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•  Gabarito ao 
final de cada 
questão, facilitando 
o manuseio do livro

•  Questões comentadas 
e altamente classificadas 
por autores especialistas 
em aprovação

Sobre a Importância da Coleção 
COMO PASSAR

A Coleção COMO PASSAR é, hoje, líder no 
segmento de preparação para concursos 
públicos por meio da resolução de ques-
tões de provas anteriores. Dezenas de 
milhares de examinandos que estudaram 
pelas obras obtiveram aprovação e atingi-
ram seus objetivos.

Esses resultados decorrem do esforço e 
da experiência do coordenador e dos de-
mais autores, bem como das caracterís-
ticas especiais de nossas obras, que são 
as únicas no mercado e trazem tamanho 
número de disciplinas, além da classifica-
ção dos temas e subtemas ao máximo, 
possibilitando que o examinando estude 
cada assunto dos editais dos concursos 
de modo organizado e planejado.

Tudo sem contar o enorme custo-benefí-
cio de juntar tanto conteúdo num volume 
apenas, reduzindo custos e gasto de pa-
pel, de modo a gerar para o consumidor 
economia, respeito ao meio ambiente e 
praticidade. É por isso que os estudantes 
vêm chamando nosso livro de “O Melhor 
Amigo do Concurseiro”, num reconhe-
cimento claro da indispensabilidade da 
obra para quem deseja ser aprovado em 
concursos públicos.

Coordenadores
Wander Garcia

É um dos maiores especialistas em concursos públicos do país. Confira seu currículo:

É Doutor, Mestre e Graduado em Direito pela PUC/SP • É professor universitário e de cursos preparatórios para Concursos e Exame 
de Ordem, tendo atuado nos cursos LFG e DAMASIO. Neste foi Diretor Geral de todos os cursos preparatórios e da Faculdade de 
Direito • Foi diretor da Escola Superior de Direito Público Municipal de São Paulo • É um dos fundadores da Editora Foco, especia-
lizada em livros jurídicos e para concursos e exames • É autor best seller com mais de 50 livros publicados na qualidade de autor, 
coautor ou organizador, nas áreas jurídica e de preparação para concursos e exame de ordem. Já vendeu mais de 1,5 milhão de 
livros, dentre os quais se destacam “Como Passar na OAB”, “Como Passar em Concursos Jurídicos”, “Exame de Ordem Mapamen-
talizado” e “Concursos: O Guia Definitivo” • É também advogado desde o ano de 2000 e foi procurador do município de São Paulo  

por mais de 15 anos • É Coach Certificado, com sólida formação em Coaching pelo IBC e pela International Association of Coaching.

Ana Paula Garcia
Procuradora do Estado de São Paulo • Pós-graduada em Direito • Professora do IEDI • Escrevente do Tribunal de Justiça por 
mais de 10 anos • Ex-assistente Jurídico do Tribunal de Justiça • Autora de diversos livros para OAB e concursos.

Renan Flumian
Advogado • Professor • Coordenador Acadêmico do IEDI • Mestre em Filosofia do Direito pela Universidad de Alicante – Es-
panha • Cursou a Session Annuelle D’enseignement do Institut International des Droits de L’Homme • Cursou a Escola de Governo 
da USP • Cursou a Escola de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público • Autor e coordenador de diversas obras de 

preparação para Concursos Públicos e o Exame de Ordem.

Autores
Wander Garcia • Alice Satin • Ana Paula Garcia • André Barbieri • André de Carvalho Barros • André Fioravante • André 
Nascimento • Anna Carolina Bontempo • Ariane Wady • Arthur Trigueiros • Bruna Vieira • Cíntia Rodrigues • Denis 
Skorkowski • Eduardo Dompieri • Eloy G. de Souza • Enildo Garcia • Fabiano Melo • Fernanda C. Penteado • Fernanda 
Franco • Fernando Castellani • Flavia Barros • Gabriela Rodrigues • Georgia Renata Dias • Gustavo Nicolau • Helder 
Satin • Henrique Subi • Hermes Cramacon • Ivo Shigueru Tomita • Leni M. Soares • Licínia Rossi • Luiz Dellore • Luiz 
Fabre • Magally Dato • Marcio A. Pereira • Marcos Destefenni • Renan Flumian • Renato Montans • Roberta Densa • Robinson 
Barreirinhas • Rodrigo Ferreira de Lima • Rosenei Novochadlo • Savio Chalita • Sebastião E. Gomes • Teresa Melo • Tony 

Chalita • Vanessa Tonolli • Vivian Calderoni

Sobre COMO PASSAR em Concursos FCC
A experiência diz que aquele que quer ser aprovado deve cumprir três objetivos: a) entender a teoria; b) ler a letra da lei, e c) 
treinar. A teoria é vista em cursos e livros à disposição no mercado. O problema é que, normalmente, o candidato se detém nessa 
etapa. A leitura da lei e o treinamento acabam sendo deixados de lado. E é nesse ponto que está o grande erro. Em média, mais de 
90% das questões são respondidas a partir do texto da lei. Além disso, as questões de prova se repetem muito.

