QUESTÕES AULA 03– CONSTITUCIONAL
Prof. Gerson Dalle Grave

DA NACIONALIDADE e DIREITOS POLÍTICOS
28) 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.
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.

29) Afonso, nascido em Portugal e filho de pais portugueses, mudou-se para o Brasil ao
completar 25 anos, com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moram
seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente
inscrito nos quadros da OAB local, Afonso permanece, por 13 (treze) anos
ininterruptos, laborando e residindo em Salvador.
Com base na hipótese narrada, sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso,
assinale a afirmativa correta.
A - Afonso somente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 (quinze)
anos ininterruptos de residência na República Federativa do Brasil, devendo, ainda,
demonstrar que não sofreu qualquer condenação penal e requerer a nacionalidade
brasileira.
B - Uma vez comprovada sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei,
adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado e, nessa condição, desde que preenchidos
os demais pressupostos legais, candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador.

C - Afonso poderá se naturalizar brasileiro caso demonstre ser moralmente idôneo, mas
não poderá alistar-se como eleitor ou exercer quaisquer dos direitos políticos elencados
na Constituição da República Federativa do Brasil.
D - Afonso, por ser originário de país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade de
brasileiro nato ao demonstrar, na forma da lei, residência ininterrupta por 1 (um) ano em
solo pátrio e idoneidade moral.

30) Enzo, brasileiro naturalizado há três anos, apaixonado por ópera, ao saber que a
sociedade empresária de radiodifusão, Rádio WXZ, situada na capital do Estado Alfa,
encontra-se em dificuldade econômica, apresenta uma proposta para ingressar na
sociedade. Nessa proposta, compromete-se a adquirir 25% do capital total da sociedade
empresária, com a condição inafastável de que o controle total sobre o conteúdo da
programação veiculada pela rádio seja de sua inteira responsabilidade, de forma a
garantir a inclusão de um programa diário, com duração de uma hora, sobre ópera. A
proposta foi aceita pelos atuais sócios, mas Enzo, preocupado com a licitude do
negócio, dada a sua condição de brasileiro naturalizado, procura a consultoria de um
advogado.
Considerando a hipótese apresentada, segundo o sistema jurídico-constitucional
brasileiro, assinale a afirmativa correta.
A - Não será possível a concretização do negócio nos termos apresentados, tendo em
vista que a Constituição da República não permite que os meios de comunicação
divulguem manifestações culturais estrangeiras.
B - Será possível a concretização do negócio nos termos apresentados, posto que Enzo é
brasileiro naturalizado e a Constituição da República veda qualquer distinção entre
brasileiro nato e brasileiro naturalizado.
C - Não será possível a concretização do negócio nos termos acima apresentados, pois a
Constituição da República veda que brasileiro naturalizado há menos de dez anos possa
estabelecer o conteúdo da programação da rádio.
D - Será possível a concretização do negócio nos termos acima apresentados, pois a
Constituição da República, em respeito aos princípios liberais que sustenta, não
interfere no conteúdo pactuado entre contratantes privados.

31) 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 extraditálo. O advogado, então, responde que, segundo o sistema jurídico-constitucional
brasileiro, a extradição
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 possivel, pois a Constituição Federal autoriza que o Brasil extradite qualquer
brasileiro quando comprovado o seu envolvimento na prática de crime hediondo em
outro país.

