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O Curso Saber preparou esse ebook, 
especialmente, para você: candidato(a) 
que ainda pretende revisar alguns 
conteúdos para a tão aguardada prova 
do TJ Paraná! 
 
A disciplina da vez será o Direito 
Constitucional; e nós separamos 
algumas questões, dos concursos 
anteriores, para te ajudar a não se 
confundir na hora da prova! 
 
Vamos lá?

Olá, 
concurseiro(a)! 
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Questão 01
Ano: 2019 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT Prova: 
CESPE - 2019 - TJ-DFT - Titular de Serviços de Notas 
e de Registros - Remoção
 
É fundamento da República Federativa 
do Brasil 
a) a dignidade da pessoa humana. 
b) o desenvolvimento nacional. 
c) a independência nacional. 
d) a erradicação da pobreza. 
e) a solidariedade.
 

PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS
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Questão 02
Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: PC-MA Prova: 
CESPE - 2018 - PC-MA - Investigador de Polícia 
 
Acerca dos princípios fundamentais 
previstos na CF, julgue os itens a seguir. 
I O poder que emana do povo será 
exercido somente por meio de seus 
representantes eleitos. 
II O Brasil rege-se, nas relações 
internacionais, pelos princípios da 
intervenção e da negativa de asilo 
político. 
III São objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil 
a erradicação da pobreza e da 
marginalização e a redução das 
desigualdades sociais. 
IV A República Federativa do Brasil visa 
à formação de uma comunidade latino-
americana de nações por meio da 
integração econômica, política, social e 
cultural dos povos da América Latina. 
Estão certos apenas os itens 
a) I e III. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, II e IV.
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Questão 03
Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: TRT - 7ª Região 
(CE) Provas: CESPE - 2017 - TRT - 7ª Região (CE) - 
Conhecimentos Básicos - Cargo 10

Considerando a teoria dos direitos e das 
garantias fundamentais julgue os itens 
a seguir a respeito das determinações 
inscritas no texto constitucional 
brasileiro. 
I Apenas os direitos individuais 
explícitos são garantidos pela 
Constituição Federal, não sendo 
admitida a invocação de direitos 
constitucionais implícitos. 
II Admite-se a possibilidade de tratados 
e convenções internacionais sobre 
direitos humanos terem força de 
emenda constitucional, desde que 
observado o procedimento específico e 
qualificado para a sua aprovação. 
III A livre manifestação do pensamento 
deve ser ampla, sendo protegido o 
anonimato. 
Assinale a opção correta. 
a) Está certo apenas o item I. 
b) Está certo apenas o item II. 
c) Estão certos apenas os itens I e III. 
d) Estão certos apenas os itens II e III. 
e) Nenhuma está correta. 

DIREITOS 
FUNDAMENTAIS
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Questão 04
 
Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: TCM-BA Prova: CESPE - 
2018 - TCM-BA - Auditor Estadual de Infraestrutura

O cidadão que entender que seu 
direito líquido e certo foi violado por 
ato de agente do tribunal de contas 
que atuava no exercício de suas 
funções poderá se valer do remédio 
constitucional denominado 
a) mandado de injunção. 
b) ação popular. 
c) mandado de segurança. 
d) ação civil pública. 
e) ação rescisória.
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Questão 05
Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: PC-MA Prova: 
CESPE - 2018 - PC-MA - Investigador de Polícia
 
Entre os direitos sociais previstos pela 
Constituição Federal de 1988 (CF) inclui-
se o direito à 
a) amamentação aos filhos de 
presidiárias. 
b) moradia. 
c) propriedade. 
d) gratuidade do registro civil de 
nascimento. 
e) assistência jurídica e integral gratuita. 

DIREITOS 
SOCIAIS
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8

A entrada é só 1kg de 
alimento!
Você não pode perder!
Dia 20/09/2019, sexta-feira.
A partir das 15h00.

Revisar determinados conteúdos antes da prova é 
essencial para alguns candidatos; e, por isso, o Curso 
Saber organizou um intensivo para a retomada dos 
assuntos mais cobrados pela banca!

CONVITE
Dia D TJPR  
Curso Gratuito

Reserve sua vaga:
43 3326-1212 | 43 9 9943-5566

Rua Montese, 76. Londrina-PR.
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GABARITO
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01. Os Fundamentos da República 
aparecem no Art. 1º da Constituição 
Federal de 1988, que assim prescreve: 
 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana 
do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição. 
 
Das opções, apenas a dignidade 
da pessoa humana consta no rol 
mencionado. Está, portanto, correta a 
alternativa A!

E aí? Vamos 
conferir como 
você se saiu?
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02. Nos termos do Parágrafo único 
do Art. 1º, todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos da Constituição. Nos 
termos do incisos IV e X do Art. 4, 
o Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos princípios da não-
intervenção e da concessão de asilo 
político. Estão corretas, portanto, as 
assertivas da alternativa C; III e IV. 
 
03. Dispõe o Art. 5º que os 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 (§ 
2º) e que é livre a manifestação 
do pensamento, sendo vedado o 
anonimato (inciso II). Logo, está correto 
apenas o que se infere no item II, 
alternativa B. 
 
04. Alternativa C, que nos traz o Art. 5º, 
inciso LXIX, prevendo o 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. 
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05. Apenas a alternativa B nos permite 
deduzir a incidência de um direito 
social, previsto no Art. 6º. As demais 
opções apresentam desdobramentos 
de direitos fundamentais, previstos 
pelo Art. 5º.
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