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QUESTÃO 1  

GABARITO PRELIMINAR: Letra B 

COMENTÁRIO:  

Vamos à análise das assertivas: 

I – Os direitos fundamentais, em regra, têm por titulares os brasileiros e os estrangeiros 

em território nacional. Com efeito, em relação aos estrangeiros, por serem pessoas, 

são titulares de direitos, ainda que não residam em território nacional. Assim, essa 

assertiva está correta. 

II – O direito à liberdade abrange a liberdade de ir, de vir, de pensamento, de 

consciência, religiosa etc. Em suma, o direito à liberdade possui diversas manifestações 

e não apenas o direito de ir e vir. Logo, essa assertiva está incorreta. 

III – O princípio da isonomia, em seu aspecto material, garante que os iguais sejam 

tratados de forma igual, mas os desiguais devem ser tratados de forma desigual, na 

medida de sua desigualdade. Logo, o legislador pode criar normas com tratamento 

diferenciado em razão de distinções sociais, econômicas e outras sem que isso seja, em 

linha de princípio, considerado afronta ao princípio da isonomia. Por essa forma, essa 

assertiva está correta. 

IV – Na verdade, o sistema de cotas é a concretização do princípio da igualdade 

material. Dessa forma, essa assertiva está incorreta. 

Com isso, o gabarito correto é a letra B. 

  

 

 



   

  

QUESTÃO 2  

GABARITO PRELIMINAR: Letra E 

COMENTÁRIO:  

Vamos à análise das assertivas: 

I – Com o consentimento do morador, independentemente de ordem judicial, será 

possível o ingresso em domicílio. Assim, no caso apresentado, como houve 

consentimento do morador, o ingresso noturno será possível. Logo, essa assertiva está 

incorreta. 

II – O flagrante delito autoriza o ingresso domiciliar a qualquer tempo, seja dia ou noite, 

independentemente da concordância do morador, nos termos do art. 5º, XI da 

Constituição Federal. Assim, essa assertiva está correta. 

III – Para prestar socorro, admite-se o ingresso domiciliar a qualquer tempo, dia ou 

noite, independentemente de consentimento de morador. Dessa forma, essa assertiva 

está incorreta. 

IV – Em caso de desastre, dia ou noite, será possível o ingresso domiciliar para prestar 

socorro. Portanto, essa assertiva está correta. 

Com isso, o gabarito correto é a letra E. 

 
QUESTÃO 3 

GABARITO PRELIMINAR: Letra B 

COMENTÁRIO:  

De acordo com o art. 5º, XXIV da CF, a lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante 

justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição. 

Por sua vez, a expropriação de imóvel em que houve o cultivo de substâncias 

entorpecentes tem como finalidade a punição do proprietário que não cumpre a 

função social. 



   

  

Com essas considerações, verifica-se que estão corretos os itens II, III e IV e o gabarito 

correto é a letra B. 

 
QUESTÃO 4 

GABARITO PRELIMINAR: Letra C 

COMENTÁRIO:  

Sobre o tribunal do júri, a Constituição Federal dispõe que: 

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

assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

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

A partir da análise dessa norma, verifica-se que o item II está incorreto, pois as votações 

são sigilosas. 

Logo, o gabarito é a letra C. 

 
QUESTÃO 5 

GABARITO PRELIMINAR: Letra A 

COMENTÁRIO:  

Vamos à análise das assertivas: 

I – o crime de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 

constitucional e o estado democrático são os tipos de crimes imprescritíveis. Logo, essa 

assertiva está incorreta. 



   

  

II – o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Assim, essa assertiva está 

correta. 

III – a ação de grupos armados civis ou militares é considerado crime, além de ser 

inafiançável e imprescritível. Dessa forma, esse item está incorreto. 

IV – são crimes imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, 

contra a ordem constitucional e o estado democrático. O terrorismo, apesar de 

equiparado a hediondos, não é imprescritível. Por essa razão, e ssa alternativa está 

incorreta. 

Com isso, o gabarito correto é a letra A. 

 
QUESTÃO 6 

GABARITO PRELIMINAR: Letra D 

COMENTÁRIO:  

De acordo com o parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal, verifica-se que, 

dentre as assertivas apontadas nessa questão, os trabalhadores domésticos não 

possuem direito ao adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres 

ou perigosas, na forma da lei. 

Assim, a alternativa correta é a letra D. 