32) Alessandro Bilancia, italiano, com 55 anos de idade, ao completar 15 anos de
residência ininterrupta no Brasil, decide assumir a nacionalidade “brasileira”,
naturalizando-se. Trata-se de renomado professor, cuja elevada densidade intelectual e
capacidade de liderança são muito bem vistas por um dos maiores partidos políticos
brasileiros. Na certeza de que Alessandro poderá fortalecer os quadros do governo caso
o partido em questão seja vencedor nas eleições presidenciais, a cúpula partidária já
ventila a possibilidade de contar com o auxílio do referido professor na complexa tarefa
de governar o País.
Analise as situações abaixo e assinale a única possibilidade idealizada pela cúpula
partidária que encontra respaldo na Constituição Federal.
A - Alessandro Bilancia, graças ao seu reconhecido saber jurídico e à sua ilibada
reputação, poderá ser indicado para compor o quadro de ministros do Supremo Tribunal
Federal.
B - Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de deputado federal e ser
eleito, poderá ser indicado para exercer a Presidência da Câmara dos Deputados.
C - Alessandro Bilancia, na hipótese de concorrer ao cargo de senador e ser eleito, pode
ser o líder do partido na Casa, embora não possa presidir o Senado Federal.

D - Alessandro Bilancia, dada a sua ampla e sólida condição intelectual, pode ser
nomeado para assumir qualquer ministério do governo.

33) 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
a)Ministro do STF ou do STJ.
b)Diplomata.
c)Ministro da Justiça.
d)Senador.

34) André, jovem de 25 anos, é Vereador pelo Município M, do Estado E. Portanto,
com domicílio eleitoral nesse Estado. Suas perspectivas políticas se alteram quando, ao
liderar um grande movimento de combate à corrupção, o seu nome ganha notoriedade
em âmbito nacional. A partir de então, passa a receber inúmeras propostas para
concorrer a diversos cargos eletivos, advindas, inclusive, de outros Estados da
Federação, a exemplo do Estado X. Nessas condições, seduzido pelas propostas, analisa
algumas possibilidades.
De acordo com a Constituição Federal, assinale a opção que indica o cargo eletivo ao
qual André pode concorrer.
a)Deputado Estadual pelo Estado X.
b)Deputado Federal pelo Estado E.
c)Senador da República pelo Estado E.
d)Governador pelo Estado E.

35) José Maria, no ano de 2016, foi eleito para exercer o seu primeiro mandato como
Prefeito da Cidade Delta, situada no Estado Alfa. Nesse mesmo ano, a filha mais jovem
de José Maria, Janaína (22 anos), elegeu-se vereadora e já se organiza para um segundo
mandato como vereadora. Rosária (26 anos), a outra filha de José Maria, animada com
o sucesso da irmã mais nova e com a popularidade do pai, que pretende concorrer à
reeleição, faz planos para ingressar na política, disputando uma das cadeiras da
Assembleia Legislativa do Estado Alfa. Diante desse quadro, a família contrata um
advogado para orientá-la. Após analisar a situação, seguindo o sistema jurídicoconstitucional brasileiro, o advogado afirma que

A - as filhas não poderão concorrer aos cargos almejados, a menos que José Maria
desista de concorrer à reeleição para o cargo de chefe do Poder Executivo do Município
Delta.
B - Rosária pode se candidatar ao cargo de deputada estadual, mas Janaína não poderá
se candidatar ao cargo de vereadora em Delta, pois seu pai ocupa o cargo de chefe do
Poder Executivo do referido município.
C - as candidaturas de Janaína, para reeleição ao cargo de vereadora, e de Rosária, para
o cargo de deputada estadual, não encontram obstáculo no fato de José Maria ser
prefeito de Delta.
D - Janaína pode se candidatar ao cargo de vereadora, mas sua irmã Rosária não poderá
se candidatar ao cargo de deputada estadual, tendo em vista o fato de seu pai exercer a
chefia do Poder Executivo do município.

