantias individuais e coletivos, julgue 
os itens a seguir (Certo ou Errado). 
 
1. A CF assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões 
em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse 
pessoal. Nesse sentido, não sendo atendido o pedido de certidão, por ilegalidade ou abuso de 
poder, o remédio cabível será o habeas data. 
 
2. O habeas corpus constitui, segundo o STF, medida idônea para impugnar decisão judicial que 
autoriza a quebra de sigilos fiscal e bancário em procedimento criminal. 
 
3. (Procurador – PGE-AL – 2009 – CESPE) Acerca da inviolabilidade do domicílio e de assuntos 
relacionados, assinale a opção correta. 
(A) A análise da colisão entre a inviolabilidade da intimidade e do domicílio dos cidadãos e o 
poder-dever de punir do Estado prescinde da verificação da proporcionalidade e da aplicação 
do princípio da concordância prática, uma vez que o primeiro sempre prepondera sobre o 
segundo. 
(B) O conceito normativo de casa é abrangente; assim, qualquer compartimento privado onde 
alguém exerce profissão ou atividade está protegido pela inviolabilidade do domicílio. Apesar 
disso, há a possibilidade de se instalar escuta ambiental em escritório de advocacia que seja 
utilizado como reduto para a prática de crimes. 
(C) Nos casos de flagrante delito, desastre, ou mesmo para prestar socorro, não é permitido o 
ingresso no domicílio durante a noite sem o consentimento do morador. 
(D) É impossível a violação de domicílio com fundamento em decisão administrativa. Contudo, 
é possível o ingresso de fiscal tributário em domicílio, durante o dia, sem o consentimento do 
morador e sem autorização judicial. 
(E) O oficial de justiça pode, mediante ordem judicial, ingressar em domicílio no período 
noturno, sem a autorização do morador, para lavrar auto de penhora. 
 
4. (Procurador – PGE-PB – 2008 – CESPE) Quanto aos direitos e garantias fundamentais, assinale 
a opção correta. 
(A) Segundo a doutrina majoritária, a Emenda Constitucional (EC) n. 45/2004 representou um 
grande retrocesso no que se refere aos direitos e garantias fundamentais, visto que os tratados 
internacionais, nesse aspecto, conforme jurisprudência do STF, já eram recebidos como normas 
constitucionais, independentemente do quorum qualificado por ela instituído. 
(B) O presidente da República, os governadores de estado e do DF e os prefeitos que concorram 
a outros cargos eletivos, tais como o de senador ou deputado, devem renunciar aos respectivos 
mandatos até seis meses antes do pleito. 
(C) Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com o registro de seus estatutos no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
(D) São brasileiros natos os nascidos, no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, 
desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela 
nacionalidade brasileira. 
(E) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria nas 
questões judiciais, mas, não, nas administrativas. 
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5. (Promotor – MP-RO – 2010 – CESPE) Acerca dos direitos e garantias fundamentais 
assegurados na CF, assinale a opção correta. 
(A) A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio legal durante o período noturno 
pode ser afastada por determinação judicial. 
(B) As associações podem ser compulsoriamente dissolvidas mediante ato normativo editado 
pelo Poder Legislativo. 
(C) O mandado de injunção é ação constitucional de caráter civil e de procedimento especial, 
cuja natureza jurídico-processual, segundo entendimento do STF, permite a formação de 
litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo, entre particulares e entes estatais. 
(D) Segundo jurisprudência do STF, é constitucional norma legal que vede a progressão do 
regime de cumprimento de pena para os crimes hediondos. 
(E) Segundo pronunciamento do STF, é inconstitucional, por ofender a garantia da liberdade de 
expressão e do direito à informação, norma legal que determine vedação de divulgação de 
pesquisas eleitorais quinze dias antes do pleito. 
 
6. (Promotor – MP-SE – 2010 – CESPE) Com referência às ações constitucionais e aos direitos 
sociais previstos na CF, assinale a opção correta. 
(A) Habeas data é o remédio constitucional adequado para o caso de recusa de fornecimento de 
certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, próprio ou 
de terceiros, assim como para o caso de recusa de obtenção de informações de interesse 
particular, coletivo ou geral. 
(B) Se o autor da ação popular dela desistir, o MP poderá, entendendo presentes os devidos 
requisitos, dar-lhe prosseguimento. 
(C) Diferentemente das organizações sindicais, das entidades de classe e das associações, os 
partidos políticos não têm legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo. 
(D) Os sindicatos não têm legitimidade processual para atuar na defesa de direitos individuais 
da categoria que representem, mas são parte legítima para defender direitos e interesses 
coletivos, tanto na via judicial quanto na administrativa. 
(E) Os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais indicados no texto constitucional são 
extensíveis, em sua totalidade, aos servidores ocupantes de cargo público. 
 
Defensor – DPU – 2010 – CESPE) A respeito dos direitos e garantias fundamentais e dos direitos 
políticos, julgue os itens a seguir (Certo ou Errado). 
 
7. A exigência legal de visto do advogado para o registro de atos e contratos constitutivos de 
pessoas jurídicas ofende os princípios constitucionais da isonomia e da liberdade associativa. 
 
8. Conforme entendimento do STF com base no princípio da vedação do anonimato, os escritos 
apócrifos não podem justificar, por si sós, desde que isoladamente considerados, a imediata 
instauração da persecutio criminis, salvo quando forem produzidos pelo acusado, ou, ainda, 
quando constituírem eles próprios o corpo de delito. 
 
9. (Defensor – DPE-PI – 2009 – CESPE) Acerca dos direitos e garantias fundamentais, e da sua 
proteção judicial e não judicial, assinale a opção correta. 
(A) O modelo jurisdicional brasileiro prevê o direito genérico ao duplo grau de jurisdição, 
garantia que toda pessoa acusada de delito tem, no processo, de recorrer da sentença para juiz 
ou tribunal superior. 
(B) A sentença originada da instância arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, o mesmo 
efeito da sentença proferida pelos órgãos judiciais, mas, em face da garantia constitucional da 
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universalidade da jurisdição do Poder Judiciário, ela fica sujeita a recurso ou a homologação 
judicial. 
(C) O mandado de segurança pode ser impetrado por pessoas naturais, mas não por pessoas 
jurídicas, em defesa de direitos individuais. 
(D) Qualquer pessoa, seja física ou jurídica, nacional ou estrangeira, tem legitimidade para 
exercer o direito de petição, apresentando reclamações a qualquer autoridade legislativa, 
executiva ou jurisdicional, contra ilegalidade ou abuso de poder. 
(E) O sujeito passivo do habeas corpus será a autoridade pública, pois somente ela tem a 
prerrogativa de restringir a liberdade de locomoção individual em benefício do interesse público 
ou social, razão pela qual não se admite sua impetração contra ato de particular. 
 
(Delegado – PC-ES – 2010 – CESPE) Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e garantias 
fundamentais (Certo ou Errado). 
 
10. Com fundamento no dispositivo constitucional que assegura a liberdade de manifestação de 
pensamento e veda o anonimato, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que os escritos 
anônimos não podem justificar, por si só, desde que isoladamente considerados, a imediata 
instauração de procedimento investigatório. 
 
12. (Juiz – TJ-BA – 2012 – CESPE) Em relação aos instrumentos de tutela dos direitos e garantias 
constitucionais, assinale a opção correta. 
(A) A legitimidade ativa para impetrar mandado de injunção restringe-se às pessoas físicas e ao 
MP, não podendo, portanto, as pessoas jurídicas e as coletividades, como, por exemplo, os 
sindicatos e as associações, impetrá-lo. 
(B) Embora não possa figurar como paciente na ação de habeas corpus, a pessoa jurídica dispõe 
de legitimidade para ajuizá-lo em favor de pessoa física. 
(C) Entre as pessoas jurídicas, somente aquelas regidas pelo direito público podem figurar como 
sujeitos passivos da ação de habeas data. 
(D) O mandado de segurança pode ser impetrado contra ilegalidade ou abuso de poder apenas 
no caso de esses atos serem praticados por autoridade pública no exercício de função de 
natureza estatal. 
(E) Tanto o cidadão quanto o MP dispõem de legitimidade para ajuizar ação popular, cuja 
proposição está condicionada à ocorrência de lesão ao patrimônio público causada por 
ilegalidade ou imoralidade. 
 
13. (Juiz – TRF-2 – 2011 – CESPE) No que se refere aos direitos sociais, aos direitos de 
nacionalidade e aos direitos políticos, assinale a opção correta. 
(A) O presidente da República, os governadores de estado, os prefeitos e quem os suceda ou 
substitua no curso do mandato podem ser reeleitos para um único período subsequente, mas, 
para concorrerem a outros cargos, devem renunciar ao respectivo mandato até seis meses antes 
do pleito. 
(B) Por ser a licença-paternidade direito constitucional fundamental, o prazo de cinco dias 
previsto para o benefício não pode ser objeto de alteração pela legislação infraconstitucional. 
(C) Diferentemente do previsto para os trabalhadores urbanos, prescreve em dois anos o prazo 
para os trabalhadores rurais ajuizarem ação para o pagamento de créditos resultantes das 
relações de trabalho. 
(D) Aos portugueses com idoneidade moral que comprovem residência no Brasil durante, pelo 
menos, um ano ininterrupto devem ser atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato. 
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(E) O brasileiro nato adquire plena capacidade eleitoral passiva aos trinta anos, idade mínima 
exigida de candidato a presidente e a vice-presidente da República. 
 
14. (Juiz – TRF-3 – 2011 – CESPE) No que se refere a direitos e garantias fundamentais, 
instrumentos de tutela desses direitos e inafastabilidade do controle judicial, assinale a opção 
correta. 
(A) O MP deve acompanhar a ação popular, cabendo-lhe apressar a produção de provas e 
promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em 
qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado. 
(B) O texto constitucional determina que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito, seja ela proveniente de ação ou omissão de organizações públicas, 
seja originada de conflitos privados; como corolário do princípio da inafastabilidade do controle 
judicial, a CF garante, de modo expresso, o direito ao duplo grau de jurisdição em todos os feitos 
e instâncias. 
(C) O direito de petição é direito fundamental de caráter universal, assegurado à generalidade 
das pessoas físicas, brasileiras ou estrangeiras, de modo individual ou coletivo, mas não às 
pessoas jurídicas, que não dispõem de legitimidade para valer-se desse instrumento de defesa 
de interesses próprios ou de terceiros contra atos ilegais ou praticados com abuso de poder. 
(D) A jurisprudência do STF considera que o princípio do direito adquirido se impõe a leis de 
direito privado, mas não a leis de ordem pública, pois estas se aplicam de imediato, alcançando 
os efeitos futuros do ato jurídico perfeito ou da coisa julgada. 
(E) O brasileiro nato, o brasileiro naturalizado e o estrangeiro não podem ser extraditados por 
crime político ou de opinião, mas, no que tange à prática de crime comum, a CF veda por inteiro 
apenas a extradição de brasileiro nato ou naturalizado, admitindo-a para o cidadão estrangeiro. 
 
(Analista – TJ-RR – 2012 – CESPE) No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, 
julgue os itens a seguir. 
 
15. Embora apenas o cidadão tenha legitimidade para o ajuizamento da ação popular, o 
Ministério Público pode, na hipótese de desistência da ação por parte do autor, promover o 
respectivo prosseguimento do feito. 
 
16. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com 
representação no Congresso Nacional, bastando, para se configurar essa representação, a 
existência de um único parlamentar na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, filiado ao 
partido. 
 
(Delegado – PC-AL – 2012 – CESPE) Em relação aos direitos e garantias individuais previstos na 
Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens subsequentes. 
 