 
QUESTÃO 7 

GABARITO PRELIMINAR: Letra E 

COMENTÁRIO:  

A partir da análise dos itens dessa questão, verifica-se que está incorreto o item E, já 

que, nos termos do art. 8º, I da Constituição Federal, a lei não poderá exigir autorização 

do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, 

vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical. 

Logo, o gabarito é a letra E. 
 



   

  

QUESTÃO 8 

GABARITO PRELIMINAR: Letra C 

COMENTÁRIO:  

O art. 8º, V da Constituição Federal, ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se 

filiado. Trata-se de uma decorrência da livre associação sindical. 

Com isso, a alternativa C está incorreta e é o gabarito a ser marcado. 

 
QUESTÃO 9 

GABARITO PRELIMINAR: Letra A 

COMENTÁRIO:  

Vamos à análise das assertivas:   

I – o filho de pais estrangeiros que estejam a serviço de seu país será estrangeiro. Logo, 

essa assertiva está certa ao afirmar que não será brasileiro nato quem se encaixar nessa 

situação. 

II – será brasileiro nato quem nascer no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 

brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou 

venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, 

depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Assim, essa assertiva 

está correta. 

III – o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é privativo de brasileiro nato e o 

português, embora possa ser equiparado ao brasileiro naturalizado se preencher os 

requisitos, nunca poderá ocupar esse cargo. Desse modo, essa assertiva está correta. 

IV – A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo 

nos casos previstos nesta Constituição. Logo, essa assertiva também está correta. 

Com isso, a alternativa correta é a letra A. 

 



   

  

 
QUESTÃO 10 

GABARITO PRELIMINAR: Letra D 

COMENTÁRIO:  

Vamos à análise das assertivas: 

I – Será considerado brasileiro naturalizado aquele que, originário de país de língua 

portuguesa, resida um ano ininterrupto e idoneidade moral. Assim, essa assertiva está 

correta. 

II – Para os estrangeiros de países em que a língua não seja a portuguesa, a aquisição 

da nacionalidade brasileira depende de residência ininterrupto há mais de quinze anos 

e a inexistência de condenação penal. Desse modo, esse item está correto. 

III – o ato de vontade em que se busca a aquisição da nacionalidade brasileira, se 

preenchidos os requisitos constitucionais, garantirá à pessoa a nacionalidade derivada 

ou secundária. Por esse modo, essa assertiva está incorreta. 

IV – Inexiste proibição para que uma pessoa tenha mais de uma nacionalidade no Brasil. 

Portanto, essa assertiva está incorreta. 

Logo, o gabarito correto é a letra D. 

  
QUESTÃO 11 

GABARITO PRELIMINAR: Letra C 

COMENTÁRIO:  

Vamos à análise das assertivas: 

I – nos termos do art. 12, parágrafo quarto, da Constituição Federal, será declarada a 

perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por 

sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Logo, essa 

assertiva está correta. 



   

  

II – O brasileiro que adquirir, por disposição prevista em legislação estrangeira, outra 

nacionalidade originária, não perde a nacionalidade brasileira. Assim, essa assertiva 

está incorreta. 

III – Conforme o art. 12, parágrafo quarto, da Constituição Federal, será declarada a 

perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: 

de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em 

estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o 

exercício de direitos civis. Desse modo, essa assertiva está correta. 

IV – a situação do apátrida, embora não desejável e da existência de normas 

internacionais que se busca evitar essa realidade, pode acontecer no Brasil. Nessa 

situação, essa pessoa receberá proteção jurídica em território nacional na qualidade 

de estrangeiro, mas essa situação pode ocorrer quando nenhum critério de atribuição 

de nacionalidade for aplicável. Por esse modo, essa assertiva está correta. 

 Dessa forma, a alternativa correta é a letra C. 

 
QUESTÃO 12 

GABARITO PRELIMINAR: Letra D 

COMENTÁRIO:  

Vamos à análise das assertivas: 

I – o direito ao sufrágio garante ao cidadão o direito de votar e o direito de ser votado, 

denominados, respectivamente, de capacidade eleitoral ativa e passiva. Assim, essa 

assertiva está correta. 

II – O plebiscito pode ser conceito como uma consulta popular prévia à aprovação de 

uma lei e o plebiscito, uma consulta popular feita posteriormente à lei. Logo, essa 

assertiva está incorreta. 

