
Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) não é possível, já que, a Constituição Federal, por não fazer distinção entre o brasileiro nato e o
brasileiro naturalizado, não pode autorizar tal procedimento.  

b) não é possível, pois o Brasil não extradita seus cidadãos nacionais naturalizados, por crime comum
praticado após a oficialização do processo de naturalização. 

c) é possível, pois a Constituição Federal prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado
envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ainda que praticado após a naturalização. 

d) é possível,  pois  a  Constituição Federal  autoriza  que o  Brasil  extradite  qualquer  brasileiro  quando
comprovado o seu envolvimento na prática de crime hediondo em outro país.

Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) é constitucional, pois o apoio popular tem o condão de legitimar a atuação do poder público, ainda
que esta seja contrária ao ordenamento jurídico vigente. 

b) é inconstitucional, em razão de vedação expressa da Constituição da República de 1988 à criação de
juízo ou tribunal de exceção. 

c) necessita  de  previsão  legislativa  ordinária,  já  que  a  criação  de  juízos  é  competência  do  Poder
Legislativo, após iniciativa do Poder Judiciário. 

d) pressupõe a  necessária  alteração da Constituição da República  de 1988,  por  via  de emenda,  de
maneira a suprimir a vedação ali existente. 

Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) O pedido formulado por Maria deve ser indeferido, uma vez que incumbe ao Município atuar apenas
na educação infantil, a qual é prestada até os 5 (cinco) anos de idade por meio de creches e pré-
escolas. Logo, pelo sistema constitucional de repartição de competências, Lucas, pela sua idade, deve

01 Q881082 Direito Constitucional Direitos da Nacionalidade

Jean Oliver, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro no ano de 2003. Entretanto, no ano de 2016, foi
condenado, na França, por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas (cocaína), no território francês,
entre os anos de 2010 e 2014. Antes da condenação, em 2015, Jean passou a residir no Brasil.
A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, requer a imediata extradição de Jean, a fim de que
cumpra, naquele país, a pena de oito anos à qual foi condenado.

Apreensivo, Jean procura um advogado e o questiona acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo. O advogado,
então, responde que, segundo o sistema jurídico-constitucional brasileiro, a extradição  

02 Q852365 Direito Constitucional Direitos Individuais

Atos generalizados de violência e vandalismo foram praticados nas capitais de alguns estados do país, com ações
orquestradas pelo crime organizado. Identificados e presos alguns dos líderes desses movimentos, numerosos
políticos, com apoio popular, propuseram a criação, pela forma juridicamente correta, de um juízo especial para
apreciação desses fatos, em caráter temporário, a fim de que o julgamento dos líderes presos se revele exemplar.

Ao  submeterem  essa  ideia  a  um  advogado  constitucionalista,  este  afirma  que,  segundo  a  ordem  jurídico-
constitucional brasileira, a criação de tal juízo 

03 Q852368 Direito Constitucional Direitos Sociais

Maria, maior e capaz, reside no Município Sigma e tem um filho, Lucas, pessoa com deficiência, com 8 (oito) anos
de idade. Por ser uma pessoa humilde, sem dispor de recursos financeiros para arcar com os custos de um colégio
particular, Maria procura a Secretaria de Educação do Município Sigma para matricular seu filho na rede pública.
Seu requerimento é encaminhado à assessoria jurídica do órgão municipal, para que seja emitido o respectivo
parecer para a autoridade executiva competente.

A partir dos fatos narrados, considerando a ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. 

BETA
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cursar o Ensino Fundamental em instituição estadual de ensino. 

b) O parecer da assessoria jurídica deve ser favorável  ao pleito formulado por Maria,  garantindo ao
menor uma vaga na rede de ensino municipal. Pode, ainda, alertar que a Constituição da República
prevê  expressamente  a  possibilidade  de  a  autoridade  competente  ser  responsabilizada  pelo  não
oferecimento do ensino obrigatório ou mesmo pela sua oferta irregular. 

c) O pleito  de  Maria  deve  ser  deferido,  ressalvando-se  que  Lucas,  por  ser  pessoa  com deficiência,
necessita de atendimento educacional especializado, não podendo ser incluído na rede regular de
ensino do Município Sigma. 

d) A assessoria jurídica da Secretaria de Educação do Município Sigma deve opinar pela rejeição do
pedido  formulado  por  Maria,  pois  incumbe  privativamente  à  União,  por  meio  do  Ministério  da
Educação e Cultura (MEC), organizar e prestar a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)
aos 17 (dezessete) anos de idade. 

Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) O direito de Marcos a manter suas terras deverá ser respeitado, tendo em vista que tem título jurídico
reconhecidamente hábil para caracterizar o seu direito adquirido. 

b) A propriedade que não cumpre sua função social poderá ser objeto de expropriação, sem qualquer
indenização ao proprietário que deu azo a tal descumprimento; no caso, Marcos. 

c) A propriedade,  por  interesse  social,  poderá  vir  a  ser  objeto  de  desapropriação,  devendo ser,  no
entanto, respeitado o direito de Marcos à indenização.

d) O direito de propriedade de Marcos está cabalmente garantido, já que a desapropriação é instituto
cabível somente nos casos de cultura ilegal de plantas psicotrópicas. 

Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) Os  direitos  estatais  prestacionais,  ligados  ao  Estado  Liberal  de  Direito,  nasceram
atrelados ao princípio da igualdade formal perante a lei, perfazendo a primeira dimensão
de direitos. 

b) A chamada reserva do possível fática, relacionada à escassez de recursos econômicos e
financeiros  do  Estado,  não  tem  nenhuma  influência  na  efetividade  dos  direitos
fundamentais de segunda dimensão do Estado Democrático Social de Direito. 

c) O  conceito  de  direitos  coletivos  de  terceira  dimensão  se  relaciona  aos  direitos

04 Q852369 Direito Constitucional Direitos Individuais

Marcos recebeu, por herança, grande propriedade rural no estado Sigma. Dedicado à medicina e não possuindo
maior interesse pelas atividades agropecuárias desenvolvidas por sua família, Marcos deixou, nos últimos anos, de
dar continuidade a qualquer atividade produtiva nas referidas terras.

Ciente de que sua propriedade não está cumprindo uma função social, Marcos procura um advogado para saber
se existe alguma possibilidade jurídica de vir a perdê-la.

Segundo o que dispõe o sistema jurídico-constitucional  vigente no Brasil,  assinale  a  opção que apresenta a
resposta correta. 

05 Q798350 Direito Constitucional Teoria dos Direitos Fundamentais

A teoria dimensional dos direitos fundamentais examina os diferentes regimes jurídicos de proteção
desses  direitos  ao  longo  do  constitucionalismo  democrático,  desde  as  primeiras  Constituições
liberais até os dias de hoje. Nesse sentido, a teoria dimensional tem o mérito de mostrar o perfil de
evolução da proteção jurídica dos direitos fundamentais ao longo dos diferentes paradigmas do
Estado de Direito, notadamente do Estado Liberal de Direito e do Estado Democrático Social de
Direito. Essa perspectiva, calcada nas dimensões ou gerações de direitos, não apenas projeta o
caráter  cumulativo  da  evolução  protetiva,  mas  também  demonstra  o  contexto  de  unidade  e
indivisibilidade do catálogo de direitos fundamentais do cidadão comum.
A  partir  dos  conceitos  da  teoria  dimensional  dos  direitos  fundamentais,  assinale  a  afirmativa
correta.  
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transindividuais de natureza indivisível de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato, como ocorre com o direito ao meio ambiente.  

d) Sob a égide da estatalidade mínima do Estado Liberal, os direitos negativos de defesa
dotados de natureza absenteísta são corretamente classificados como direitos de primeira
dimensão. 

Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) Luca não tem direito à nacionalidade brasileira, eis que seu pai não estava ou está a
serviço do Brasil.  

b) Luca não poderá mais obter a nacionalidade brasileira, tendo em vista que já é maior de
idade. 

c) Luca  tem  direito  à  nacionalidade  brasileira,  mas,  ainda  que  a  obtenha,  não  será
considerado brasileiro nato.  

d) Luca deverá ir residir no Brasil e fazer a opção pela nacionalidade brasileira.  

Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) José, desde que tenha assistência, é parte legítima para propor Ação Popular em face do Presidente
da República perante o Supremo Tribunal Federal. 

b) José, ainda que sem assistência, é parte legítima para propor Ação Popular em face do Presidente da
República perante o juiz natural de primeira instância. 

c) José, ainda que sem assistência, é parte legítima para propor Ação Popular em face do Presidente da
República perante o Supremo Tribunal Federal. 

d) José não é parte legítima para propor Ação Popular em face do Presidente da República, porque ainda
não é considerado cidadão.  

Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) a negativa emanada pelo hospital foi correta, tendo em vista que a Constituição Federal de 1988, ao
consagrar a laicidade do Estado brasileiro, rejeita a expressão religiosa em espaços públicos. 

06 Q798360 Direito Constitucional Direitos da Nacionalidade

Luca nasceu em Nápoles, na Itália, em 1997. É filho de Marta, uma ilustre pintora italiana, e Jorge,
um escritor  brasileiro.  Quando  de  seu  nascimento,  seus  pais  o  registraram apenas  perante  o
registro civil italiano.
Luca  nunca  procurou  se  informar  sobre  seu  direito  à  nacionalidade  brasileira,  mas,  agora,
vislumbrando seu futuro, ele entra em contato com um escritório especializado, a fim de saber se e
como poderia obter a nacionalidade brasileira.
Assinale  a opção que apresenta,  em conformidade com a legislação brasileira,  o procedimento
indicado pelo escritório. 

07 Q692547 Direito Constitucional Direitos Individuais - Remédios Constitucionais e Garantias Processuais

José, brasileiro de dezesseis anos de idade, possuidor de título de eleitor e no pleno gozo dos seus direitos
políticos, identifica, com provas irrefutáveis, ato lesivo do Presidente da República que atenta contra a moralidade
administrativa.
Com base no fragmento acima, assinale a opção que se coaduna com o instituto jurídico da Ação Popular. 

08 Q626456 Direito Constitucional Direitos Individuais

José, internado em um hospital público para tratamento de saúde, solicita a presença de um pastor para lhe
conceder assistência religiosa. O pedido, porém, é negado pela direção do hospital, sob a alegação de que, por se
tratar de instituição pública, a assistência não seria possível em face da laicidade do Estado. Inconformado, José
consulta um advogado.
Após a análise da situação, o advogado esclarece, com correto embasamento constitucional, que  
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b) a direção do hospital não tem razão, pois, embora a Constituição Federal de 1988 reconheça a
laicidade do Estado, a assistência religiosa é um direito garantido pela mesma ordem constitucional.  

c) a correção ou incorreção da negativa da direção do hospital depende de sua consonância, ou não,
com o regulamento da própria instituição, já que se está perante direito disponível. 

d) a decisão sobre a possibilidade, ou não, de haver assistência religiosa em entidades públicas de saúde
depende exclusivamente de comando normativo legal, já que a temática não é de estatura
constitucional.  

Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) A Constituição Federal até prevê a promoção do bem sem qualquer forma de discriminação, mas não
existe nenhuma norma específica que ampare a pretensão do solicitante.  

b) Não apenas a Constituição está orientada para a ideia de promoção do bem sem discriminação, como
a demanda pleiteada pelo solicitante encontra amparo em norma infraconstitucional. 

c) O solicitante possui esse direito, pois assim está previsto na Convenção das Nações Unidas para os
Direitos LGBT. 

d) Ainda que compreenda a demanda do solicitante, ele não possui o direito de ser identificado pelo
nome social no trabalho, uma vez que é um homem que se traveste de mulher.  

Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) A associação não poderá sofrer qualquer intervenção do Poder Judiciário, pois é vedada a interferência
estatal no funcionamento das associações.

b) Caso o pedido de dissolução seja acolhido, a associação poderá ser compulsoriamente dissolvida,
independentemente do trânsito em julgado da sentença judicial. 

c) A  associação  poderá  ter  suas  atividades  imediatamente  suspensas  por  decisão  judicial,
independentemente do seu trânsito em julgado.  

d) Apenas se justificaria a intervenção estatal se caracterizada a natureza paramilitar da associação em
comento.

Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

09 Q626460 Direito Constitucional Direitos Individuais

Você, na condição de advogado, foi procurado por um travesti que é servidor público federal. Na verdade, ele
adota o nome social de Joana, embora, no assento de nascimento, o seu nome de registro seja João. Ele gostaria
de ser identificado no trabalho pelo nome social e que, assim, o nome social constasse em coisas básicas, como o
cadastro de dados, o correio eletrônico e o crachá.
Sob o ponto de vista jurídico, em relação à orientação a ser dada ao solicitante, assinale a afirmativa correta.