17. Consoante o entendimento atual do STF, a prova consistente em gravação ambiental 
realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro é ilícita, mesmo quando 
destinada a fazer prova em favor de quem efetuou a gravação, pois viola o direito constitucional 
à intimidade. 
 
18. A jurisprudência do STF entende que o sigilo bancário é protegido constitucionalmente. 
Dessa forma, o acesso a dados bancários somente pode ser feito por determinação judicial ou 
requisição da autoridade policial. 
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19. De acordo com a CF, os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, terão status de norma constitucional. Tais tratados podem fundamentar tanto o 
controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade. 
 
(Analista – MP-PI – 2012 – CESPE) A respeito de direitos e garantias fundamentais e 
nacionalidade, julgue os itens seguintes. 
 
20. O brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, mas poderá vir a perder a nacionalidade. 
 
21. O polo passivo do mandado de injunção jamais poderá ser ocupado por particular. 
 
(Oficial – CBM-DF – 2011 – CESPE) No que se refere aos direitos e garantias fundamentais e às 
ações constitucionais, julgue os itens seguintes. 
 
22. O exercício do denominado direito de petição e do direito à obtenção de certidões 
independe do pagamento de taxas. 
 
23. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a regra constitucional que 
estabelece não ser cabível a impetração de habeas corpus em relação a punições disciplinares 
militares não abrange o exame dos pressupostos de legalidade do ato. 
 
24. A CF garante ao trabalhador a irredutibilidade salarial, o que impede que o empregador 
diminua, por ato unilateral ou por acordo individual, o valor do salário do trabalhador. A redução 
salarial só será possível se estiver prevista em convenção ou acordo coletivo. 
 
25. (Analista – TJ-RJ – 2012 – FCC) Em decorrência de acordo homologado judicialmente, um pai 
obrigou-se ao pagamento mensal de pensão alimentícia a seu filho de 15 anos, que reside com 
a mãe. Ocorre que, nos últimos seis meses, a despeito de gozar de boa situação financeira, o pai 
deixou de cumprir sua obrigação, situação que levou o filho, devidamente assistido pela mãe, a 
requerer em juízo que se determinasse a prisão do pai. Para o fim de localizar o pai, forneceu-
se ao juízo seu endereço residencial atual. Nessa hipótese, considerada a disciplina 
constitucional dos direitos e garantias fundamentais, a prisão do pai 
(A) não poderá ser determinada pelo juízo, pois o ordenamento constitucional estabelece 
expressamente que não haverá prisão civil por dívida. 
(B) poderá ser efetuada, independentemente de ordem judicial, por se tratar de dívida de 
alimentos, restringindo-se, contudo, o horário de entrada na residência ao período diurno. 
(C) poderá ser determinada pelo juízo, mas não poderá ser efetuada em sua residência, em 
função da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, que somente se excepciona 
em virtude de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. 
(D) poderá ser determinada pelo juízo e efetuada em seu endereço residencial, a qualquer hora 
do dia, por se tratar de cumprimento de ordem judicial. 
(E) poderá ser efetuada em seu endereço residencial, desde que mediante determinação 
judicial, a qual, no entanto, somente poderá ser cumprida durante o dia. 
 
26. (Analista – TRE-SP – 2012 – FCC) Suponha que, num processo judicial, após a constatação do 
desaparecimento injustificado de bem que estava sob a guarda de depositário judicial, o 
magistrado decretou a prisão civil do depositário. Considerando a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal sobre a matéria, a prisão civil foi decretada 
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(A) regularmente, uma vez que a essa pena está sujeito apenas o depositário judicial, e não o 
contratual. 
(B) regularmente, uma vez que a essa pena está sujeito o depositário infiel, qualquer que seja a 
modalidade do depósito. 
(C) irregularmente, uma vez que a pena somente pode ser aplicada ao depositário infiel que 
assuma contratualmente o ônus da guarda do bem. 
(D) irregularmente, uma vez que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 
modalidade do depósito. 
(E) irregularmente, uma vez que é inconstitucional a prisão civil por dívida, qualquer que seja 
seu fundamento. 
 
27. (Analista – TRT-6 – 2012 – FCC) O princípio constitucional, relacionado aos direitos 
fundamentais, que embasa a “Lei Maria da Penha”, permitindo que a mulher receba um 
tratamento jurídico preferencial em relação ao homem nas situações de violência doméstica e 
familiar, é o da 
(A) função social da propriedade. 
(B) liberdade individual. 
(C) igualdade material. 
(D) inviolabilidade domiciliar. 
(E) segurança jurídica. 
 
28. (Advogado – Santos-SP – 2005 – FCC) O mandado de injunção é conferido aos indivíduos 
para que eles: 
(A) Se defendam de atos ilegais ou praticados com abuso do poder, cabendo contra atos 
discricionários e vinculados. 
(B) Possam suprir uma omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um 
direito ou prerrogativa prevista na Constituição Federal. 
(C) Tenham aceso às informações que o poder público ou entidades de caráter público possuam 
a seu respeito. 
(D) Obtenham as garantias relacionadas à liberdade de locomoção, ainda que afetadas apenas 
de modo reflexo, indireto ou oblíquo. 
(E) Tenham condições de dar notícia de fatos ilegais ou abusivos ao Poder Público, para que este 
providencie as medidas adequadas. 
 
29. (Agente – PC-MA – 2006 – FCC) Em tema de direitos e deveres individuais e coletivos 
assegurados na Constituição Federal, é correto afirmar: 
(A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 
do morador, salvo durante o dia, em caso de flagrante delito, ou durante a noite, por 
determinação judicial para cumprimento de mandado de prisão, busca pessoal ou domiciliar. 
(B) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e 
a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra 
eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 
(C) São a todos assegurados, mediante o pagamento de taxas judiciárias, o direito de petição 
aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e a 
obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal. 
(D) Será concedida a extradição de estrangeiro, por decisão administrativa ou judicial, sempre 
que praticado crime político ou de opinião. 
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(E) No caso de iminente perigo público comprovado, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, ficando isento o Estado de ulterior indenização, se houver dano. 
 
30. (Analista – MP-CE – 2009 – FCC) O cidadão que pretenda questionar ato considerado lesivo 
à moralidade administrativa, praticado pelo Prefeito do Município em que reside, pleiteando 
sua anulação, 
(A) Deverá representar ao Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública, por faltar-
lhe legitimidade para agir diante da ausência de prejuízo pessoal. 
(B) Poderá valer-se de mandado de segurança coletivo, em defesa do interesse público 
subjacente à demanda, desde que munido de prova preconstituída da situação alegada em juízo. 
(C) Deverá valer-se da Defensoria Pública para a promoção de representação de 
inconstitucionalidade do ato perante o Tribunal de Justiça estadual. 
(D) Poderá ajuizar habeas data, assegurada a gratuidade da ação, por se tratar de ato 
considerado necessário ao exercício da cidadania. 
(E) Tem legitimidade para propor ação popular, ficando isento de custas judiciais e ônus da 
sucumbência, salvo comprovada má-fé. 
 
31. (Analista – TRT-23 – 2007 – FCC) No que concerne aos direitos e deveres individuais e 
coletivos, nos termos preconizados pela Constituição Federal de 1988 é correto afirmar: 
(A) A organização sindical, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 6 meses 
poderá impetrar mandado de segurança coletivo, em defesa dos interesses de seus membros 
ou associados. 
(B) O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha 
manifestado adesão. 
(C) O preso não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial, se for salutar para a manutenção da segurança. 
(D) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais, mas 
deverá suportar em qualquer hipótese o ônus da sucumbência. 
(E) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica 
ou política, ainda que as invoque para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se 
a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 
 
32. (Analista – TRT-4 – 2006 – FCC) O Direito de Petição previsto na Constituição Federal é 
(A) Exercido tão somente no âmbito do Poder Judiciário. 
(B) Assegurado aos brasileiros natos, maiores de vinte e um anos. 
(C) Extensivo a todos, nacionais ou estrangeiros, mediante o pagamento de taxas. 
(D) Destinado ao cidadão em face dos Poderes Públicos e exercido judicialmente apenas por 
advogado constituído. 
(E) Garantido a todos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 
 
33. (Analista – TRT-20 – 2006 – FCC) Quanto aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 
previstos na Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que 
(A) São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas o direito a petição aos 
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 
(B) É plena a liberdade de associação, inclusive de natureza paramilitar. 
(C) É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional. 
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(D) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 
(E) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano 
material, moral ou à imagem. 
 
34. (Agente – IAPEN – 2002 – FCC) A Constituição Federal determina que: 
(A) se presuma a culpa daquele que está sob investigação policial. 
(B) ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, salvo nos 
crimes de tortura, tráfico de entorpecentes e terrorismo. 
(C) é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, salvo em casos de rebelião. 
(D) às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos 
durante o período de amamentação. 
(E) o preso não será informado sobre a identidade daqueles responsáveis por sua prisão, para 
assegurar a proteção à vítima. 
 
35. (Analista – TRT-20 – 2011 – FCC) No tocante aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, o 
direito adquirido 
(A) é a expectativa de direito. 
(B) é a situação fática consumada independentemente de previsão na legislação. 
(C) emana diretamente da lei em favor de um titular. 
(D) é o direito que já se integrou ao patrimônio e que já foi exercido. 
(E) é o ato jurídico stricto sensu. 
 
36. (Analista – TRT-11 – 2012 – FCC) Eriberto, cidadão que habitualmente aprecia a fachada de 
um prédio público antigo, que foi construído no ano de 1800, soube que, apesar de tombado 
por ser considerado patrimônio histórico e cultural, a autoridade pública resolveu demoli-lo 
ilegalmente para, no local, edificar um prédio moderno. Eriberto imediatamente procurou a 
autoridade pública suplicando que não o demolisse, mas seus pleitos não foram atendidos, 
então, para anular ato lesivo, segundo a Constituição Federal, poderá 
(A) impetrar mandado de segurança individual. 
(B) impetrar mandado de segurança coletivo, desde que apoiado por abaixo-assinado com, no 
mínimo, trezentas assinaturas. 
(C) impetrar mandado de segurança coletivo, desde que apoiado por abaixo-assinado com, no 
mínimo, quinhentas assinaturas. 
(D) impetrar mandado de segurança coletivo, desde que apoiado por abaixo-assinado com, no 
mínimo, setecentas assinaturas. 
(E) propor ação popular. 
 
37. (Analista – TRT-23 – 2011 – FCC) Homero obteve a cidadania brasileira, após processo de 
naturalização, porém seu país de origem, Jamaica, requereu ao Brasil sua extradição por crime 
comum. Segundo a Constituição Federal, sua extradição só será concedida no caso 
(A) de crime de opinião praticado antes do processo de naturalização. 
(B) de crime político praticado antes do processo de naturalização. 
(C) do delito ter sido praticado antes da naturalização. 
(D) de crime político praticado depois do processo de naturalização. 
(E) de crime de opinião praticado depois do processo de naturalização. 
 
38. (Analista – TRT-23 – 2011 – FCC) Cássio tomou conhecimento que a praça pública próxima à 
sua residência será fechada por interesses escusos, posto que no terreno, cuja propriedade foi 
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transferida ilegalmente para o particular, será erguido um complexo de edifícios de alto padrão, 
que beneficiará o Prefeito Municipal com um apartamento. Segundo a Constituição Federal, 
visando anular o ato lesivo que teve notícia, Cássio poderá propor 
(A) ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
(B) mandado de injunção. 
(C) mandado de segurança. 
(D) habeas data. 
(E) ação popular. 
 