É por isso que é fundamental o candidato contar com a presente obra. Com ela você poderá ler a letra da lei e treinar. Quase todas 
as questões vêm comentadas com o dispositivo legal em que encontrará a resposta correta. Com isso, terá acesso aos principais 
dispositivos legais que aparecem no Exame FCC, de maneira lúdica e desafiadora. Além disso, começará a perceber as técnicas 
dos examinadores, as “pegadinhas” típicas de prova e todas as demais características da Banca Examinadora, de modo a ganhar 
bastante segurança para o momento decisivo, que é o dia da sua prova.

CONCURSOS
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Siga a EDITORA FOCO para dicas, notícias e lançamentos
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Você está recebendo, GRATUITAMENTE, um fragmento da obra da  
Editora Foco, para dar início aos seus estudos.

Este conteúdo não deve ser divulgado, pois tem direitos reservados à 
editora, constituindo-se uma cortesia a título de motivação aos seus 
estudos.

Faz-se necessário evidenciar que tal fragmento não representa a totali-
dade de uma obra ou disciplina.

A obra, na sua totalidade, poderá ser adquirida no site da Editora Foco:

www.editorafoco.com.br

Bons estudos!

Editora Foco



2019 © Editora Foco
Coordenadores: Wander Garcia, Ana Paula Garcia e Renan Flumian

Autores: Alice Satin, Ana Paula Garcia, André Barbieri, André de Carvalho Barros, André Fioravanti, André 
Nascimento, Anna Carolina Bontempo, Ariane Wady, Arthur Trigueiros, Bruna Vieira, Cíntia Rodrigues, Denis 

Skorkowski, Eduardo Dompieri, Eloy Gustavo de Souza, Enildo Garcia, Fabiano Melo, Fernanda Camargo Penteado, 
Fernanda Franco, Fernando Castellani, Flávia Barros, Gabriela R. Pinheiro, Georgia Renata Dias, Gustavo Nicolau, 
Helder Satin, Henrique Subi, Hermes Cramacon, Ivo Shigueru Tomita, Leni Mouzinho Soares, Licínia Rossi, Luiz 

Dellore, Luiz Fabre, Magally Dato, Márcio Alexandre Pereira, Marcos Destefenni, Renan Flumian, Renato Montans, 
Roberta Densa, Robinson Barreirinhas, Rodrigo Ferreira de Lima, Rosenei Novochadlo, Savio Chalita, Sebastião 

Edilson Gomes, Teresa Melo, Tony Chalita, Vanessa Tonolli Trigueiros, Vivian Calderoni, Wander Garcia
Diretor Acadêmico: Leonardo Pereira

Editor: Roberta Densa
Assistente Editorial: Paula Morishita

Revisora Sênior: Georgia Renata Dias
Revisora: Luciana Pimenta

Capa Criação:  Leonardo Hermano
Diagramação: Ladislau Lima

Impressão miolo e capa: VIENA GRÁFICA E EDITORA LTDA

DIREITOS AUTORAIS: É proibida a reprodução parcial ou total desta publicação, por qualquer forma ou meio, sem a prévia autorização da Editora 
FOCO, com exceção do teor das questões de concursos públicos que, por serem atos oficiais, não são protegidas como Direitos Autorais, na forma 
do Artigo 8º, IV, da Lei 9.610/1998. Referida vedação se estende às características gráficas da obra e sua editoração. A punição para a violação dos 
Direitos Autorais é crime previsto no Artigo 184 do Código Penal e as sanções civis às violações dos Direitos Autorais estão previstas nos Artigos 101 
a 110 da Lei 9.610/1998. Os comentários das questões são de responsabilidade dos autores.

NOTAS DA EDITORA:

Atualizações e erratas: A presente obra é vendida como está, atualizada até a data do seu fechamento, informação que consta na página II do livro. Havendo 
a publicação de legislação de suma relevância, a editora, de forma discricionária, se empenhará em disponibilizar atualização futura.