36) Numerosos partidos políticos de oposição ao governo federal iniciaram tratativas a
fim de se fundirem, criando um novo partido, o Partido Delta. Almejam, com isso, criar
uma força política de maior relevância no contexto nacional. Preocupados com a
repercussão da iniciativa no âmbito das políticas regionais e percebendo que as
tratativas políticas estão avançadas, alguns deputados federais buscam argumentos
jurídico-constitucionais que impeçam a criação desse novo partido. Em reunião,
concluem que, embora o quadro jurídico-constitucional brasileiro não vede a fusão de
partidos políticos, estes, como pessoas jurídicas de direito público, somente poderão ser
criados mediante lei aprovada no Congresso Nacional.
Ao submeterem essas conclusões a um competente advogado, este, alicerçado na
Constituição da República, afirma que os deputados federais
A - estão corretos quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos, mas
equivocados quanto à necessidade de criação de partido por via de lei, já que, no Brasil,
os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito privado.

B - estão equivocados quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos no Brasil,
embora estejam corretos quanto à necessidade de que a criação de partidos políticos se
dê pela via legal, por serem pessoas jurídicas de direito público.
C - estão equivocados, pois a Constituição da República não só proibiu a fusão entre
partidos políticos como também deixou a critério do novo partido político escolher a
personalidade jurídica de direito que irá assumir, pública ou privada.
D - estão corretos, pois a Constituição da República, ao exigir que a criação ou a fusão
de partidos políticos se dê pela via legislativa, concedeu ao Congresso Nacional amplos
poderes de fiscalização para sua criação ou fusão.

37) João, rico comerciante, é eleito vereador do Município “X” pelo partido Alfa.
Contudo, passados dez dias após sua diplomação, o partido político Pi, adversário de
Alfa, ajuíza ação de impugnação de mandato eletivo, perante a Justiça Eleitoral,
requerendo a anulação da diplomação de João. Alegou o referido partido político ter
havido abuso do poder econômico por parte de João na eleição em que logrou ser eleito,
anexando, inclusive, provas que considerou irrefutáveis.
João, sentindo-se injustiçado, já que, em momento algum no decorrer da campanha ou
mesmo após a divulgação do resultado, teve conhecimento desses fatos, busca
aconselhamento com um advogado acerca da juridicidade do ajuizamento de tal ação.
Com base no caso narrado, assinale a opção que apresenta a orientação dada pelo
advogado.
A - O Partido Pi não poderia ter ingressado com a ação, pois abuso de poder econômico
não configura fundamento que tenha o condão de viabilizar a impugnação de mandato
eletivo conquistado pelo voto.
B - O Partido Pi respeitou os requisitos impostos pela CRFB/88, tanto no que se refere
ao fundamento (abuso do poder econômico) para o ajuizamento da ação como também
em relação à sua tempestividade.
C - O Partido Pi, nos termos do que dispõe a CRFB/88, não poderia ter ingressado com
a ação, pois, ocorrida a diplomação, precluso encontrava-se o direito de impugnar o
mandato eletivo de João.
D - O Partido Pi só poderia impugnar o mandato eletivo que João conquistou pelo voto
popular em momento anterior à diplomação, sob pena de afronta ao regime
democrático.

38) Juliano, governador do estado X, casa-se com Mariana, deputada federal eleita pelo
estado Y, a qual já possuía uma filha chamada Letícia, advinda de outro relacionamento
pretérito. Na vigência do vínculo conjugal, enquanto Juliano e Mariana estão no

exercício de seus mandatos, Letícia manifesta interesse em também ingressar na vida
política, candidatando-se ao cargo de deputada estadual, cujas eleições estão marcadas
para o mesmo ano em que completa 23 (vinte e três) anos de idade.
A partir das informações fornecidas e com base no texto constitucional, assinale a
afirmativa correta.
A - Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputada estadual, mas
não poderá concorrer no estado X, por expressa vedação constitucional, enquanto durar
o mandato de Juliano.
B - Uma vez que Letícia está ligada a Juliano, seu padrasto, por laços de mera afinidade,
inexiste vedação constitucional para que concorra ao cargo de deputada estadual no
estado X.
C - Letícia não poderá concorrer por não ter atingido a idade mínima exigida pela
Constituição como condição de elegibilidade para o exercício do mandato de deputada
estadual.
D - Letícia não poderá concorrer nos estados X e Y, uma vez que a Constituição dispõe
sobre a inelegibilidade reflexa ou indireta para os parentes consanguíneos ou afins até o
2o grau nos territórios de jurisdição dos titulares de mandato eletivo.
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39) A população do Estado X, insatisfeita com os rumos da política nacional e os
sucessivos escândalos de corrupção que assolam todas as esferas do governo, inicia uma
intensa campanha pleiteando sua separação do restante da Federação brasileira. Um
plebiscito é então organizado e 92% dos votantes opinaram favoravelmente à
independência do Estado.