39. (Analista – TRF-4 – 2010 – FCC) São direitos fundamentais classificados como de segunda 
geração 
(A) os direitos econômicos e culturais. 
(B) os direitos de solidariedade e os direitos difusos. 
(C) as liberdades públicas. 
(D) os direitos e garantias individuais clássicos. 
(E) o direito do consumidor e o direito ao meio ambiente equilibrado. 
 
40. (Analista – TRF-4 – 2010 – FCC) No que diz respeito ao direito à inviolabilidade de domicílio, 
é correto afirmar que 
(A) ninguém pode violar a casa, à noite, mesmo que munido de autorização judicial. 
(B) a casa é asilo inviolável e em nenhuma hipótese se pode nela ingressar sem o consentimento 
do morador. 
(C) o conceito de casa é restrito e abrange, apenas, a residência com ânimo definitivo. 
(D) a casa, à noite, torna-se violável nas hipóteses de flagrante, desastre e prestação de socorro, 
porém é necessária autorização judicial. 
(E) a casa é violável no caso de flagrante, desastre ou para prestar socorro. 
 
41. (Procurador – TCE-SP – 2011 – FCC) Um cidadão brasileiro, habitante da Região 
Metropolitana de São Paulo, pretende questionar a realização de gastos efetuados pela 
Prefeitura da capital paulista com a locomoção e hospedagem de funcionários participantes de 
evento sediado no Município em que reside, organizado para promover a discussão de políticas 
públicas de integração dos Municípios da referida região. Nessa hipótese, em tese, o interessado 
(A) nada poderia fazer, por não estar legitimado a questionar gastos efetuados por órgãos 
integrantes da gestão de Município diverso do de sua residência. 
(B) deveria representar ao Ministério Público estadual, para que este promovesse a 
responsabilidade civil e criminal dos agentes públicos envolvidos, por meio de ação civil pública. 
(C) estaria legitimado a ajuizar ação popular, ficando isento de custas judiciais e dos ônus da 
sucumbência, salvo comprovada má-fé. 
(D) deveria representar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que este apurasse a 
regularidade dos gastos efetuados pela Prefeitura da capital e, se o caso, aplicasse sanções aos 
agentes responsáveis. 
(E) nada poderia fazer, por ser legítima a realização de despesas para os fins pretendidos pela 
administração do Município de São Paulo. 
 
42. (Advogado – BADESC – 2010 – FGV) Considerando o direito fundamental de privacidade 
assegurado no art. 5º da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. 
(A) A quebra de sigilo de movimentações financeiras do indivíduo pode ser decretada por ordem 
judicial, por deliberação das comissões parlamentares de inquérito e pelo Ministério Público, 
nas investigações de sua competência. 
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(B) A interceptação das comunicações telefônicas pode ser decretada por ordem judicial em 
processo de natureza penal, civil ou administrativa, na forma da lei. 
(C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 
do morador. É vedado o ingresso durante a noite, salvo no cumprimento de mandado judicial 
de busca e apreensão, na forma da lei. 
(D) A Constituição só permite a interceptação das comunicações telefônicas nos casos de 
investigação de crimes de terrorismo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes contra a 
administração pública, por ordem judicial, na forma de lei complementar. 
(E) 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, durante 
o dia, por determinação judicial. 
 
43. (Advogado – SENADO – 2008 – FGV) A respeito do catálogo de direitos fundamentais da 
Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir: 
I. A todos é assegurado o direito de reunião, para fins pacíficos, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização e de aviso prévio à autoridade competente. 
II. 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, durante o 
dia, por determinação de autoridade judicial ou de Presidente de Comissão Parlamentar de 
Inquérito. 
III. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado. 
IV. A apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito será assegurada na forma e 
observados os limites previstos em lei complementar. 
Assinale: 
(A) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(C) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
(D) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
44. (Analista – SENADO – 2008 – FGV) Relativamente aos direitos e garantias fundamentais, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade. 
II. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição 
aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e a 
obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal. 
III. São imprescritíveis os crimes de racismo, ação de grupos armados contra o Estado, tortura e 
terrorismo. 
IV. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime hediondo 
praticado após a naturalização. 
Assinale: 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
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(C) se apenas as afirmativas III e IV estiverem corretas. 
(D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
45. (Auditor – TCM-PA – 2008 – FGV) A Constituição da República, em seu art. 5º, dispõe acerca 
dos direitos e deveres individuais e coletivos. Entre esses direitos, firma o texto constitucional o 
princípio do acesso ao Poder Judiciário, segundo o qual não se pode excluir da apreciação judicial 
qualquer lesão ou ameaça de direito. Acerca desse princípio, é correto afirmar que: 
(A) pode ser condicionado ao prévio esgotamento da instância administrativa. 
(B) assegura o direito de pleitear prestação jurisdicional sempre que algum direito for lesado ou 
ameaçado. 
(C) pode ser limitado por lei. 
(D) pode estar condicionado à impetração de recurso, com efeito suspensivo, na via 
administrativa. 
(E) está condicionado, no próprio texto constitucional, ao pagamento de taxas judiciárias. 
 
46. (Delegado – PC-AP – 2010 – FGV) Com relação ao tema Direitos e Garantias Fundamentais, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 
II. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 
III. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, 
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
47. (Delegado – PC-AP – 2010 – FGV) Relativamente aos Direitos e Garantias Fundamentais, 
assinale a afirmativa incorreta. 
(A) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 
(B) É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional. 
(C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 
(D) É livre a criação de associações e a de cooperativas, na forma da lei, sujeitas à prévia 
autorização estatal; sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 
(E) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. 
 
48. (Auditor – SEFAZ-AP – 2010 – FGV) Assinale a alternativa que reproduz uma garantia 
constitucional que pertence ao rol de direitos e garantias individuais constante do art. 5º da 
Constituição. 
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(A) “É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho”. 
(B) “Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de 
brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta 
Constituição”. 
(C) “O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos”. 
(D) “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 preceitos previstos no art. 17, da Constituição”. 
(E) “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”. 
 
49. (Fiscal – SEFAZ-RJ – 2010 – FGV) Em relação aos direitos e garantias fundamentais da 
Constituição Federal, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Os direitos e garantias fundamentais visam, entre outros, a proteger o direito à vida, o direito 
à segurança, os direitos sociais, mas não o direito à propriedade. 
(B) A Constituição Federal admite a pena de morte em circunstâncias excepcionais. 
(C) O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional (TPI). 
(D) Os brasileiros naturalizados não têm a mesma proteção conferida aos brasileiros natos. 
(E) Atribui-se à lei a regulamentação do direito à greve. 
 
50. (Fiscal – SEFAZ-RJ – 2010 – FGV) Em relação aos direitos e garantias fundamentais expressos 
na Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal constituem um rol taxativo. 
II. Todos os tratados e convenções internacionais de direitos humanos internalizados após a EC-
45/2004 serão equivalentes às emendas constitucionais. 
III. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
51. (Fiscal – SEFAZ-RJ – 2008 – FGV) Conceder-se-á habeas data: 
(A) para assegurar a integridade moral do cidadão. 
(B) quando o responsável pela ilegalidade for autoridade pública. 
(C) para proteger o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus. 
(D) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo. 
(E) quando o responsável pela ilegalidade for agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições de Poder Público. 
 
52. (Inspetor – PC-RJ – 2008 – FGV) A respeito dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 
assinale a afirmativa correta. 
(A) A Constituição Federal/88 assegura o direito à vida; admitindo, no entanto, a pena de morte 
em caso de guerra declarada pelo Presidente da República, devidamente autorizado pelo 
Senado Federal. 
(B) Somente o cidadão tem legitimidade para a propositura da ação popular, podendo o autor 
ficar sujeito ao pagamento das custas judiciais. 
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(C) Nos casos de desapropriação em que o bem de produção urbano não cumpre a sua função 
social, a indenização poderá ser em dinheiro ou em títulos da dívida pública. 
(D) A pena de banimento, vedada pela Constituição Federal/88, impede a expulsão do 
estrangeiro, mesmo que seu procedimento o torne nocivo à convivência e ao interesse nacional. 
(E) As associações só poderão ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em 
julgado. 
 
53. (Juiz – TJ-PA – 2009 – FGV) A respeito da ação constitucional de mandado de segurança, 
assinale a alternativa que não expressa a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 
(A) Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. 
(B) É constitucional lei que fixa prazo de decadência para impetração de mandado de segurança. 
(C) Não cabe mandado de segurança enquanto não for apreciado pedido de reconsideração do 
ato feito em via administrativa. 
(D) A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos 
associados independe da autorização destes. 
(E) A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a 
pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. 
 
54. (Juiz – TJ-PA – 2009 – FGV) Constituição da República Federativa do Brasil apresenta um 
extenso catálogo de direitos e garantias fundamentais, tanto individuais como coletivos, sendo 
que tais normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, por 
expressa previsão constitucional. 
O texto constitucional também é claro ao prever que direitos e garantias expressos na 
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
Por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional de n. 45, em 2004, a Constituição passou 
a contar com um § 3º, em seu artigo 5º, que apresenta a seguinte redação: “Os tratados e 
convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais”. 
Logo após a promulgação da Constituição, em 1988, o Brasil ratificou diversos tratados 
internacionais de direitos humanos, dentre os quais se destaca a Convenção Americana de 
Direitos Humanos, também chamada de Pacto de San José da Costa Rica (tratado que foi 
internalizado no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 678/1992), sendo certo que 
sua aprovação não observou o quorum qualificado atualmente previsto pelo art. 5º, § 3º, da 
Constituição (mesmo porque tal previsão legal sequer existia). 
Tendo como objeto a Convenção Americana de Direitos Humanos, segundo a recente orientação 
do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta sobre o Status Jurídico de suas 
disposições. 
(A) Status de Lei Ordinária. 
(B) Status de Lei Complementar. 
(C) Status de Lei Delegada. 
(D) Status de Norma Supralegal. 
(E) Status de Norma Constitucional. 
 
55. (Juiz – TJ-PA – 2009 – FGV) A respeito do instituto da extradição, é correto afirmar que. 
(A) o princípio da isonomia, assegurado no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988, 
veda que se dê tratamento distinto a brasileiros e estrangeiros residentes no país, em matéria 
de extradição. 
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(B) o reconhecimento da situação de refugiado pelo Poder Executivo não impede a extradição, 
se o estrangeiro estiver sendo acusado de crime comum que não tenha qualquer pertinência 
com os fatos considerados para a concessão do refúgio. 
(C) não se admite a extradição de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filhos 
brasileiros. 
(D) só é admissível a extradição de brasileiro naturalizado na hipótese de estar sendo acusado 
de crime praticado anteriormente à naturalização. 
(E) a extradição de brasileiro nato só é possível em caso de envolvimento comprovado com a 
prática de terrorismo. 
 
56. (Juiz – TJ-PA – 2007 – FGV) No que tange à Tutela Constitucional dos Direitos e das 
Liberdades, é correto afirmar que: 
(A) não há a necessidade da negativa da via administrativa para justificar o ajuizamento do 
habeas data, pois o interesse de agir está sempre presente, por tratar-se de uma ação 
constitucional, de caráter civil, que tem por objeto a proteção do direito líquido e certo do 
impetrante em conhecer todas as informações e registros à sua pessoa e constantes de 
repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, para eventual retificação de seus 
dados pessoais. 
(B) cabe habeas corpus contra qualquer decisão condenatória, seja condenação a pena de multa 
ou a pena privativa de liberdade. Cabe, ainda, contra decisão relativa a processo em curso por 
infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada, dada a relevância desse instituto. 
(C) o pedido de reconsideração na via administrativa interrompe o prazo para o mandado de 
segurança. 
(D) controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. 
(E) a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor de 
associados depende da autorização destes. 
 