Bônus ou Capítulo On-line: Excepcionalmente, algumas obras da editora trazem conteúdo no on-line, que é parte integrante do livro, cujo 
acesso será disponibilizado durante a vigência da edição da obra.

Erratas: A Editora se compromete a disponibilizar no site www.editorafoco.com.br, na seção Atualizações, eventuais erratas por razões de erros 
técnicos ou de conteúdo. Solicitamos, outrossim, que o leitor faça a gentileza de colaborar com a perfeição da obra, comunicando eventual 
erro encontrado por meio de mensagem para contato@editorafoco.com.br. O acesso será disponibilizado durante a vigência da edição da obra.

Impresso no Brasil (02.2019) – Data de Fechamento (01.2019)

2019
Todos os direitos reservados à Editora Foco Jurídico Ltda.

Al. Júpiter 542 – American Park Distrito Industrial 
CEP 13347-653 – Indaiatuba – SP

E-mail: contato@editorafoco.com.br 
www.editorafoco.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD 

C735

Como passar em concursos FCC / Alice Satin ... [et al.] ; organizado por Ana Paula Dompieri Garcia, Renan Flumian, 
Wander Garcia. - 8. ed. - Indaiatuba, SP : Editora Foco, 2019.

832 p. ; 17cm x 24cm.

ISBN: 978-85-8242-337-0

1. Metodologia de estudo. 2. Concursos Públicos. 3. Fundação Carlos Chagas - FCC. I. Satin, Alice. II. Barbieri, 
André. III. Barros, André de Carvalho. IV. Fioravante, André. V. Nascimento, André. VI. Bontempo, Anna Carolina. VII. 
Garcia, Ana Paula. VIII. Wady, Ariane. IX. Trigueiros, Arthur. X. Vieira, Bruna. XI. Rodrigues, Cíntia. XII. Skorkowski, 
Denis. XIII. Dompieri, Eduardo. XIV. Souza, Eloy G. de. XV. Garcia, Enildo. XVI. Melo, Fabiano. XVII. Penteado, 
Fernanda C. XVIII. Franco, Fernanda. XIX. Castellani, Fernando. XX. Barros, Flavia Moraes. XXI. Rodrigues, Gabriela. 
XXII. Dias, Georgia Renata. XXIII. Nicolau, Gustavo. XXIV. Satin, Helder. XXV. Subi, Henrique. XXVI. Cramacon, 
Hermes. XXVII. Tomita, Ivo Shigueru. XXVIII. Soares, Leni M. XXIX. Rossi, Licínia. XXX. Dellore, Luiz. XXXI. Fabre, 
Luiz. XXXII. Dato, Magally. XXXIII. Pereira, Marcio A. XXXIV. Destefenni, Marcos. XXXV. Flumian, Renan. XXXVI. 
Montans, Renato. XXXVII. Densa, Roberta. XXXVIII. Barreirinhas, Robinson. XXXIX. Lima, Rodrigo Ferreira de. XXXX. 
Novochadlo, Rosenei. XXXXI. Chalita, Savio. XXXXII. Gomes, Sebastião E. XXXXIII. Melo, Teresa. XXXXIV. Chalita, 
Tony. XXXXV. Tonolli, Vanessa. XXXXVI. Calderoni, Vivian. XXXXVII. Garcia, Wander. XXXXVIII. Título.

2018-1812 CDD 001.4  CDU 001.8

Elaborado por Odilio Hilario Moreira Junior – CRB-8/9949

Índices para Catálogo Sistemático: 1. Metodologia de estudo 001.4   2. Metodologia de estudo 001.8

COMO PASSAR FCC_8ED.indb   2 05/02/2019   18:14:11



ATENÇÃO!

Acesse o link: 

 www.editorafoco.com.br/short-videos

SHORT VIDEOS 
Vídeos de curta duração com dicas
de TODAS AS DISCIPLINAS desta obra

ATUALIZAÇÃO em PDF e VÍDEO
para complementar seus estudos

Disponível no site da Editora:  

www.editorafoco.com.br

*  As atualizações em PDF e Vídeo serão disponibilizadas sempre que houver necessidade, 
em caso de lei ou de decisão jurisprudencial relevante.
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SHORT VIDEOS 
Vídeos de curta duração com dicas
de TODAS AS DISCIPLINAS desta obra

ATUALIZAÇÃO em PDF e VÍDEO
para complementar seus estudos

Disponível no site da Editora:  

www.editorafoco.com.br

*  As atualizações em PDF e Vídeo serão disponibilizadas sempre que houver necessidade, 
em caso de lei ou de decisão jurisprudencial relevante.