Sobre a hipótese, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta.
A - Diante do expressivo quórum favorável à separação do Estado X, a Assembleia
Legislativa do referido ente deverá encaminhar ao Congresso Nacional proposta de
Emenda Constitucional que, se aprovada, viabilizará a secessão do Estado X.
B - Para o exercício do direito de secessão, exige-se lei estadual do ente separatista,
dentro do período determinado por Lei Complementar federal, dependendo ainda de
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos demais Estados, após
divulgação dos estudos de viabilidade, apresentados e publicados na forma da lei.

C - Diante da autonomia dos entes federados, admite-se a dissolução do vínculo
existente entre eles, de modo que o Estado X poderia formar um novo país, mas, além
da aprovação da população local por meio de plebiscito ou referendo, seria necessária a
edição de Lei Complementar federal autorizando a separação.
D - A forma federativa de Estado é uma das cláusulas pétreas que norteiam a ordem
constitucional brasileira, o que conduz à conclusão de que se revela inviável o exercício
do direito de secessão por parte de qualquer dos entes federados, o que pode motivar a
intervenção federal.

40) A Lei X do Município Sigma estabelece que, em certo bairro, considerado área
residencial, fica vedada a instalação de mais de um centro empresarial de grandes
proporções, com área superior a 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados) e que reúna, em
suas dependências, mais de 10 (dez) lojas distintas. Ante a existência de um
estabelecimento comercial com tais características no bairro “Y”, a administradora Alfa,
visando abrir um shopping center no mesmo bairro, procura você, na qualidade de
advogado(a), para obter esclarecimentos quanto à viabilidade deste empreendimento.
Diante da situação narrada, com base na ordem jurídico-constitucional vigente e na
jurisprudência dos Tribunais Superiores, assinale a afirmativa correta.
A - Apenas a União tem competência para, por meio de lei e outros atos normativos,
organizar o uso e a ocupação do solo; logo, apenas por esse motivo, a Lei X do
Município Sigma é manifestamente inconstitucional.
B - A Constituição da República de 1988 atribui aos Municípios competência para
promover o zoneamento urbano, mas a Lei X do Município Sigma, ao impedir a
instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, ofende
o princípio da livre concorrência.
C - A Constituição da República de 1988 dispõe ser competência estadual e distrital
promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, não podendo a lei do
Município Sigma dispor sobre a matéria.
D - Compete privativamente à União dispor sobre o zoneamento urbano e legislar sobre
Direito Civil e Comercial; logo, somente os Estados e o Distrito Federal poderiam ser
autorizados, mediante lei complementar, a legislar sobre a matéria.

41) O Estado Y, bastante conhecido pela exuberância de suas praias, que atraem
milhares de turistas todos os anos, edita lei estadual impedindo a pesca de peixes
regionais típicos, ameaçados de extinção, e limitando o transporte marítimo de
passageiros. A partir da hipótese narrada, nos termos da Constituição da República
Federativa do Brasil, assinale a afirmativa correta.
A) O Estado Y possui competência legislativa concorrente com a União para dispor
sobre pesca, mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima, caso Lei
Complementar federal o autorize.
B) O Estado Y tem competência comum com os demais entes federados para legislar
sobre a matéria; logo, a lei estadual é constitucional.
C) A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque compete privativamente à
União legislar sobre a proteção do meio ambiente e o controle da poluição.
D) A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque trata de pesca e navegação
marítima, que são de competência exclusiva da União, apesar de o Estado