57. (Advogado – SENADO – 2008 – FGV) A respeito do catálogo de direitos fundamentais da 
Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa Correta. 
(A) A Constituição assegura o direito de permanecer calado apenas ao preso, quando 
interrogado por autoridade policial. 
(B) As provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis apenas nos processos criminais, 
podendo ser utilizadas sem restrições nos processos judiciais cíveis e administrativos. 
(C) Por força do princípio da presunção da inocência, a prisão do réu decretada por juiz 
anteriormente à condenação transitada em julgado terá sempre natureza cautelar. 
(D) É possível a criação de tribunal de exceção para julgar crimes de terrorismo, na forma da lei. 
(E) O contraditório e a ampla defesa não são assegurados em procedimentos administrativos 
disciplinares se o servidor permanecer revel. 
 
58. (Advogado – CREMESP – 2011 – VUNESP) O mandado de segurança coletivo pode ser 
impetrado 
(A) por qualquer associação ou sindicato, desde que legalmente registrado e constituído e que 
detenha expressa autorização dos seus membros ou associados. 
(B) por qualquer partido político. 
(C) por organização sindical, desde que de âmbito nacional, legalmente constituída há pelo 
menos um ano, em defesa dos trabalhadores de sua categoria, filiados ou não. 
(D) por entidade de classe em funcionamento há pelo menos dois anos. 
(E) por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em 
defesa dos interesses de seus membros ou associados. 
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59. (Advogado – PETROBRAS – 2010 – CESGRANRIO) De acordo com a jurisprudência 
sedimentada dos Tribunais Superiores, o habeas data é uma ação constitucional 
(A) de caráter criminal. 
(B) de conteúdo e rito ordinário, com ampla dilação probatória. 
(C) cujo manejo é vedado à mera retificação de dados pessoais. 
(D) que exige prova do prévio requerimento administrativo das informações pretendidas, 
evidenciando a negativa ou a omissão da Administração em atendê-lo. 
(E) que pode ser manejada para postular informações pessoais de terceiros, ainda vivos, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades públicas. 
 
60. (Advogado – DIOES – 2010 – IBAPRJ) Acerca da Ação Popular, Mandado de Injunção, 
Mandado de Segurança, e Habeas Corpus, é correto afirmar que: 
(A) O Mandado de Injunção pode ser utilizado para suprir omissão em Tratados Internacionais. 
(B) O Mandado de Segurança coletivo pode ser impetrado por qualquer partido político, desde 
que constituído há pelo menos um ano, em defesa de seus membros ou associados. 
(C) Não é cabível o Habeas Corpus quando pendente julgamento de recurso de apelação que 
veicule a mesma questão. 
(D) Os atos de conteúdo jurisdicional, por não se revestirem de caráter administrativo, estão 
excluídos do âmbito de incidência da Ação Popular, por se sujeitarem a um sistema específico 
de contestação. 
 
61. (Advogado – CASAL – 2010 – FUNDEPES) No que concerne ao Mandado de Segurança 
Coletivo, assinale a opção incorreta. 
(A) O mandado de segurança coletivo se presta à proteção de direitos coletivos e de direitos 
individuais homogêneos. 
(B) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos 
líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus 
estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização 
especial. 
(C) No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos 
membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. 
(D) O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os 
efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a 
desistência de seu mandado de segurança no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência 
comprovada da impetração da segurança coletiva. 
(E) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com 
representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus 
integrantes ou à finalidade partidária. 
 
62. (Advogado – DETRAN-AC – 2009 – CESGRANRIO) Considere as afirmativas abaixo, relativas a 
mandado de segurança. 
I. A controvérsia sobre matéria de direito impede a concessão de mandado de segurança, pois 
não haveria direito líquido e certo a ser assegurado. 
II. O mandado de segurança pode ser repressivo (em caso de ilegalidade ou abuso de poder 
cometido pela autoridade coatora) ou preventivo (apenas em caso de ilegalidade cometida pela 
autoridade coatora). 
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III. O prazo decadencial de 120 dias para se impetrar mandado de segurança não impede que, 
ultrapassado este prazo, o direito (subjetivo) seja amparado por qualquer outro meio ordinário 
de tutela jurisdicional. 
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s) 
(A) III. 
(B) II e III. 
(C) II. 
(D) I e II. 
(E) I. 
 
63. (Advogado – JUCEES – 2009 – COSEAC) Se, em mandado de segurança, o autor requer prazo 
para produção de provas, o magistrado: 
(A) determinará a produção das provas requeridas; 
(B) julgará inepta a petição inicial, por erro de procedimento do autor; 
(C) encaminhará o pedido do autor para avaliação pelo Ministério Público; 
(D) marcará, imediatamente, data para audiência de instrução e julgamento; 
(E) julgará inepta a petição inicial por ilegitimidade ativa ad causam. 
 
64. (Advogado – JUCEES – 2009 – COSEAC) Contra ato de autoridade de Junta Comercial: 
(A) cabe mandado de segurança, porque o mandamus é impetrado contra ato de autoridade 
federal, aí não incluído o agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público 
federal; 
(B) não cabe mandado de segurança, porque o mandamus só pode ser impetrado contra ato de 
autoridade federal; 
(C) cabe mandado de segurança, porque o é impetrado contra instituição federal; 
(D) cabe, parcialmente, mandado de segurança, por que o mandamus é impetrado contra 
instituição delegada de competência federal; 
(E) cabe mandado de segurança, porque o mandamusé impetrado contra ato de autoridade 
federal, aí incluído o agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público 
federal. 
 
65. (Advogado – USP – 2009 – CODAGE) De acordo com a atual orientação da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, o mandado de injunção 
(A) pode ser utilizado em situações de descumprimento pelo Poder Público de norma 
constitucional de eficácia plena. 
(B) equipara-se, quanto aos seus efeitos, a uma ação direta declaratória de inconstitucionalidade 
por omissão. 
(C) permite que o impetrante obtenha, desde logo, o reconhecimento do direito cuja 
configuração fora prejudicada pela ausência de legislação integrativa. 
(D) serve, inclusive, para tutelar direitos de estatura infraconstitucional, desde que o seu 
exercício tenha sido inviabilizado pela ausência de normas regulamentadoras. 
(E) pode ser utilizado até mesmo para obter a declaração da inconstitucionalidade, em tese, de 
lei ofensiva de direitos e garantias fundamentais. 
 
66. (Advogado – IPTSP – 2011 – VUNESP) Analise as seguintes assertivas: 
I. ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal absolutória; 
II. a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio definitivo para sua utilização, 
bem como proteção às inovações tecnológicas, à propriedade das marcas, aos nomes de 
empresas e a outros signos distintivos; 
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III. são gratuitas as ações de habeas corpus e o mandado de segurança e os atos necessários ao 
exercício da cidadania; 
IV. nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e 
a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra 
eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 
Está correto somente o que se afirma em 
(A) I. 
(B) II e III. 
(C) III. 
(D) IV. 
(E) III e IV. 
 
67. (Advogado – CREMESP – 2011 – VUNESP) Conforme expressamente dispõe a Constituição 
Federal, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando 
(A) a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 
(B) tratar-se de direitos políticos indisponíveis. 
(C) o processo judicial tratar de direitos difusos e coletivos. 
(D) a defesa do Estado e a intimidade da sociedade o exigirem. 
(E) envolver interesses públicos do Estado e da sociedade. 
 
68. (Advogado – PETROBRAS – 2010 – CESGRANRIO) O direito de petição assegurado na 
Constituição Federal 
(A) exige a edição de lei ordinária para ser aplicado. 
(B) é garantido aos nacionais e, também, aos estrangeiros. 
(C) demanda o endereçamento da petição ao órgão competente para tomada de providências. 
(D) pode estar vinculado ao pagamento de taxas, para custear a atividade necessária ao seu 
atendimento. 
(E) tem aplicação restrita aos órgãos do Poder Executivo, em todas as suas instâncias e esferas 
federativas. 
 
69. (Advogado – CEAGESP – 2010 – VUNESP) Assinale a alternativa que está de acordo com o 
disposto na Constituição Federal. 
(A) É livre a manifestação do pensamento, sendo garantido o anonimato. 
(B) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, devendo a lei, no entanto, regulamentar 
e limitar o exercício dos cultos religiosos e as suas liturgias. 
(C) Ninguém será punido por prática de crença religiosa, filosófica ou política, salvo se as praticar 
em decorrência de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. 
(D) É garantida a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, desde 
que obtida a devida licença, na forma da lei. 
(E) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
 
70. (Advogado – ADASA – 2009 – UNIVERSA) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais 
estabelecidos pela Constituição Federal, assinale a alternativa correta. 
(A) Todo brasileiro pode usar a ação popular. 
(B) A concessão de habeas corpus somente ocorrerá quando alguém sofrer violência ou coação 
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 
(C) O sigilo de correspondência é um direito fundamental absolutamente inviolável. 
(D) Uma lei estrangeira pode vir a regular, no Brasil, a sucessão de bens aqui localizados. 
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(E) O mandado de segurança coletivo somente pode ser interposto por associação civil 
constituída há pelo menos um ano, na defesa de interesses de seus membros. 
 
71. (Advogado – SESCPB – 2009 – IFEP-PB) A Constituição Federal garante o direito ao 
contraditório, bem como dá ampla defesa, através dos meios e recursos inerentes a estes 
direitos. São garantias aos litigantes nos processos: 
(A) Judiciais e administrativos. 
(B) Judiciais Cíveis e criminais. 
(C) Todos de natureza criminal. 
(D) Judiciais e administrativos que tenham por objeto apuração de responsabilidade de servidor. 
(E) Judiciais Criminais e administrativos. 
 
72. (Advogado – IRB – 2006 – ESAF) Sobre direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres 
individuais, difusos e coletivos e garantias constitucionais, assinale a única opção correta. 
(A) A liberdade de manifestação do pensamento, nos termos em que foi definida no texto 
constitucional, só sofre restrições em razão de eventual colisão com o direito à intimidade, vida 
privada, honra e imagem. 
(B) São imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia os crimes definidos como hediondos, 
na forma da lei. 
(C) Por ser direito personalíssimo, os indivíduos só têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular. 
(D) Nos termos do texto constitucional, a todos são assegurados, como direito individual, os 
meios que garantam a celeridade da tramitação do processo judicial e administrativo. 
(E) Com relação aos efeitos do mandado de injunção, o Supremo Tribunal Federal adota, de 
forma majoritária em suas decisões, a posição concretista individual intermediária. 
 
73. (Analista – TJ-MT – 2008 – VUNESP) Quando a falta de norma regulamentadora impedir o 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais do cidadão, este poderá ajuizar 
(A) o mandado de segurança. 
(B) o mandado de injunção. 
(C) o habeas data. 
(D) a ação direta de inconstitucionalidade. 
(E) a ação popular. 
 
74. (Procurador – MPT – 2006) No que diz respeito às garantias constitucionais, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
(A) conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 
(B) conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa 
do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de 
caráter público e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo; 
(C) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com 
representação no Congresso Nacional e por organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 
interesses de todos os integrantes da categoria; 
(D) qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
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meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 
(E) não respondida. 
 
75. (Procurador – MPT – 2009) Dentre as normas relativas a direitos e garantias fundamentais 
na Constituição da República de 1988, assinale a alternativa CORRETA: 
(A) qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 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, ficando o autor isento de custas judiciais e 
do ônus da sucumbência; 
(B) a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não 
será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, 
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 
(C) todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações, desde que de seu interesse 
estritamente particular, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
(D) ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica 
ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta; 
(E) não respondida. 
 