Acesse JÁ os conteúdos ON-LINE

Acesse o link: 

 www.editorafoco.com.br/short-videos

SHORT VIDEOS 
Vídeos de curta duração com dicas de 
DISCIPLINAS SELECIONADAS

ATUALIZAÇÃO em PDF e VÍDEO
para complementar seus estudos*

Acesse o link:  

www.editorafoco.com.br/atualizacao

*  As atualizações em PDF e Vídeo serão disponibilizadas sempre que houver  
necessidade, em caso de nova lei ou decisão jurisprudencial relevante.

* Acesso disponível durante a vigência desta edição.

www.
CAPÍTULOS ON-LINE

Acesse o link:  

www.editorafoco.com.br/atualizacao
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Autores

SOBRE OS COORDENADORES

Wander Garcia (@wander_garcia)
É Doutor, Mestre e Graduado em Direito pela PUC/
SP.  É professor universitário e de cursos prepara-
tórios para Concursos e Exame de Ordem, tendo 
atuado nos cursos LFG e DAMASIO. Neste, foi 
Diretor Geral de todos os cursos preparatórios e da 
Faculdade de Direito. Foi diretor da Escola Superior 
de Direito Público Municipal de São Paulo. É um 
dos fundadores da Editora Foco, especializada em 
livros jurídicos e para concursos e exames. É autor 
best seller com mais de 50 livros publicados na 
qualidade de autor, coautor ou organizador, nas 
áreas jurídica e de preparação para concursos e 
exame de ordem. Já vendeu mais de 1,5 milhão de 
livros, dentre os quais se destacam “Como Passar 
na OAB”, “Como Passar em Concursos Jurídicos”, 
“Exame de Ordem Mapamentalizado” e “Concur-
sos: O Guia Definitivo”. É também advogado desde 
o ano de 2000 e foi procurador do município de São 
Paulo por mais de 15 anos. É Coach Certificado, 
com sólida formação em Coaching pelo IBC e pela 
International Association of Coaching.

Ana Paula Garcia
Procuradora do Estado de São Paulo, Pós-gradu-
ada em Direito, Professora do IEDI, Escrevente 
do Tribunal de Justiça por mais de 10 anos e 
Assistente Jurídico do Tribunal de Justiça. Autora 
de diversos livros para OAB e concursos

Renan Flumian
Mestre em Filosofia do Direito pela Universidad 
de Alicante. Cursou a Session Annuelle D’enseig-
nement do Institut International des Droits de 
L’Homme, a Escola de Governo da USP e a Escola 
de Formação da Sociedade Brasileira de Direito 
Público. Professor e Coordenador Acadêmico do 
IEDI. Autor e coordenador de diversas obras de 
preparação para Concursos Públicos e o Exame 
de Ordem. Advogado.

SOBRE OS AUTORES

Alice Satin
Mestre em Direitos Difusos pela PUC/SP. Especia-
lista em Direito Processual Civil pela PUC/SP. Pa-
lestrante e Professora Assistente na Graduação e 
Pós-Graduação em Direito da PUC/SP. Advogada.

André Barbieri
Mestre em Direito. Professor de Direito Público 
com mais de dez anos de experiência. Professor 
em diversos cursos pelo País. Advogado.

André de Carvalho Barros (@ProfAndreBarros)
Mestre em Direito Civil Comparado pela PUC/
SP. Professor de Direito Civil e de Direito do 
Consumidor exclusivo da Rede LFG. Membro do 
IBDFAM. Advogado.

André Fioravanti 
Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). Doutor pela 
Universidade de Paris XI. Pesquisador associado 
à Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. 
Autor do livro “H8 Analysis and Control of Time-Delay 
Systems - Methods in Frequency Domain”. Vencedor 
do concurso de programação Matlab em 2011.

Anna Carolina Bontempo
Pós-graduada em Direito Público na Faculdade 
de Direito Prof. Damásio de Jesus. Professora e 
Gerente de Ensino a Distância no IEDI. Advogada. 

Ariane Wady
Especialista em Direito Processual Civil (PUC-SP). 
Graduada em Direito pela PUC-SP (2000). Profes-
sora de pós-graduação e curso preparatório para 
concursos - PROORDEM - UNITÁ Educacional e 
Professora/Tutora de Direito Administrativo e 
Constitucional - Rede LFG e IOB. Advogada.
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Arthur Trigueiros
Pós-graduado em Direito. Procurador do Estado 
de São Paulo. Professor da Rede LFG e do IEDI. 
Autor de diversas obras de preparação para Con-
cursos Públicos e Exame de Ordem. 