10 Q583022 Direito Constitucional Direitos Individuais

Um grupo autodenominado “Sangue Puro” passou a se organizar sob a forma de associação. No seu estatuto, é possível identificar claros
propósitos  de  incitação  à  violência  contra  indivíduos  pertencentes  a  determinadas  minorias  sociais.  Diversas  organizações  não
governamentais voltadas à defesa dos direitos humanos, bem como o Ministério Público, ajuizaram medidas judiciais solicitando a sua
imediata dissolução. 

Segundo a Constituição Federal, a respeito da hipótese formulada, assinale a afirmativa correta.

11 Q490824 Direito Constitucional Direitos Individuais - Remédios Constitucionais e Garantias Processuais

J.G., empresário do ramo imobiliário, surpreendeu tomar conhecimento de que seu nome constava de um banco
de dados de caráter público como inadimplente de uma dívida no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Embora reconheça a existência da dívida, entende que o não pagamento encontra justificativa no fato de o valor a
que foi condenado em primeira instância ainda estar sob discussão em grau recursal. Com o objetivo de fazer com
que essa informação complementar passe a constar juntamente com a informação principal a respeito da
existência do débito, consulta um advogado, que sugere a impetração de um habeas data.

https://www.qconcursos.com/questoes/imprimir?ano_publicacao=...

4 of 8 05/06/18 02:36



a) O habeas data não é o meio adequado, já que a ordem jurídica não prevê a possibilidade de sua
utilização para complementar dados, mas apenas para garantir o direito de acessá-los ou retificá-los.

b) Deveria ser impetrado, em vez de habeas data ,mandado de segurança, ação constitucional adequada
para os casos em que se faça necessária a proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data.

c) Deve ser impetrado habeas data, pois, embora o texto constitucional não contemple a hipótese
específica do caso concreto, a lei ordinária o faz, de modo a ampliar o âmbito de incidência do habeas
data como ação constitucional

d) O habeas data não deve ser impetrado, pois a lei ordinária não pode ampliar uma garantia
fundamental prevista no texto constitucional, já que tal configuraria violação ao regime de
imutabilidade que acompanha os direitos e as garantias fundamentais

Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) A lei não pode retroagir, porque a situação versa sobre direitos indisponíveis de Pedro

b) A lei não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada formada em favor de Pedro.

c) A lei pode retroagir, pois não há direito adquirido de Pedro diante de nova legislação.

d) A lei pode retroagir, porque não há ato jurídico perfeito em favor de Pedro diante de pagamentos
pendentes

Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) é absoluto, em decorrência da publicidade dos atos.

b) tem, como limite, o sigilo imprescindível à segurança do Estado.

c) depende de autorização excepcional do Executivo.

d) está limitado aos dados constantes nos sítios de informações estatais.

Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

Sobre a resposta à consulta, assinale a afirmativa correta

12 Q455015 Direito Constitucional Direitos Individuais - Remédios Constitucionais e Garantias Processuais

Pedro promoveu ação em face da União Federal e seu pedido foi julgado procedente, com efeitos patrimoniais
vencidos e vincendos, não havendo mais recurso a ser interposto. Posteriormente, o Congresso Nacional aprovou
lei, que foi sancionada, extinguindo o direito reconhecido a Pedro. Após a publicação da referida lei, a
Administração Pública federal notificou Pedro para devolver os valores recebidos, comunicando que não mais
ocorreriam os pagamentos futuros, em decorrência da norma em foco.

Nos termos da Constituição Federal, assinale a opção correta

13 Q423496 Direito Constitucional Direitos Individuais - Remédios Constitucionais e Garantias Processuais

Deise pretende ter acesso a informações pertinentes à atividade estatal que estão em poder de específico órgão
público, aduzindo que todos os dados de interesse coletivo ou geral devem ser públicos. 

Nos termos da Constituição Federal, o direito de acesso às informações estatais

14 Q349714 Direito Constitucional Direitos Individuais

A Constituição declara que todos podem reunir-se em local aberto ao público. Algumas condições para que as
reuniões se realizem são apresentadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.
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a) Os participantes não portem armas.

b) A reunião seja autorizada pela autoridade competente.

c) A reunião não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

d) Os participantes reúnam-se pacificamente.

Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) O habeas data pode ser impetrado ainda que não haja negativa administrativa em relação ao acesso a
informações pessoais.

b) A ação popular pode ser impetrada por pessoa jurídica.

c) O particular pode figurar no polo passivo da ação de habeas corpus.

d) O mandado de segurança somente pode ser impetrado quando as questões jurídicas forem
incontroversas.

Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) ingressar com ação civil pública, que é o meio apto a sanar a lesividade ao patrimônio público.

b) propor ação penal privada subsidiária da pública para condenar o prefeito e o particular beneficiado e
reparar os prejuízos causados aos cofres públicos.

c) impetrar mandado de segurança coletivo para amparar direito liquido e certo seu e de todos os
cidadãos aos princípios da legalidade e moralidade.

d) ingressar com ação popular apta a proteger o patrimônio público indevidamente lesado.

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) Pode ser impetrado por estrangeiro residente no país.

b) É cabível contra punição disciplinar militar imposta por autoridade incompetente.

c) Não é meio hábil para controle concreto de constitucionalidade.

d) A Constituição assegura a gratuidade para seu ajuizamento.

15 Q312299 Direito Constitucional Direitos Individuais - Remédios Constitucionais e Garantias Processuais

Em relação aos remédios constitucionais, assinale a afirmativa correta.

16 Q312318 Direito Constitucional Direitos Individuais - Remédios Constitucionais e Garantias Processuais

Cristina, cidadã brasileira comprometida com a boa administração, descobre que determinada obra pública em sua
cidade foi realizada em desacordo com as normas que regem as licitações públicas, com vistas a beneficiar um
particular amigo do prefeito. De posse de cópias do processo administrativo que comprovam a situação, pretende
ingressar com medida judicial para a proteção do patrimônio público.

Para combater tal situação, Cristina deverá

17 Q304838 Direito Constitucional Direitos Individuais - Remédios Constitucionais e Garantias Processuais

A respeito da ação de habeas corpus, assinale a afirmativa incorreta.

18 Q261964 Direito Constitucional Direitos da Nacionalidade
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Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) Ministro do STF ou do STJ.

b) Diplomata. 

c) Ministro da Justiça.  

d) Senador. 

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) O conceito de “casa” é abrangente e inclui quarto de hotel.

b) O conceito de casa é abrangente, mas não inclui escritório de advocacia.

c) A prisão em flagrante durante o dia é um limite a essa garantia, mas apenas quando houver mandado
judicial.

d) A prisão em quarto de hotel obedecendo a mandado judicial pode se dar no período noturno.

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) como o direito brasileiro adotou o sistema de jurisdição una, tendo o Poder Judiciário o monopólio da
apreciação, com força de coisa julgada, de lesão ou ameaça a direito, é cabível a apreciação judicial
dessa matéria a qualquer tempo.

b) as decisões da Justiça Desportiva são inquestionáveis na via judicial, uma vez que vige, no direito
brasileiro, sistema pelo qual o Poder Judiciário somente pode decidir matérias para as quais não exista
tribunal administrativo específico.

c) como regra, o ordenamento vigente adota o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV,
da CRFB); todavia, as decisões da Justiça Desportiva consubstanciam exceção a essa regra, já que são
insindicáveis na via judicial.

d) o Poder Judiciário pode rever decisões proferidas pela Justiça Desportiva; ainda assim, exige-se,
anteriormente ao ajuizamento da ação cabível, o esgotamento da instância administrativa, por se
tratar de exceção prevista na Constituição.

A Constituição de 1988 proíbe qualquer discriminação, por lei,  entre  brasileiros  natos  e  naturalizados,  exceto 
os  casos  previstos  pelo  próprio  texto  constitucional.  Nesse  sentido,  é  correto  afirmar  que  somente 
brasileiro  nato  pode  exercer  cargo de   

19 Q224791 Direito Constitucional Direitos Individuais

A Constituição assegura, entre os direitos e garantias individuais, a inviolabilidade do domicílio, afirmando que “a
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador” (art. 5º,
XI, CRFB).

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

20 Q224798 Direito Constitucional Direitos Individuais - Remédios Constitucionais e Garantias Processuais

Durante competição esportiva (campeonato estadual de futebol), o clube “A” foi punido com a perda de um ponto
em virtude de episódios de preconceito por parte de sua torcida. Com essa decisão de primeira instância da
justiça desportiva, o clube “B” foi declarado campeão naquele ano. O clube “A” apresentou recurso contra a
decisão de primeira instância. Antes mesmo do julgamento desse recurso, distribuiu ação ordinária perante a
Justiça Estadual com o objetivo de reaver o ponto que lhe fora retirado pela Justiça arbitral. Diante de tal situação,
é correto afirmar que
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