76. (Juiz – TRT-2 – 2011) Assinale a alternativa incorreta dentre os direitos e deveres individuais 
e coletivos previstos na Constituição Federal: 
(A) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. 
(B) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 
(C) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de 
classe legalmente constituída há pelo menos dois anos, em defesa dos interesses de seus 
membros ou associados. 
(D) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos. 
(E) Conceder-se-á “habeas data” para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo. 
 
77. (Juiz – TRT-8 – 2011) A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, é CORRETO 
afirmar que: 
(A) 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. 
(B) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, 
exceto se a exigência, ainda que contrária à lei, decorra de previsão constante de contrato 
privado. 
(C) É direito de qualquer cidadão o exercício de qualquer ofício ou profissão, não podendo a lei 
que a regulamentar, restringir tal exercício. 
(D) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, ainda que 
amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições 
do Poder Público. 
(E) A Constituição Federal de 1988 não admite, em qualquer hipótese, a pena de morte. 
 
78. (Juiz – TRT-8 – 2011) Assinale a alternativa CORRETA: 
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(A) Os atos processuais poderão correr em segredo de justiça, desde que solicitado pela parte, 
podendo o juiz, em qualquer hipótese, deferir o pedido. 
(B) Norma regulamentadora infraconstitucional poderá remeter à apreciação exclusiva pelo 
juízo arbitral lesão ou ameaça a determinados direitos. 
(C) A liberdade de associação para fins lícitos é admitida amplamente, exceto a de caráter 
paramilitar. 
(D) Decisão judicial, ainda que não transitada em julgado, poderá dissolver as associações. 
(E) A atuação judicial de entidades associativas é amplamente assegurada, possuindo 
legitimidade para representar os seus filiados, ainda que inexistente autorização expressa dos 
mesmos. 
 
79. (Juiz – TRT-8 – 2011) A respeito do controle de constitucionalidade, é CORRETO afirmar que: 
(A) Em controle de constitucionalidade concentrado, somente pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 
(B) Declarada inconstitucional uma lei, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, 
compete privativamente à Mesa do Senado Federal suspender sua execução, no todo ou em 
parte. 
(C) Qualquer norma editada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios pode ser objeto 
de controle incidental de constitucionalidade. 
(D) Entidade de classe de âmbito nacional possui legitimidade ampla para propor ação direta de 
constitucionalidade em qualquer caso, em razão da esfera de sua atuação. 
(E) É admissível a desistência após proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 
 
80. (Advogado – TRENSURB – 2010 – BIORIO) São características dos direitos e garantias 
fundamentais, EXCETO: 
(A) historicidade; 
(B) relatividade; 
(C) ilimitabilidade; 
(D) concorrência; 
(E) cumulatividade. 
 
81. (Juiz – TRT-16 – 2011) Sobre as ações previstas na Constituição Federal para defesa de 
direitos individuais, coletivos e/ou difusos analise as seguintes afirmações e marque a 
alternativa CORRETA: 
I. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de 
classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em 
defesa dos interesses de toda a categoria, independentemente de filiação e/ou associação. 
II. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa 
do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de 
caráter público, bem como para a retificação de dados. Neste último caso, apenas caberá habeas 
data quando a retificação não puder ser feita por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 
III. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado 
por habeas corpus ou habeas data, apenas quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 
poder for autoridade pública. 
IV. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 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. De modo a garantir o amplo acesso à Justiça, 
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o autor é sempre isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo desistência da ação 
e comprovada má-fé. 
V. Segundo a Constituição Federal são gratuitas as ações de habeas corpus, mandado de 
segurança e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 
(A) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Somente as afirmativas II e V estão corretas. 
(D) Somente a afirmativa IV está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão erradas. 
 
82. (Juiz – TRT-21 – 2010) Os direitos fundamentais representam importante capítulo do Direito 
contemporâneo, com presença crescente nas argumentações jurídicas desenvolvidas pelos 
juízes e tribunais de nosso país. Sobre a teoria dos direitos fundamentais, assinale a alternativa 
incorreta: 
(A) os direitos fundamentais denominados de primeira geração traduzem postulados de 
abstenção do Estado, cujo catálogo privilegia aspectos da vida pessoal de cada indivíduo, como 
a liberdade de culto e de reunião; 
(B) os direitos sociais, como o direito a greve, são denominados direitos fundamentais de 
segunda geração, por sua conexão com a justiça social; 
(C) apesar de não haver norma expressa na ordem jurídica brasileira, reconhece-se 
universalmente a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais; 
(D) as violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o 
cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado (fenômeno conhecido como eficácia horizontal dos direitos fundamentais); 
(E) diante de um caso concreto, resolve-se a colisão de direitos fundamentais a partir de um 
juízo de ponderação, harmonizando-se, especialmente pelo princípio da proporcionalidade, os 
direitos fundamentais em conflito. 
 
83. (Juiz – TRT-24 – 2008) Considerando os direitos e garantias fundamentais expressos na 
Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA: 
(A) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, em nenhuma hipótese será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei 
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 
(B) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e 
a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra 
eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 
(C) A lei regulará a individualização da pena e adotará apenas as seguintes: privação ou restrição 
da liberdade; perda de bens; multa; prestação social alternativa; suspensão ou interdição de 
direitos. 
(D) São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de 
nascimento, a certidão de casamento e a certidão de óbito. 
(E) A lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais, entre outras hipóteses, quando a 
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 
 
84. (Juiz – TRT-23 – 2011) À luz do rol dos direitos fundamentais previstos na Constituição de 
1988, assinale a alternativa que corresponde a uma afirmação VERDADEIRA: 
(A) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 
do morador, salvo, durante o dia em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, em qualquer caso, por determinação judicial. 
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(B) As entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente, independentemente de expressa autorização. 
(C) O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, ou seja, apenas quando a condenação 
fizer com que alguém fique preso além do tempo fixado na sentença. 
(D) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, organização 
sindical, entidade de classe ou associação, exigindo-se de todos estes que estejam legalmente 
constituídos e em funcionamento há pelo menos um ano. 
(E) O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. 
 
85. (Defensor – DPE-AM – 2011 – IC) A respeito dos remédios constitucionais, marque a 
alternativa correta: 
(A) Não é cabível o habeas corpus sempre que for possível ao interessado utilizar a revisão 
criminal. 
(B) O habeas data é instrumento adequado para a proteção do direito de certidão, sempre que 
o impetrante objetivar que conste na certidão informações relevantes a seu respeito. 
(C) A doutrina majoritária sempre criticou duramente a adoção, pelo STF, da teoria concretista-
individual, no que tange ao mandado de injunção. Em razão disso, o Pretório Excelso, 
recentemente, modificou sua jurisprudência, passando a aceitar a teoria não concretista do 
mandado de injunção. 
(D) A ação popular pode ser ajuizada por estrangeiro residente no país, pois os direitos e 
garantias fundamentais também se aplicam a eles, por força do caput do artigo 5º da 
Constituição Federal. 
(E) Conceder-se-á habeas data para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo. 
 
86. (Defensor – DPE-MG – 2009 – FUMARC) Em relação ao catálogo de direitos e garantias 
fundamentais, inserido no texto constitucional brasileiro, é CORRETO afirmar: 
(A) Em busca da verdade real, são admitidos todos os meios de prova, inclusive as obtidas por 
meios ilícitos. 
(B) Aos presos, em alguns regimes, deve ser assegurada a sua integridade física e moral. 
(C) O brasileiro pode ser extraditado, sempre que restar provado o seu envolvimento em tráfico 
internacional de entorpecentes. 
(D) O Executivo detém a prerrogativa de determinar a privação de bens da pessoa envolvida em 
casos de corrupção. 
(E) O Judiciário detém a prerrogativa de determinar a privação de bens da pessoa envolvida em 
casos de corrupção. 
 
87. (Defensor – DPE-MS – 2008 – VUNESP) Considerando as diversas formas de expressão da 
liberdade individual garantida pelo texto constitucional, é correto afirmar que 
(A) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que 
não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, exigida apenas a 
prévia autorização da autoridade competente. 
(B) a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou 
anistia. 
(C) não haverá penas, entre outras, de morte, de caráter perpétuo, de interdição de direitos e 
de banimento. 
(D) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, mas a decretação do perdimento de bens 
poderá ser estendida aos sucessores, até o limite do valor do patrimônio transferido. 
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88. (Defensor – DPE-MS – 2008 – VUNESP) Assinale a alternativa que contempla corretamente 
um direito ou garantia constitucional. 
(A) Garantia, na forma da lei, do direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras 
que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas 
representações sindicais e associativas. 
(B) Direito de não ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade 
judiciária competente, mesmo no caso de transgressão militar ou crime propriamente militar, 
definidos em lei. 
(C) Garantia, na forma da lei, da gratuidade ao registro civil de nascimento, à certidão de óbito 
e às ações de habeas corpus e habeas data, exclusivamente àqueles que forem 
reconhecidamente pobres. 
(D) Garantia ao brasileiro, nato ou naturalizado, de que não será extraditado por crime comum. 
 
89. (Delegado – PC-RO – 2009 – FUNCAB) A Constituição Federal prevê remédios constitucionais 
como instrumento para salvaguardar os direitos e garantias fundamentais assegurados em seu 
texto. Acerca do tema, assinale a opção correta. 
(A) É admitida a dilação probatória em sede de habeas corpus, diferentemente do procedimento 
do mandado de segurança. 
(B) Não é admitida, no ordenamento jurídico brasileiro, a concessão de liminar em sede de 
habeas corpus. 
(C) O habeas corpus pode ser ajuizado por qualquer pessoa em favor de terceiro, não sendo 
necessária autorização expressa nesse sentido. 
(D) O mandado de segurança pode ser sempre utilizado como sucedâneo do habeas data. 
(E) Os partidos políticos não têm legitimidade para a propositura de mandado de segurança 
coletivo. 
 
90. (Delegado – PC-PA – 2009 – MOVENS) As leis têm, em regra, efeitos para o futuro. 
Considerando que as leis penais seguem o princípio de que não há crime sem lei anterior que o 
defina, nem pena sem prévia cominação legal, assinale a opção correta. 
(A) A exigência de lei criando tipos penais para permitir a aplicação de sanção é garantia 
constitucional. 
(B) É válida a descrição de conduta típica penal por medida provisória. 
(C) Lei penal revogada permite apuração de fato ocorrido na sua vigência, mesmo quando a 
execução completa do fato tenha sido após a revogação. 
(D) Lei penal que possa trazer benefício para o acusado não pode ser aplicada quando já julgado 
o caso. 
 
91. (Delegado – PC-RJ – 2009 – CEPERJ) O remédio constitucional adequado para postular 
judicialmente a emissão de certidão de antecedentes criminais é: 
(A) a ação popular. 
(B) o habeas corpus. 
(C) o mandado de injunção. 
(D) o habeas data. 
(E) o mandado de segurança. 
 
92. (Delegado – PC-PI – 2009 – NUCEPE) A garantia constitucional que prevê a existência e o 
julgamento do habeas corpus, é um remédio judicial que pode ser aplicado em situações 
concretas de: 
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(A) violação de direito líquido e certo à permanência em sua moradia, em decorrência de ato 
desapropriatório ilegal. 
(B) aplicação indevida de pena restritiva de direitos em processo criminal. 
(C) pena pecuniária demasiada aplicada em caráter de confisco. 
(D) ato do Ministério da Justiça que não permite a saída de estrangeiro do território nacional. 
(E) punição disciplinar de policial militar que importe em sua prisão. 
 