42) Em observância aos princípios da transparência, publicidade e responsabilidade
fiscal, o prefeito do Município Alfa elabora detalhado relatório contendo a prestação de
contas anual, ficando tal documento disponível, para consulta e apreciação, no
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração.
Carlos, morador do Município Alfa, contribuinte em dia com suas obrigações civis e
políticas, constata diversas irregularidades nos demonstrativos apresentados, apontando
indícios de superfaturamento e desvios de verbas em obras públicas.
Em função do exposto e com base na Constituição da República, você, como advogado
de Carlos, deve esclarecer que
A - a fiscalização das referidas informações, concernentes ao Município Alfa, conforme
previsto na Constituição brasileira, é de responsabilidade exclusiva dos Tribunais de
Contas do Estado ou do Município, onde houver.
B - Carlos tem legitimidade para questionar as contas do Município Alfa, já que, todos
os anos, as contas permanecem à disposição dos contribuintes durante sessenta dias para
exame e apreciação.
C - a impugnação das contas apresentadas pelo Chefe do Executivo local exige a adesão
mínima de um terço dos eleitores do Município Alfa.
D - a CRFB/88 não prevê qualquer forma de participação popular no controle das contas
públicas, razão pela qual Carlos deve recorrer ao Ministério Público Estadual para que
seja apresentada ação civil pública impugnando os atos lesivos ao patrimônio público
praticados pelo prefeito do Município Alfa.

43) O Procurador-Geral de Justiça resolve representar perante o Tribunal de Justiça,
solicitando intervenção estadual no Município Alfa, sob a alegação de que esse ente
federado tem violado frontalmente diversos princípios, de reprodução obrigatória,
indicados na Constituição Estadual.

Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.
A) A intervenção estadual no Município Alfa pode ser decretada, ex officio, pelo
Governador de Estado, independentemente da representação.
B) A intervenção estadual no Município Alfa dependerá de provimento do Tribunal de
Justiça requisitando ao Governador de Estado que decrete a referida medida.
C) A intervenção estadual não é possível, pois, devido à sua natureza excepcional, o rol
previsto na Constituição da República não contempla a violação a princípios.
D) A intervenção estadual no Município Alfa, após o acolhimento da representação pelo
Tribunal de Justiça, ainda dependerá do controle político da Assembleia Legislativa
Estadual.

44) O instituto da intervenção é de extrema excepcionalidade, razão pela qual restam
minuciosamente delineadas as hipóteses na CRFB/88.
Assinale a opção que contempla, à luz da CRFB/88, hipótese correta de intervenção.
A) O Estado X, sob o pretexto de celeridade e efetividade, vem realizando somente
contratações diretas, sem a aplicação da Lei Federal de Licitações e Contratos
Administrativos – Lei n. 8.666/93. Nessa situação, poderá a União intervir no Estado X
para prover a execução de lei federal.
B) O Município Y, localizado no Estado Z, não vem destinando nos últimos seis meses
o mínimo exigido da receita municipal na manutenção das escolas públicas municipais,
sob o fundamento de que a iniciativa privada realiza melhor ensino. Nesta hipótese,
tanto a União quanto o Estado Z, à luz da CRFB/88, poderão intervir no Município Y
para garantir a aplicação do mínimo exigido da receita municipal na aludida
manutenção.
C) Nos casos de desobediência à ordem ou decisão judiciária, a decretação de
intervenção independe de requisição judicial.
D O Município Z, em razão de problemas orçamentários, em 2013, decidiu,
excepcionalmente, pela primeira vez na sua história, não realizar o pagamento da sua

dívida fundada. À luz da CRFB/88, poderá o Estado W, onde está localizado o referido
Município, intervir no ente menor para garantir o pagamento da dívida fundada.
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