Bruna Vieira
Pós-graduada em Direito. Professora do IEDI, 
PROORDEM, LEGALE, ROBORTELLA e ÊXITO. 
Professora de Pós-graduação em Instituições de 
Ensino Superior. Palestrante. Autora de diversas 
obras de preparação para Concursos Públicos e 
Exame de Ordem, por diversas editoras. Advogada.

Cíntia Rodrigues
Advogada. Professora assistente do IEDI

Denis Skorkowski
Professor-corretor do IEDI. Assessor jurídicos de 
Desembargador (TJ/SP). 

Eduardo Dompieri 
Pós-graduado em Direito. Professor do IEDI. Autor 
de diversas obras de preparação para Concursos 
Públicos e Exame de Ordem. 

Eloy Gustavo de Souza  
Graduado em Letras pela Universidade de São 
Paulo – FFLCH-USP. Professor de Língua Portu-
guesa do Curso Clio, curso preparatório para a 
prova do Instituto Rio Branco, e do Curso Anglo.

Enildo Garcia
Especialista em Matemática pura e aplicada 
(UFSJ). Professor tutor de Pós-graduação em Mate-
mática (UFJS – UAB). Analista de sistemas (PUCRJ).

Fabiano Melo
Professor de cursos de graduação e pós-gra-
duação em Direito e Administração da PUC-MG. 
Professor da Rede LFG.

Fernanda Camargo Penteado
Professora de Direito Ambiental da Faculdade 
de Direito do Instituto Machadense de Ensino 
Superior Machado-MG (FUMESC). Mestre em 
Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de 
Vida (Unifae)

Fernanda Franco
Graduada em Letras pela Universidade de São 
Paulo (FFLCH-USP) com habilitação em Português 
e Linguística. Graduanda em Filosofia também 
pela USP. Professora de Língua Portuguesa no 
Colégio São Luís em São Paulo.

Fernando Castellani
Advogado. Professor de Direito Tributário e 
Empresarial. Coordenador do LLM do IBMEC. 
Professor do COGEAE/PUCSP, do IBET e da Rede 
LFG/Praetorium.

Flávia Barros
Procuradora do Município de São Paulo. Mestre 
em Direito Administrativo pela PUC/SP. Doutora 
em Direito Administrativo pela USP. Professora 
de Direito Administrativo. 

Gabriela R. Pinheiro
Pós-Graduada em Direito Civil e Processual Civil 
pela Escola Paulista de Direito. Professora Univer-
sitária e do IEDI Cursos On-line e preparatórios 
para concursos públicos exame de ordem. Autora 
de diversas obras jurídicas para concursos públi-
cos e exame de ordem. Advogada.

Georgia Renata Dias
Especialista em Direito Penal pela Faculdade 
de Direito Professor Damásio de Jesus. Autora e 
organizadora de diversas obras publicadas pela 
Editora Foco. Advogada.

Gustavo Nicolau (@gustavo_nicolau)
Mestre e Doutor pela Faculdade de Direito da 
USP. Professor de Direito Civil da Rede LFG/
Praetorium. Advogado.

Helder Satin
Graduado em Ciências da Computação, com MBA 
em Gestão de TI. Professor do IEDI. Professor 
de Cursos de Pós-graduação. Desenvolvedor de 
sistemas Web e gerente de projetos.

Henrique Subi  (@henriquesubi)
Agente da Fiscalização Financeira do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. Mestrando em 
Direito Político e Econômico pela Universidade 
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VIIAUTORES

Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Di-
reito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas 
e em Direito Tributário pela UNISUL. Professor 
de cursos preparatórios para concursos desde 
2006. Coautor de mais de 20 obras voltadas para 
concursos, todas pela Editora Foco.

Hermes Cramacon (@hermescramacon)
Pós-graduado em Direito. Professor do Complexo 
Damásio de Jesus e do IEDI. Advogado. 

Ivo Shigueru Tomita
Especialista em Direito Tributário pela PUC/SP – 
Cogeae. Autor e organizador de obras publicadas 
pela Editora FOCO. Advogado. 

Leni Mouzinho Soares
Assistente Jurídico do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo.

Licínia Rossi (@liciniarossi)
Mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP. 
Especialista em Direito Constitucional pela Escola 
Superior de Direito Constitucional. Professora ex-
clusiva de Direito Administrativo e Constitucional 
na Rede Luiz Flávio Gomes de Ensino. Professora 
de Direito na UNICAMP. Advogada.