93. (Delegado – PC-PI – 2009 – NUCEPE) A garantia da inafastablidade do controle jurisdicional, 
prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, traduz para o nosso 
ordenamento jurídico o direito fundamental ao acesso à justiça. Dentre as alternativas abaixo, 
assinale qual representa uma hipótese de violação ao referido direito constitucional 
fundamental. 
(A) A ausência de estipulação de um valor-teto para a taxa judiciária, calculada em percentual 
aplicado sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação. 
(B) A extinção de ação popular, firmada exclusivamente pela parte, por ausência de capacidade 
postulatória. 
(C) A exigência do depósito prévio do valor da multa processual, aplicada em razão da 
interposição de recurso inadmissível ou infundado, como condição para a interposição de 
qualquer outro recurso. 
(D) A instituição de juízo arbitral para a solução de controvérsias privadas, envolvendo direitos 
patrimoniais disponíveis, de modo a que o mérito do conflito não possa ser posteriormente 
submetido ao Poder Judiciário. 
(E) A exigência da comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos 
para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais, como requisito 
para concessão do benefício da justiça gratuita. 
 
94. (Delegado – PC-RJ – 2009 – CEPERJ) Assinale a alternativa correta. 
(A) O habeas data destina-se a assegurar o conhecimento de quaisquer informações relativas à 
pessoa do impetrante, exclusivamente constantes de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais, bem como para retificação de dados, quando não se prefira fazê-la por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo. 
(B) Somente o brasileiro nato é parte legítima para propor ação popular. 
(C) Qualquer partido político possui legitimidade para propor mandado de segurança coletivo. 
(D) O mandado de injunção será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
(E) São gratuitas as ações de habeas data, habeas corpus e mandado de segurança e, na forma 
da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 
 
95. (Juiz – TJ-RJ – 2012 – VUNESP) No tocante aos remédios constitucionais, garantidores dos 
direitos fundamentais, é correto afirmar que 
(A) o mandado de segurança, no curso da lide, não admite, em regra, a alteração de pedido. No 
entanto, o impetrante pode modificar os fundamentos jurídicos do writ. 
(B) na ação popular, se o autor não o fizer, qualquer outro cidadão ou entidade chamada na 
ação ainda que a tenha contestado, poderá executar a respectiva sentença. 
(C) na ação civil pública consumerista, havendo litispendência entre a ação coletiva e as ações 
individuais, estas devem ser suspensas de ofício pelo juiz a fim de aguardar o julgamento 
daquela. 
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(D) o julgamento do habeas data contra atos da Mesa da Câmara dos Deputados compete, 
originariamente, ao Superior Tribunal de Justiça. 
 
96. (Analista – DPE-TO – 2012 – UFT) Nos termos da Constituição Federal de 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
(A) 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, durante o dia ou a noite. 
(B) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 
(C) 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 na Constituição. 
(D) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei 
pessoal do “de cujus”. 
 
97. (Procurador – AGU-PFN – 2012 – ESAF) Sobre a relação entre direitos expressos na 
Constituição de 1988 e tratados internacionais, especialmente à luz da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, é incorreto afirmar que: 
(A) as normas de direitos humanos contidas em convenções internacionais pactuadas no âmbito 
da Organização das Nações Unidas, mesmo que a República Federativa do Brasil delas não seja 
parte, se incorporam ao direito pátrio de forma equivalente às emendas constitucionais. 
(B) os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
(C) da disposição contida no § 2º do art. 5º da Constituição não resulta que os direitos e garantias 
decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte 
ostentem o nível hierárquico de norma constitucional. 
(D) da disposição contida no § 3º do art. 5º da Constituição, decorrente da Emenda 
Constitucional n. 45 de 2004, resulta que as normas de direitos humanos contidas em 
convenções internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte, quando aprovadas 
pelo Congresso Nacional na forma ali disposta, sejam formalmente equivalentes àquelas 
decorrentes de emendas constitucionais. 
(E) especialmente da disposição contida no § 2º do art. 5º da Constituição resulta que as normas 
de direitos humanos contidas em convenções internacionais de que a República Federativa do 
Brasil seja parte, mesmo quando não aprovadas pelo Congresso Nacional na forma disposta no 
§ 3º do mesmo dispositivo, tenham status de normas jurídicas supralegais. 
 
98. (Procurador – Chapecó-SC – 2011 – OBJETIVA) Sobre os direitos e garantias fundamentais 
assegurados pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988, assinalar a alternativa INCORRETA: 
(A) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 
por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 
Público. 
(B) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre-exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. 
(C) É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional. 
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(D) A prisão de qualquer pessoa e o local em que se encontre serão comunicados imediatamente 
ao juiz competente, ao ministério público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 
 
99. (Procurador – PGE-RS – 2010 – FUNDATEC) Em qual das seguintes hipóteses não há violação 
a direitos e garantias fundamentais, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? 
(A) Ingresso de policiais, sem mandado judicial, em quarto de hotel que seria de residência a 
cidadão suspeito de participar de organização criminosa. 
(B) Apreensão de mercadorias pela administração fazendária, medida prevista em lei como 
forma de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos devidos. 
(C) Interceptação, pela administração de determinado estabelecimento prisional, da 
correspondência remetida pelos sentenciados. 
(D) Exigência, em processo administrativo, de que o administrado efetue depósito recursal como 
condição de admissibilidade de recurso. 
(E) Admissão como prova, em processo judicial, de gravação ambiental clandestina de conversa 
entre agentes policiais e presos, realizada com o intuito de obter confissão de crime. 
 
100. (Procurador – PGE-PR – 2007 – UEL) Qual a característica do regime dos direitos 
fundamentais em foco, quando se decide que um indivíduo não pode ser sumária e 
arbitrariamente excluído dos quadros associativos de entidade não estatal a que estava 
associado (STF, RE 158.215/RS; RE 201.819/RJ)? 
(A) Impossibilidade de restrição. 
(B) Irrenunciabilidade. 
(C) Universalidade. 
(D) Economicidade. 
(E) Eficácia irradiante ou horizontal. 
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GABARITO 

 

1 A CF/88, no art. 5º, XXXIV, não prescreveu sanções no caso de não fornecimento abusivo de certidões. 
Todavia, por se tratar de direito líquido e certo, o remédio constitucional adequado para garantir o 
direito à certidão é o mandado de segurança ou, conforme o caso, a ação civil pública (nos casos em 
que se configure a existência de direitos ou interesses de caráter transindividual, como os direitos 
difusos, coletivos e individuais homogêneos). Errada. 

2 O STF (HC 79.191) tem admitido o HC para fins de impugnar decisão que autoriza a quebra de sigilos 
bancário e fiscal, desde que o objeto do processo tenha a possibilidade de aplicação, em abstrato, de 
pena privativa da liberdade. Correta. 

3 (A) Não há hierarquia entre direitos fundamentais, sendo imperioso o uso do princípio da 
proporcionalidade na hipótese de conflito entre bens constitucionalmente protegidos. (B) CF, art. 5º, 
XI, e STF, Informativo 197 (RE 251.445). (C) CF, art. 5º, XI. (D) CF, art. 5º, XI, e STF, HC 93.050. (E) CF, art. 
5º, XI. Alternativa B. 

4 (A) Na verdade, antes da EC n. 45/2004, que acrescentou o art. 5º, § 3º, à CF/88, havia severa 
controvérsia na doutrina e jurisprudência quanto à hierarquia de tratados internacionais de direitos 
humanos. (B) CF, art. 14, § 6º. (C) CF, art. 17, § 2º. (D) Questão duvidosa, pois o único “erro” aparente 
é que não aduz que a ação confirmativa deve ser proposta após a maioridade, nos termos do art. 12, I, 
c, CF/88. (E) CF, art. 8º, III. Alternativa B. 

5 (A) CF, art. 5º, XI (atenção para o precedente do STF no Inquérito 2.424-RJ). (B) CF, art. 5º, XIX. (C) CF, 
art. 5º, LXXI, e STF, MI 502 (somente contra entes estatais). (D) STF, HC 82.959. (E) STF, ADI 3.741. 
Alternativa E. 

6 (A) CF, art. 5º, LXXII. (B) CF, art. 5º, LXXIII; e art. 9º, Lei n. 4.717/65. (C) CF, art. 5º, LXX. (D) CF, art. 5º e 
art. 8º, III. (E) CF, art. 39, § 3º. Alternativa B. 

7 STF, ADI 1.194. Errada. 

8 O STF (Inq. 1.957) entendeu que a inclusão de escritos anônimos não podem justificar, só por si, desde 
que isoladamente considerados, a imediata instauração da persecutio criminis, pois peças apócrifas não 
podem ser incorporadas, formalmente, ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos 
pelo acusado; ou, ainda, quando constituírem, eles próprios, o corpo de delito (como sucede com 
bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante sequestro, ou como ocorre com cartas que 
evidenciem a prática de crimes contra a honra, ou que corporifiquem o delito de ameaça ou que 
materializem o crimen falsi, por exemplo). Correta. 

9 A) O STF (RHC 79.785/RJ) considerou que o princípio do duplo grau de jurisdição não é garantia 
constitucional e afastou a incidência geral e indiscriminada a qualquer caso. No sentido dado pelo STF, 
o princípio do duplo grau tem por objetivo evitar a decisão única e final de índole monocrática, situação 
que não ocorre nos julgamentos originários de Tribunais, que são sempre realizados em órgão 
colegiado. (B) STF, SE 5.206-AgR. (C) Não há nenhum impedimento constitucional ou legal a pessoa 
jurídica impetrar MS. (D) STF, ADI-MC 1.247. (E) É cabível a impetração de HC contra ato de particular. 
Alternativa D. 

10 O STF (Inq. 1.957) entendeu que a inclusão de escritos anônimos não podem justificar, só por si, desde 
que isoladamente considerados, a imediata instauração da persecutio criminis, pois peças apócrifas não 
podem ser incorporadas, formalmente, ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos 
pelo acusado; ou, ainda, quando constituírem, eles próprios, o corpo de delito (como sucede com 
bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante sequestro, ou como ocorre com cartas que 
evidenciem a prática de crimes contra a honra, ou que corporifiquem o delito de ameaça ou que 
materializem o crimen falsi, por exemplo). Correta. 

12 (A) Pessoas jurídicas podem propor MI. (B) Relativamente à impetração de habeas corpus por pessoa 
jurídica, entende-se ser possível, desde que em favor de pessoa natural (STJ, RHC 3.716). (C) CF, art. 5º, 
LXXII e Lei n. 9.597/97. (D) CF, art. 5º, LXIX. (E) CF, art. 5º, LXXIII (somente cidadãos). Alternativa B. 
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13 (A) CF, art. 14, § 6º. (B) CF, art. 7º, XIX. Ocorre que a CF/88 não fixou o prazo. Assim, não há nenhuma 
vedação para que a lei estabeleça outro prazo, especialmente se ele for maior ao hoje estabelecido, 
evitando o retrocesso social. (C) CF, art. 7º, XXIX. (D) CF, art. 12, I, a (condição para ser naturalizado e 
não nato). (E) CF, art. 14, § 3º, VI, a (35 anos). Alternativa A. 

14 (A) Art. 6º, § 4º, Lei n. 4.717/65. (B) O STF, em decisão proferida no RHC 79.785/RJ, considerou que o 
princípio do duplo grau de jurisdição não é garantia constitucional e afastou a incidência geral e 
indiscriminada a qualquer caso. (C) Pessoas jurídicas fazem jus ao direito de petição. (D) O direito 
adquirido prevalece sobre as leis de ordem pública (STF, ADI 493). (E) CF, art. 5º, LI e LII. Alternativa A. 