III – A capacidade eleitoral passiva pode ser denominado de direito de ser votado. 

Desse modo, essa alternativa está correta. 



   

  

IV – o cidadão, enquanto não preencher a idade mínima para participar das eleições, 

não é considerado inelegível, mas, na verdade, não preenche uma das condições de 

elegibilidade. Por essa razão, essa assertiva está incorreta. 

No gabarito preliminar, apontou-se como gabarito a letra B. 

Entretanto, não há alternativa correta a ser marcada. 

Dessa questão, cabe recurso. Isso porque o não preenchimento de condições de 

elegibilidade não deve ser considerada inelegibilidade. Inelegibilidade é uma causa 

impeditiva para o exercício do direito à elegibilidade. 

Por sua vez, o não preenchimento de uma das condições de elegibilidade configura a 

não elegibilidade e não uma inelegibilidade. São institutos tecnicamente distintos. 
 

QUESTÃO 13 

GABARITO PRELIMINAR: Letra A 

COMENTÁRIO:  

Vamos à análise das assertivas: 

I – os militares, durante o período do serviço militar obrigatório são inalistáveis. Os 

demais militares são alistáveis. Assim, essa assertiva está correta. 

II – O militar alistável, se contar com menos de dez anos de serviço, para participar das 

eleições, deve-se afastar de suas atividades. Assim, essa assertiva está correta. 

III – O militar alistável, se contar com mais de dez anos de serviço, para participar das 

eleições, será agregado à autoridade superior. Desse modo, essa assertiva está correta. 

IV – O militar que tiver mais de dez anos de serviço e, se for eleito, passará, no ato da 

diplomação para a inatividade. Portanto, essa assertiva pode ser considerada correta. 

Com isso, inicialmente, o gabarito correto é a letra A. 



   

  

Entretanto, será cabível a interposição de recurso, já que os itens II e III não mencionam 

que o afastamento da atividade, ser agregado à autoridade superior apenas é exigido 

se o militar for participar das eleições. E essa informação não está nas alternativas. 

Já quanto ao item IV, somente passa para a inatividade os militares eleitos que tenham 

mais de dez anos de serviço e não todos os militares. 

Logo, pode ser interposto recurso por ausência de informações completas em todas as 

assertivas. 

 
QUESTÃO 14 

GABARITO PRELIMINAR: não há alternativa correta para a questão (questão passível de recurso) 

COMENTÁRIO:  

Vamos à análise das assertivas: 

A – os partidos políticos são livres para formarem coligações nas eleições 

proporcionais, não havendo sujeição do partidos a regras predeterminadas. Logo, essa 

assertiva está incorreta. 

B – os partidos, dentro de uma mesma circunscrição, podem formar mais de uma 

coligação proporcional para a mesma circunscrição. A isso dá-se o nome de 

horizontalidade. Assim, essa assertiva está incorreta. 

C – os partidos, no tema coligações, são regidos pelo princípio da liberdade, inclusive, 

para a definição do nome da união partidária. Assim, essa assertiva está incorreta. 

D – as regras para a formação das coligações devem ser definidas pelos próprios 

partidos. Assim, um mesmo partido pode definir regras distintas para as coligações 

estaduais e municipais. Logo, essa assertiva está incorreta. 

E – Essa assertiva está incorreta e, apesar do gabarito, cabe recurso. Isso porque, desde 

a edição da Emenda à Constituição n. 97/2017, não se admite mais a formação de 

coligação para as eleições majoritárias, mas somente para as eleições proporcionais. 

Não há alternativa correta nessa questão. 



   

  

 
QUESTÃO 15 

GABARITO PRELIMINAR: Letra D 

COMENTÁRIO:  

Vamos à análise das assertivas: 

I – todo partido político precisa caráter nacional. Logo, essa assertiva está correta. 

II – O registro de um partido político é feito inicialmente no Cartório de Registro Civil 

e, depois da aquisição do caráter nacional, no TSE. Assim, o registro no TSE é a última 

etapa no processo de criação de um partido. Dessa forma, essa assertiva está incorreta. 

III – A primeira etapa de criação de um partido político é a aquisição da personalidade 

jurídica, que ocorre com o registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. 

Assim, essa assertiva está incorreta. 

IV – os partidos não podem manter ou ser organização paramilitar. Portanto, esse item 

está correto. 

Com isso, o gabarito é a letra D. 
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