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QUESTÕES DE NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

Professor: Aragonê Fernandes 

Questão 17 – Na hipótese de...  
Gabarito: ERRADO.  
Comentário: O artigo 141 prevê que, cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão 
também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus 
executores ou agentes. 
 

ATENÇÃO: ITEM FORA DO EDITAL. Veja: 
 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres 
individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; 
direitos sociais; nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias 
constitucionais individuais; garantias dos direitos 50 coletivos, sociais e políticos. 2 Poder 
Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de governo. 3 Defesa do Estado 
e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública. 4 Ordem 
social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; meio ambiente; família, criança, 
adolescente, idoso, índio. 
 
Quando a Banca se refere à “Defesa do Estado e das instituições democráticas”, restringe à 
“segurança pública; organização da segurança pública”, temas tratados exclusivamente no artigo 
144 da Constituição. 
Assim, fica evidente que a prova extrapolou ao cobrar conteúdo relativo aos artigos 136 a 141 – 
Estado de Defesa e Estado de Sítio. 
Tal o cenário, o item deve ser ANULADO. 

 
Questão 18 – O Presidente da República...  
Gabarito: ERRADO.  
Comentário: No Estado de Defesa, o Presidente da República primeiro decreta a medida e depois 
a submete à aprovação do Congresso Nacional (manifestação posterior).  
É somente no Estado de Sítio, medida mais gravosa, que o Presidente da República dependerá 
de autorização do Congresso (manifestação anterior). 
 

ATENÇÃO: ITEM FORA DO EDITAL. Veja: 
 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres 
individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; 
direitos sociais; nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias 
constitucionais individuais; garantias dos direitos 50 coletivos, sociais e políticos. 2 Poder 
Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de governo. 3 Defesa do Estado 
e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública. 4 Ordem 



 
social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; meio ambiente; família, criança, 
adolescente, idoso, índio. 
 
Quando a Banca se refere à “Defesa do Estado e das instituições democráticas”, restringe à 
“segurança pública; organização da segurança pública”, temas tratados exclusivamente no artigo 
144 da Constituição. 
Assim, fica evidente que a prova extrapolou ao cobrar conteúdo relativo aos artigos 136 a 141 – 
Estado de Defesa e Estado de Sítio. 
Tal o cenário, o item deve ser ANULADO. 

 
Questão: 19 – Ainda que, em regra...  
Gabarito: CERTO.  
Comentário: O artigo 12, § 3º, da CF trata dos cargos privativos de brasileiros natos. Entre eles 
está o de oficial das forças armadas, por razões de segurança. 
 
Questão 20 – Dada a previsão constitucional...  
Gabarito: ERRADO.  
Comentário: A constituição diz que 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 – artigo 5º, inciso LXV. 
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