15 Somente o cidadão é parte legítima para propor a ação popular, nos termos do art. 5º, LXXIII, CF/88. 
Todavia, de acordo com a Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/65), se o autor desistir, o MP poderá 
prosseguir (art. 9º). Correta. 

16 De acordo com o art. 5º, LXX, a legitimidade do Partido Político para propor mandado de segurança 
coletivo condiciona-se à existência de representação no Congresso Nacional. Correta. 

17 O STF (HC 75.338) entende que a gravação de conversa entre presentes, ou seja, a chamada gravação 
ambiental, autorizada por um dos interlocutores, vítima de concussão, sem o conhecimento dos 
demais, deve ser considerada prova lícita, observando o exercício de legítima defesa de quem a 
produziu. Errada. 

18 O sigilo bancário, em que pese protegido constitucionalmente, pode ser quebrado, entre outros 
legitimados, pelas Comissões Parlamentares de Inquérito, conforme o art. 58, § 3º, CF/88. Errada. 

19 Nos termos do art. 5º, § 3º, os tratados de direitos humanos que foram incorporados ao Direito interno 
pelo mesmo rito de aprovação das emendas constitucionais passam a ser equivalentes. Assim, passam 
a ser parâmetro de controle de convencionalidade. Correta. 

20 Nos termos do art. 5º, LI, nenhum brasileiro nato poderá ser extraditado para outro país. Todavia, se o 
nato, espontaneamente, se naturalizar em outro país, perderá a nacionalidade brasileira, nos termos 
do art. 12, § 4º, II, CF/88. Correta. 

21 O mandado de injunção pressupõe a abstenção do dever de regulamentar e/ou implementar algum 
dispositivo constitucional. Assim, somente entes públicos poderão ser polo passivo de mandado de 
injunção. Correta. 

22 Nos termos do art. 5º, XXXIV, CF/88. Correta. 

23 CF, art. 142, § 2º, excetuado pela jurisprudência (STF, RE 338.840). Correta. 

24 Nos termos do art. 7º, VI, CF/88. Correta. 

25 No Direito Brasileiro, a prisão civil por dívida alimentar não causa perplexidade, sendo largamente 
admitida como forma de coerção do devedor para o cumprimento da obrigação, desde que conjugue a 
existência de ORDEM JUDICIAL e que o não pagamento decorra de ato VOLUNTÁRIO e INESCUSÁVEL, 
conforme determina o art. 5º, LXVII e nos limites preconizados na CF, art. 5º, XI (inviolabilidade 
domiciliar). Alternativa E. 

26 Em julgamento, o STF (RE 466.343/SP e 349.703/RS) reconheceu a SUPRALEGALIDADE do Pacto de São 
José da Costa Rica e firmou posição de que não é mais possível a prisão civil do depositário infiel na 
alienação fiduciária. Hoje, essa proibição está pacificada pela edição da Súmula Vinculante 25 do STF. 
Alternativa D. 

27 O entendimento da igualdade material preconiza tratamento uniforme de todos os seres humanos, 
bem como a sua equiparação no que diz respeito a possibilidades de concessão de oportunidades. 
Decorrentes da ideia de igualdade material, as “ações afirmativas”. Alternativa C. 

28 (A) CF, art. 5º, LIX e LXX. (B) CF, art. 5º, LXXI. (C) CF, art. 5º, LXXII. (D) CF, art. 5º, LXVIII. (E) CF, art. 5º, 
XXXIV, a. Alternativa B. 

29 (A) CF, art. 5º, XI. (B) CF, art. 5º, XLV. (C) CF, art. 5º, XXXIV. (D) CF, art. 5º, LI e LII. (E) CF, art. 5º, XXV. 
Alternativa B. 
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30 De acordo com o art. 5º, LXXIII, CF/88, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular para 
anulação de atos lesivos ao patrimônio público. Alternativa E. 

31 (A) CF, art. 5º, LXX. (B) CF, art. 5º, § 4º. (C) CF, art. 5º, LXIV. (D) CF. art. 5º, LXXIII. (E) CF, art. 5º, VIII. 
Alternativa B. 

32 O direito de petição, presente em todas as Constituições brasileiras, qualifica-se como importante 
prerrogativa de caráter democrático. Trata-se de instrumento jurídico-constitucional posto à disposição 
de qualquer interessado – mesmo daqueles destituídos de personalidade jurídica –, com a explícita 
finalidade de viabilizar a defesa, perante as instituições estatais, de direitos ou valores revestidos tanto 
de natureza pessoal quanto de significação coletiva (STF ADI-MC 1.247). Alternativa E. 

33 (A) CF, art. 5º, XXXIV. (B) CF, art. 5º, XVII. (C) CF, art. 5º, XXXIII. (D) CF, art. 5º, IX. (E) CF, art. 5º, V. 
Alternativa B. 

34 (A) CF, art. 5º, LVII. (B) CF, art. 5º, LIV. (C) CF, art. 5º, XLIX. (D) CF, art. 5º, L. (E) CF, art. 5º, LXIV. Alternativa 
D. 

35 O conceito legal de direito adquirido está previsto no § 2º do art. 6º, LINDB, pelo qual se consideram 
adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo 
começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. 
A banca utilizou-se do conceito clássico de José Afonso da Silva ao comparar com o ato jurídico perfeito. 
Em outras palavras, o direito adquirido é aquele previsto em lei e que já foi incorporado ao patrimônio 
do seu titular, porém ainda não exercido. Alternativa C. 

36 O enunciado da questão aduz que o prédio a ser demolido teria sido tombado pelo Poder Público. Além 
disso, o texto diz que se trata de um “ato lesivo” e, ainda, que Eriberto é “cidadão”. Logo, nos termos 
do art. 5º, LXXIII, a ação a ser impetrada é a ação popular. Alternativa E. 

37 A resolução da questão depende da aplicação direta do art. 5º, LI, CF/88, o qual diz que “nenhum 
brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da 
naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na 
forma da lei”. Alternativa C. 

38 (A) CF, art. 102, parágrafo único. (B) CF, art. 5º, LXXI. (C) CF, art. 5º, LXIX e LXX. (D) CF, art. 5º, LXXII. (E) 
O enunciado não afirma que Cássio seria ou não “cidadão”. Mesmo sem esse conhecimento que seria 
indispensável, eliminando respostas que indicam remédios constitucionais inaplicáveis para combater 
as imoralidades administrativas, chega-se facilmente ao uso da ação popular, nos termos do art. 5º, 
LXXIII, CF/88. Alternativa E. 

39 De acordo com a tradicional classificação cronológica dos Direitos Fundamentais, os direitos de 1ª 
dimensão são os “civis e políticos”; os de 2ª dimensão são os “econômicos, sociais e culturais”; e os de 
3ª dimensão, os “difusos e coletivos”. Alternativa A.De acordo com a tradicional classificação 
cronológica dos Direitos Fundamentais, os direitos de 1ª dimensão são os “civis e políticos”; os de 2ª 
dimensão são os “econômicos, sociais e culturais”; e os de 3ª dimensão, os “difusos e coletivos”. 
Alternativa A. 

40 Aplicação direta do previsto no art. 5º, XI, CF/88. A casa do indivíduo é seu asilo inviolável, nela somente 
se podendo penetrar com o consentimento do morador, salvo: a) durante o dia: flagrante, desastre ou 
socorro e determinação judicial; b) durante a noite: flagrante, desastre ou socorro. Alternativa E. 

41 O enunciado da questão aduz claramente a ocorrência de uma imoralidade e de ato lesivo ao 
patrimônio Público. Além disso, o enunciado explica que a pessoa em questão é “cidadão”. Logo, nos 
termos do art. 5º, LXXIII, a ação a ser impetrada é a ação popular. Alternativa C. 

42 Apesar de trazer várias assertivas que alternam conhecimento da literalidade, da doutrina e da 
jurisprudência, (como no caso da assertiva A) a assertiva correta é a transcrição literal do art. 5º, XI, 
CF/88. Alternativa E. 

43 I. CF, art. 5º, XVI. II. CF, art. 58, § 3º, e STF, MS 23.446. III. CF, art. 5º, XXXIII. IV. CF, art. 5º, XXXV. 
Alternativa D. 
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44 I. CF, art. 5º, caput. II. CF, art. 5º, XXXIV, a e b. III. CF, art. 5º, XLII e XLIV. IV. CF, art. 5º, LI. Alternativa A. 

45 Com o advento da CF/88 (art. 5º, XXXVV), especialmente do inciso XXXV do art. 5º, houve a instituição 
do princípio da inafastabilidade de jurisdição. Portanto, está proscrita a obrigatoriedade de 
esgotamento da instância administrativa para que se possa acessar o Judiciário. De outra maneira: está 
afastada a necessidade da chamada “jurisdição condicionada” ou da “jurisdição de curso forçado”. 
Alternativa B. 

46 I. CF, art. 5º, VIII. II. CF, art. 5º, XXV. III. CF, art. 5º, LI. Alternativa E. 

47 (A) CF, art. 5º, XV. (B) CF, art. 5º, XIV. (C) CF, art. 5º, IX. (D) CF, art. 5º, XVIII. (E) CF, art. 5º, XIX. Alternativa 
D. 

48 (A) CF, art. 8º, VI. (B) CF, art. 12, § 1º. (C) CF, art. 14, § 1º, I. (D) CF, art. 17. (E) CF, art. 5º, X. Alternativa 
E. 

49 (A) CF, art. 5º, caput e XXII. (B) CF, art. 5º, XLVII, a. (C) CF, art. 5º, § 4º. (D) CF, art. 5º, LI. (E) CF, art. 9º, 
§ 1º. Alternativa A. 

50 I. CF, art. 5º, § 2º. II. CF, art. 5º, § 2º, e Informativo 531 do STF. III. CF, art. 5º, § 1º. Alternativa B. 

51 A questão apresenta algumas alternativas que, com algum esforço, poderiam ser consideradas 
igualmente corretas, especialmente quanto à legitimidade passiva da ação. Mesmo assim, é inegável 
que o examinador buscou a literalidade do art. 5º, LXXII, b, CF/88. O habeas data é regulado pela Lei n. 
9.507, de 12 de novembro de 1997. Alternativa D. 

52 CF, art. 5º, XLVII. (B) CF, art. 5º, LXXIII. (C) CF, art. 5º, XXIV c/c art. 184, § 4º, III. (D) CF, art. 5º, XLVII, d e 
art. 22, XV. (E) CF, art. 5º, XIX. Alternativa B. 

53 Súmula 625, STF. (B) Súmula 632, STF. (C) Súmula 630, STF. (D) Súmula 629, STF. (E) Súmula 630, STF. 
Alternativa C. 

54 Até o momento, inclina-se o STF, no HC 90.172-7-SP, a reconhecer o status SUPRALEGAL dos tratados 
e convenções internacionais sobre direitos humanos. Alternativa D. 

55 (A) CF, art. 5º, caput. (B) Art. 33, Lei n. 9.474/97. (C) Súmula 421, STF. (D) CF, art. 5º, LI. (E) CF. Art. 5º, 
LI. Alternativa B. 

56 (A) STF, RHD 22/DF. (B) Súmula 693, STF. (C) Súmula 630, STF. (D) Súmula 625, STF. (E) Súmula 629, STF. 
Alternativa D. 

57 (A) STF, HC 79.812-8. (B) CF, art. 5º, LVI. (C) Por força do princípio da presunção da inocência, a prisão 
do réu decretada por juiz anteriormente à condenação transitada em julgado terá sempre natureza 
cautelar. STF, HC 71.169. (D) CF, art. 5º, XXXVII. (E) CF, art. 5º, LV. Alternativa C. 