Luiz Dellore (@dellore)
Doutor e Mestre em Direito Processual Civil pela 
USP. Mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP. 
Professor do Mackenzie, EPD, IEDI, IOB/Marcato e 
outras instituições. Advogado concursado da Caixa 
Econômica Federal. Ex-assessor de Ministro do STJ. 
Membro da Comissão de Processo Civil da OAB/SP, 
do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Processual), do 
IPDP (Instituto Panamericano de Derecho Procesal) 
e diretor do CEAPRO (Centro de Estudos Avançados 
de Processo). Colunista do portal jota.info. 
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Para que você consiga um ótimo aproveitamento deste livro, atente para as seguintes 
orientações:

1o Tenha em mãos um vademecum ou um computador no qual você possa acessar os 
textos de lei citados. 

Neste ponto, recomendamos o Vade Mecum de legislação FOCO – confira em www.
editorafoco.com.br.

2o Se você estiver estudando a teoria (fazendo um curso preparatório ou lendo resumos, 
livros ou apostilas), faça as questões correspondentes deste livro na medida em que for avan-
çando no estudo da parte teórica. 

3o Se você já avançou bem no estudo da teoria, leia cada capítulo deste livro até o final, e 
só passe para o novo capítulo quando acabar o anterior; vai mais uma dica: alterne capítulos 
de acordo com suas preferências; leia um capítulo de uma disciplina que você gosta e, depois, 
de uma que você não gosta ou não sabe muito, e assim sucessivamente. 

4o Iniciada a resolução das questões, tome o cuidado de ler cada uma delas sem olhar para o 
gabarito e para os comentários; se a curiosidade for muito grande e você não conseguir controlar 
os olhos, tampe os comentários e os gabaritos com uma régua ou um papel; na primeira tentativa, 
é fundamental que resolva a questão sozinho; só assim você vai identificar suas deficiências e 
“pegar o jeito” de resolver as questões; marque com um lápis a resposta que entender correta, 
e só depois olhe o gabarito e os comentários.

5o leia com muita atenção o enunciado das questões. Ele deve ser lido, no mínimo, duas 
vezes. Da segunda leitura em diante, começam a aparecer os detalhes, os pontos que não 
percebemos na primeira leitura. 

6o grife as palavras-chave, as afirmações e a pergunta formulada. Ao grifar as palavras 
importantes e as afirmações você fixará mais os pontos-chave e não se perderá no enunciado 
como um todo. Tenha atenção especial com as palavras “correto”, “incorreto”, “certo”, “errado”, 
“prescindível” e “imprescindível”.

7o Leia os comentários e leia também cada dispositivo legal neles mencionados; não 
tenha preguiça; abra o vademecum e leia os textos de leis citados, tanto os que explicam as 
alternativas corretas, como os que explicam o porquê de ser incorreta dada alternativa; você 
tem que conhecer bem a letra da lei, já que mais de 90% das respostas estão nela; mesmo 
que você já tenha entendido determinada questão, reforce sua memória e leia o texto legal 
indicado nos comentários.  

8o Leia também os textos legais que estão em volta do dispositivo; por exemplo, se aparecer, 
em Direito Penal, uma questão cujo comentário remete ao dispositivo que trata de falsidade 
ideológica, aproveite para ler também os dispositivos que tratam dos outros crimes de falsidade; 
outro exemplo: se aparecer uma questão, em Direito Constitucional, que trate da composição 
do Conselho Nacional de Justiça, leia também as outras regras que regulamentam esse conselho. 

Como usAr o livro?
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9o Depois de resolver sozinho a questão e de ler cada comentário, você deve fazer uma 
anotação ao lado da questão, deixando claro o motivo de eventual erro que você tenha come-
tido; conheça os motivos mais comuns de erros na resolução das questões:

DL – “desconhecimento da lei”; quando a questão puder ser resolvida apenas com o 
conhecimento do texto de lei; 

DD – “desconhecimento da doutrina”; quando a questão só puder ser resolvida com o 
conhecimento da doutrina;  

DJ – “desconhecimento da jurisprudência”; quando a questão só puder ser resolvida com 
o conhecimento da jurisprudência;  

FA – “falta de atenção”; quando você tiver errado a questão por não ter lido com cuidado 
o enunciado e as alternativas;

NUT - “não uso das técnicas”; quando você tiver se esquecido de usar as técnicas de reso-
lução de questões objetivas, tais como as da repetição de elementos (“quanto mais elementos 
repetidos existirem, maior a chance de a alternativa ser correta”), das afirmações generalizantes 
(“afirmações generalizantes tendem a ser incorretas” - reconhece-se afirmações generalizantes 
pelas palavras sempre, nunca, qualquer, absolutamente, apenas, só, somente exclusivamente etc.), 
dos conceitos compridos (“os conceitos de maior extensão tendem a ser corretos”), entre outras.

obs: se você tiver interesse em fazer um Curso de “Técnicas de Resolução de Questões Obje-
tivas”, recomendamos o curso criado a esse respeito pelo IEDI Cursos On-line: www.iedi.com.br.

