QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL – PMRN 2018 – IBADE
Prof. Assis Maia

COMENTÁRIOS:
A referida questão busca a identificação de um dos Fundamentos da República Federativa do Brasil. Analisando
as alternativas fica evidenciada a alternativa (B) como a correta. CIDADANIA é fundamento previsto no art. 1º,
II da Constituição Federal.
A alternativa (A) faz menção à tripartição dos poderes, cuja previsão está no art. 2º, enquanto as alternativas
(C), (D) e (E) citam princípios internacionais previstos no art. 4º da nossa Lei Maior.

COMENTÁRIOS:
Dentre as alternativas mencionadas na questão, verifica-se que está correta a letra (C), que classifica a
Constituição Federal como promulgada (democrática), escrita (compilada em documento único) e rígida (de
difícil modificação).
Os erros das demais alternativas são:
(A) costumeira (fundada nos costumes; não escrita) e semiflexível (parte fácil, outra parte difícil de mudar);
(B) outorgada (imposta) e flexível (fácil de mudar);
(D) pactuada (nascida de um pacto entre forças estabelecidas), costumeira (fundada nos costumes; não escrita)
e semirrígida (parte fácil, outra parte difícil de mudar);
(E) outorgada (imposta).
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COMENTÁRIOS:
As cláusulas pétreas são limitações materiais, cuja missão é impedir proposta de emenda à Constituição
tendente a abolir certos assuntos. Previstas no art. 60, § 4º da CF/88, contemplam os seguintes temas:
I - forma federativa de estado (prevista na alternativa “C”);
II - voto direto, secreto, universal e periódico;
III – separação dos poderes;
IV – direitos e garantias individuais.
Considerando o citado acima, correta a letra (C).

COMENTÁRIOS:
A) ERRADA: brasileiros naturalizados podem ser extraditados em casos de crimes comuns praticados antes
da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícitos de entorpecentes (CF, art. 5º, LI);
B) ERRADA: o habeas corpus visa proteger a liberdade de locomoção (CF, art. 5º, LXVIII). Por outro lado, o
conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante é tutelado por habeas data (CF, art. 5º, LXXII).
C) ERRADA: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (CF,
art. 5º, LVII), independentemente do crime.
D) CORRETA. É o que estabelece o art. 5º, LVI;
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E) ERRADA: É possível pena de morte no Brasil quando o país estiver em guerra declarada (CF, art. 5º XLVII,
a).

COMENTÁRIOS:
Os legitimados a propor ações diretas de inconstitucionalidade estão previstos no art. 103 da Constituição
Federal. Considerando as alternativas da questão 15, apenas o GOVERNADOR DE ESTADO se encontra
nessa lista. Por esse motivo, correta a letra (A).

COMENTÁRIOS:
Os princípios constitucionais administrativos estão expressos no art. 37, caput.
São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Suas iniciais formam a palavra
LIMPE. Considerando a referida listagem, correta a alternativa “D” (Moralidade).
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COMENTÁRIOS:
As Polícias Militares são órgãos de Segurança Pública, cuja previsão expressa na Carta Magna é feita no art.
144. Sobre tal instituição, analisemos:
A) ERRADA. Compete à Polícia Federal apurar infrações penais contra a ordem política e social. Frise-se,
ainda, que missão de apuração de infrações penais (não militares) é das polícias judiciárias (e não da PM).
B) ERRADA. Mesma motivação da letra “A”.
C) ERRADA. A alternativa se refere às Guardas Municipais.
D) CORRETA. É o que se extrai do art. 144, §§ 5º e 6º da CF/88.
E) ERRADA. A alternativa se refere à Polícia Rodoviária Federal.
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COMENTÁRIOS:
Os direitos políticos são tratados na CF88 entre os artigos 14 e 16. Analisemos cada uma das alternativas sobre
o referido tema:
A) ERRADA. Os analfabetos são alistáveis, porém INELEGÍVEIS.
B) ERRADA. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, maiores de setenta anos (e
não “sessenta” como disse a alternativa) e para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos (Art. 14,
§ 1º, II).
C) ERRADA. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos (e não dezesseis
como disse a alternativa) – Art. 14, § 1º, I);
D) CORRETA. É o que se extrai do art. 14, § 8º da CF/88: “O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes
condições: I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; II - se contar mais de
dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da
diplomação, para a inatividade. ”
E) ERRADA. A idade mínima para ser Governador e Vice-Governador é de trinta anos (e não trinta e cinco,
como mencionado na alternativa).
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COMENTÁRIOS:
Poder Constituinte Originário é o poder de fazer instaurar uma nova ordem jurídica, rompendo por completo a
ordem anterior. Ele é inicial, ilimitado e incondicionado. Sob a perspectiva jurídica é um poder que “tudo pode”.
Por esse motivo, correta a letra (B).
As alternativas (A), (C) e (D) tratam do Poder Constituinte Derivado Reformador, enquanto a (E) retrata o PCD
Decorrente.

COMENTÁRIOS:
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A) CORRETA. O Poder Legislativo no âmbito federal é bicameral, sendo exercido pelo Congresso Nacional,
que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (CF, art. 44).
B) ERRADA. O legislativo municipal é unicameral, exercido pela Câmara Municipal de Vereadores.
C) ERRADA. O Poder Legislativo no âmbito federal é bicameral, sendo exercido pelo Congresso Nacional, que
se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (CF, art. 44).
D) ERRADA. O legislativo estadual é unicameral, exercido pela Assembleia Legislativa.
E) ERRADA. O legislativo estadual é unicameral, exercido pela Assembleia Legislativa.
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