58 Aplicação direta do art. 5º, LXX, a e b, CF. Alternativa E. 

59 Segundo o STF, a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da 
omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no 
habeas data. Sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação 
constitucional do habeas data. (RHD 22, Rel. p/ o ac. Min. Celso de Mello, julgamento em 19-9-1991, 
Plenário, DJ de 1º-9-1995). No mesmo sentido: HD 87-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 25-
11-2009, Plenário, DJE de 5-2-2010. Alternativa D. 

60 (A) Art. 5º, LXXI, CF. (B) Art. 5º, LXX, CF. (C) ”É cabível habeas corpus mesmo quando pendente 
julgamento de recurso de apelação que veicule a mesma questão” (HC 77.858/AM, Rel. Min. Maurício 
Corrêa, DJ 12-2-1999). (D) “AJUIZAMENTO DE AÇÃO POPULAR CONTRA ATO DE CONTEÚDO 
JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE CONHECE. Os atos de conteúdo 
jurisdicional – precisamente por não se revestirem de caráter administrativo – estão excluídos do 
âmbito de incidência da ação popular, porque se acham sujeitos a um sistema específico de 
contestação, quer por via recursal, quer mediante utilização de ação rescisória (AO 672/DF, Rel. Min. 
Celso de Mello – Informativo 180 do STF). Alternativa D. 

61 (A) Art. 21, parágrafo único, Lei n. 12.016/2009. (B) Art. 21, caput, Lei n. 12.016/2009. (C) Art. 22, Lei n. 
12.016/2009. (D) Art. 22, § 1º, Lei n. 12.016/2009. (E) Art. 21, Lei n. 12.016/2009. Alternativa D. 
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62 I. Súmula 625, STF. II. O MS preventivo tem por objeto uma ameaça ao direito líquido e certo do 
impetrante. III. Art. 23, Lei n. 12.016/2009 e STJ, REsp 652.046. Alternativa A. 

63 “Mandado de Segurança. 2. Sindicato. 3. Alegado deferimento de pedido de registro sem a observância 
do princípio da unidade sindical e da Instrução Normativa n. 9/90, do Ministério do Trabalho. 4. Caráter 
controvertido dos fatos. 5. O mandado de segurança não se mostra instrumento hábil para solver 
questões que necessitam de dilação probatória. 6. Recurso desprovido” (RMS 22.186/SP, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJ 27-6-2003). Alternativa B. 

64 Aplicação direta do art. 5º, LXIX, CF. Alternativa E. 

65 Aplicação direta do art. 5º, LXXI, CF. Alternativa C. 

66 I. Art. 5º, V, CF. II. Art. 5º, XXIX, CF. III. Art. 5º, LXXVII, CF. IV. Art. 5º, XLV, CF. Alternativa D. 

67 Aplicação direta do art. 5º, LX, CF. Alternativa A. 

68 Aplicação direta do art. 5º, XXXIV, a, CF. Alternativa B. 

69 (A) Art. 5º, IV, CF. (B) Art. 5º, VI, CF. (C) Art. 5º, VIII, CF. (D) Art. 5º, IX, CF. (E) Art. 5º, X, CF. Alternativa 
E. 

70 (A) Art. 5º, LXXIII, CF. (B) Art. 5º, LXVIII, CF. (C) Art. 5º, XII, CF. (D) Art. 5º, XXXI, CF. (E) Art. 5º, LXX, b, CF. 
Alternativa D. 

71 Aplicação direta do art. 5º, LV, CF. Alternativa A. 

72 (A) Art. 5º, IV, CF. (B) Art. 5º, XLIII, CF. (C) Art. 5º, XXXIII, CF. (D) Art. 5º, LXXVIII, CF. (E) STF adota a 
posição concretista geral MI 670, MI 708 e MI 712. Alternativa D. 

73 Aplicação direta do art. 5º, LXXI, CF. Alternativa B. 

74 (A) Art. 5º, LXVIII, CF. (B) Art. 5º, LXXII, a, b, CF. (C) Art. 5º, LXX, a, b, CF. (D) Art. 5º, LXXIII, CF. Alternativa 
C. 

75 (A) Art. 5º, LXXIII, CF. (B) Art. 5º, XXVI, CF. (C) Art. 5º, XXXIII, CF. (D) Art. 5º, VIII, CF. Alternativa B. 

76 (A) Art. 5º, XIII, CF. (B) Art. 5º, XX, CF. (C) Art. 5º, LXX, b, CF. (D) Art. 5º, LXXIV, CF. (E) Art. 5º, LXXII, b, 
CF. Alternativa C. 

77 (A) Art. 5º, X, CF. (B) Art. 5º, II, CF. (C) Art. 5º, XIII, CF. (D) Art. 5º, LXIX, CF. (E) Art. 5º, XLVII, a, CF. 
Alternativa A. 

78 (A) Art. 5º, LX, CF. (B) Art. 5º, XXXV, CF. (C) Art. 5º, XVII, CF. (D) Art. 5º, XIX, CF. (E) Art. 5º, XXI, CF. 
Alternativa C. 

79 (A) Art. 97, CF – controle difuso. (B) Art. 52, X, CF. (C) Arts. 97, e 102, III, b, CF. (D) Art. 103, IX, CF, e ADI-
AgRg 3.153/DF, Rel. Min. Celso de Mello. (E) Art. 5º, Lei n. 9.868/99. Alternativa C. 

80 As principais caraterísticas dos direitos e garantias fundamentais são: historicidade, imprescritibilidade, 
inviolabilidade, concorrência, complementaridade, universalidade, indivisibilidade, interdependência, 
inter-relacionariedade, máxima efetividade, limitabilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade, eficácia 
horizontal, relatividade, cumulatividade. Alternativa C. 

81 I. Art. 5º, LXX, a e b, CF. II. Art. 5º, LXXII, a e b, CF. III. Art. 5º, LXIX, CF. IV. Art. 5º, LXXIII, CF. V. Art. 5º, 
LXXVII, CF. Alternativa E. 

82 (A) Direitos fundamentais da primeira geração: os direitos humanos da primeira dimensão marcam o 
respeito às liberdades individuais, em uma verdadeira perspectiva de absenteísmo estatal. Esses 
direitos dizem respeito aos direitos civis e políticos a traduzir o valor liberdade. (B) Direitos 
fundamentais da segunda dimensão: evidenciação dos direitos sociais, culturais e econômicos, bem 
como dos direitos coletivos, ou de coletividade, correspondendo aos direitos de igualdade. (C) Art. 5º, 
§ 1º, CF. (D) Eficácia horizontal dos direitos fundamentais: o judiciário entendeu razoável a aplicação 
dos direitos fundamentais às relações privadas: RE 160.222-8 STF. (E) Princípio da proporcionalidade: 
emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, 
proibição de excesso, direito justo e valores afins. Alternativa C. 

83 (A) Art. 5º, XXVI, CF. (B) Art. 5º, XLV, CF. (C) Art. 5º, XLVI, a, b, c, d e e, CF. (D) Art. 5º, LXXVI, a e b, CF. 
(E) Art. 5º, LX, CF. Alternativa B. 
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84 (A) Art. 5º, XI, CF. (B) Art. 5º, XXI, CF. (C) Art. 5º, LXXV, CF. (D) Art. 5º, LXX, CF. (E) Art. 8º, VII, CF. 
Alternativa E. 

85 (A) Art. 5º, LXVIII, CF. (B) Art. 5º, LXXII, a e b, CF. (C) Posição concretista – MI 712/PA, Rel. Min. Eros 
Grau e Informativo 485 do STF. (D) Art. 5º, LXXIII, CF. (E) Art. 5º, LXXII, a e b, CF. Alternativa E. 

86 (A) Art. 5º, LVI, CF. (B) Art. 5º, XLVIII, CF. (C) Art. 5º, LI, CF. (D) Art. 5º, LIV, CF. (E) Art. 5º, LIV, CF. 
Alternativa E. 

87 (A) Art. 5º, XVI, CF. (B) Art. 5º, XLII, CF. (C) Art. 5º, XLVI, e, CF. (D) Art. 5º, XLV, CF. Alternativa D. 

88 (A) Art. 5º, XXVIII, b, CF. (B) Art. 5º, LXI, CF. (C) Art. 5º, LXXVI, a e b, CF. (D) Art. 5º, LI, CF. Alternativa A. 

89 (A) RHC 108.560/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. (B) Medida Cautelar no Habeas Corpus 116.556/RJ, 
Rel. Min. Teori Zavascki. (C) Medida Cautelar no Habeas Corpus 114.815/DF, Rel. Min. Celso de Mello. 
(D) MS é subsidiário ao HD ou HC art. 5º, LXIX, CF. (E) Art. 5º, LXX, a, CF. Alternativa C. 

90 Aplicação direta do art. 5º, II e XXXIX, CF. Alternativa A. 

91 Aplicação direta do art. 5º, XXXIV, a e LXIX, CF. Alternativa E. 

92 Aplicação direta do art. 5º, LXVIII, CF. HC 70.648-7, Rel. Min. Moreira Alves. Alternativa D. 

93 Aplicação direta do art. 5º, LXXIV, CF, c/c art. 4º da Lei n. 1.060/50. Alternativa E. 

94 (A) Art. 5º, LXXII, CF. (B) Art. 5º, LXXIII, CF. (C) Art. 5º, LXX, a, CF. (D) Art. 5º, LXXI, CF. (E) Art. 5º, LXXVII, 
CF. Alternativa D. 

95 (A) “1. Depois da apresentação das informações não é cabível a alteração do pedido formulado no 
mandado de segurança. Aplicação por analogia do artigo 264 do Código de Processo Civil. Precedentes 
desta Corte e do STJ”. (TRF1 – Apelação em Mandado de Segurança: AMS 15.079/BA 
2005.33.00.015079-6, Rel. Des. Maria Isabel Gallotti Rodrigues). (B) Art. 5º, LXXIII, CF, e art. 17, Lei n. 
4.717/65. (C) TRF4 – Apelação Cível: AC 14739 RS 2002.71.04.014739-4, Rel. Ricardo Teixeira do Valle 
Pereira. (D) Arts. 102, I, d, e 105, I, b, CF. Alternativa B. 

96 (A) Art. 5º, XI, CF. (B) Art. 5º, XVIII, CF. (C) Art. 5º, XXIV, CF. (D) Art. 5º, XXXI, CF. Alternativa A. 

97 (A) Art. 5º, § 3º, CF. (B) Art. 5º, § 2º, CF. (C) Art. 5º, § 3º, CF. (D) Art. 5º, § 3º, CF. (E) RE 349.703/RS, Rel. 
Min. Carlos Britto. Alternativa A. 

98 (A) Art. 5º, LXIX, CF. (B) Art. 5º, VI, CF. (C) Art. 5º, XIV, CF. (D) Art. 5º, LXII, CF. Alternativa D. 

99 (A) Art. 5º, XI, CF. (B) Art. 5º, LIV, CF. (C) HC 70.814/SP, Rel. Min. Celso de Mello. (D) Art. 5º, LV, CF. (E) 
Art. 5º, LVI, CF. Alternativa C. 

100 Informativo 405 do STF – “Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2004; 
SOMBRA, Thiago. A eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídico-privadas: A identificação do 
contrato como ponto de encontro dos direitos fundamentais. Sérgio Antônio Fabris Ed. Porto Alegre: 
2004; VALLE, André Rufino. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Sérgio Antônio 
Fabris Ed. Porto Alegre: 2004; KAUFMANN, Rodrigo. Dimensões e Perspectivas da Eficácia Horizontal 
dos Direitos Fundamentais. Possibilidades e limites de aplicação no Direito Constitucional Brasileiro.” 
Alternativa E. 

 