10º Confie no bom-senso. Normalmente, a resposta correta é a que tem mais a ver com 
o bom-senso e com a ética. Não ache que todas as perguntas contêm uma pegadinha. Se 
aparecer um instituto que você não conhece, repare bem no seu nome e tente imaginar o seu 
significado. 

11º Faça um levantamento do percentual de acertos de cada disciplina e dos principais 
motivos que levaram aos erros cometidos; de posse da primeira informação, verifique quais 
disciplinas merecem um reforço no estudo; e de posse da segunda informação, fique atento 
aos erros que você mais comete, para que eles não se repitam. 

12º Uma semana antes da prova, faça uma leitura dinâmica de todas as anotações que você 
fez e leia de novo os dispositivos legais (e seu entorno) das questões em que você marcar “DL”, 
ou seja, desconhecimento da lei.

13º Para que você consiga ler o livro inteiro, faça um bom planejamento. Por exemplo, 
se você tiver 30 dias para ler a obra, divida o número de páginas do livro pelo número de 
dias que você tem, e cumpra, diariamente, o número de páginas necessárias para chegar até 
o fim. Se tiver sono ou preguiça, levante um pouco, beba água, masque chiclete ou leia em 
voz alta por algum tempo. 

14º Desejo a você, também, muita energia, disposição, foco, organização, disciplina, 
perseverança, amor e ética!

Wander garcia, Ana Paula garcia e Renan Flumian

Coordenadores
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1. PODER CONSTITUINTE1

(Magistratura – TRT 1ª – 2016 – FCC) Havendo nas capitais de 
vários Estados da federação manifestações populares 
diárias e violentas, com destruição de bens públicos 
e privados, sempre pedindo a renúncia de determina-
dos mandatários populares, resolveu o Presidente da 
República, por certo prazo e ouvidos os Conselhos da 
República e de Defesa Nacional, decretar, nas aludidas 
capitais, estado de defesa. Em seguida, visando a atender 
aos reclamos da população, apresentou-se no Congresso 
Nacional projeto de emenda constitucional, para insti-
tuição do regime de governo parlamentarista no país, 
prometendo-se que a referida emenda estaria votada e 
decidida antes do fim do aludido estado de defesa, tudo 
para normalizar a situação no país.

No caso, essa emenda
(A) já nasceu viciada, porque tudo indicava que sua apro-

vação teria sido decidida antes da sua apresentação.
(B) não poderia ser apresentada, porque feria cláusula pétrea.
(C) poderia ser apresentada, mas não sob pressão popular 

com a prática de atos ilícitos.
(D) poderia ser apresentada, mas a sua votação deveria 

seguir o trâmite constitucional normal.
(E) não poderia ser apresentada, em razão do estado de 

defesa.

A: incorreta. O vício existe, o fundamento é que está errado. De acordo 
com o art. 60, § 1º, da CF, a Constituição não poderá ser emendada 
na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado 
de sítio; B: incorreta. O assunto tratado na emenda não faz parte do 
rol de cláusulas pétreas, previsto no art. 60, § 4º, da CF; C e D: incor-
retas. Ao contrário do mencionado, na vigência do estado de defesa a 
Constituição não pode ser emendada; E: correta. É o que determina o 
citado art. 60, § 1º, da CF. Gabarito “E”

* Bruna Vieira atualizou todas as questões do capítulo e 
comentou as questões dos seguintes concursos: Delegado, 
Analista 2011 e 2012, MAG/TRT/1ª/16; georgia Renata Dias 
comentou as questões dos seguintes concursos: Analista: 
TRT/3ª/15, TRT/2ª/14, TRT/16ª/14, TRT/19ª/14, TRF/3ª/14, 
TRT/12ª/13, TRT/18ª/13; Ivo Tomita comentou as questões 
dos seguintes concursos: Técnico: TRT/2ª/14, TRT/19ª/14, 
TRF/3ª/14, TRT/12ª/13, TRT/18ª/13; licínia Rossi comentou 
as questões dos seguintes concursos: Analista: TRT/2ª/08, 
TRT/18ª/08, TRT/15ª/09, TRT/19ª/08, TRT/24ª/11, TRT/23ª/11; 
Teresa Melo comentou as questões dos seguintes concursos: 
Magistratura Estadual, Defensoria, Procuradoria, Cartório, 
demais de Analista; Bruna Vieira e Teresa Melo comentaram 
as questões dos concursos Trabalhistas e Tribunais Técnico.

 AB questões comentadas por: André Barbieri. 
TM questões comentadas por: Teresa Melo. 
TC questões comentadas por: Tony Chalita. 
AMN questões comentadas por: André Moreira Nascimento

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) Emmanuel Joseph Sieyès 
(1748-1836), um dos inspiradores da Revolução Francesa, 
foi autor de um texto que teve grande repercussão na 
teoria do Poder Constituinte. O referido texto é:
(A) Que é o terceiro Estado?
(B) O poder do terceiro Estado.
(C) Que pretende o terceiro Estado?
(D) Que tem sido o terceiro Estado?
(E) A importância do terceiro Estado.

Onde desenvolve a noção de soberania nacional. Gabarito “A”

(Defensor Público/SP – 2012 – FCC) A Constituição Federal de 
1988, fruto do exercício do Poder Constituinte Originário, 
inaugurou nova ordem jurídico constitucional. Sobre o 
relacionamento da Constituição Federal de 1988 com as 
ordens jurídicas pretéritas (constitucionais e infraconsti-
tucionais) é correto afirmar:
(A) Normas infraconstitucionais anteriores à Constituição 

Federal de 1988, desde que compatíveis material e 
formalmente com a ordem constitucional atual, con-
tinuam válidas.

(B) De acordo com entendimento dominante no Supremo 
Tribunal Federal, os dispositivos da Constituição de 
1967 (com as alterações da Emenda n. 1 de 1969), que 
não forem contrários à Constituição Federal de 1988, 
continuam válidos, mas ocupam posição hierárquica 
infraconstitucional legal.

(C) Por força de norma expressa do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal 
de 1988, houve manutenção da aplicação de deter-
minados dispositivos da Constituição de1967 (com 
as alterações da Emenda n. 1 de 1969).

(D) A promulgação da Constituição Federal de 1988 
revogou integralmente a Constituição de 1967 (com 
as alterações da Emenda n. 1 de 1969), inexistindo, 
dada a incompatibilidade da ordem constitucional 
atual com o regime ditatorial anterior, possibilidade 
de recepção de dispositivos infraconstitucionais.

(E) Dispositivo da Constituição de 1946, que seja ple-
namente compatível com a ordem constitucional 
de 1988, com a revogação da Constituição de 1967 
(com as alterações da Emenda n. 1 de 1969), tem sua 
validade retomada.

A: Errada. Só precisam ser materialmente compatíveis; B: Errada. O 
ordenamento brasileiro não admite, como regra geral, o fenômeno da 
desconstitucionalização, segundo o qual as normas da constituição 
anterior, materialmente compatíveis com a nova ordem constitucional, 
permanecem em vigor com status de lei ordinária. Só existirá descons-
titucionalização se o próprio Poder Constituinte assim determinar, haja 
vista sua autonomia; C: Correta. V. art. 28 do ADCT; D: Errada. Pelo 
princípio da recepção, a legislação anterior à nova Constituição, desde 
que seja materialmente compatível com o novo texto, é validada e passa 

1. Direito ConstituCionAl

André Barbieri, André Moreira Nascimento, Bruna Vieira, Georgia Renata Dias,  
Ivo Shigueru Tomita, Licínia Rossi, Teresa Melo, Tony Chalita*
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VÁRIOS AUTORES2

a se submeter à nova disciplina constitucional. Se a contrariedade com 
a CF de 1988 for apenas formal, sendo válido seu conteúdo, ainda assim 
são recepcionadas; E: Errada. Não existe repristinação nesse caso.Gabarito “C”

2. TEORIA E CLASSIfICAÇÃO DA 
CONSTITUIÇÃO E PRINCÍPIOS 
fUNDAMENTAIS

(Técnico Judiciário – TRT24 – FCC – 2017) Framboesa pretende 
criar a associação “X” e Ludmila pretende criar a coo-
perativa “S”. Consultando a Constituição Federal, elas 
verificaram que
(A) a criação de associações e, na forma da lei, a de coo-

perativas, independem de autorização, sendo vedada 
a interferência estatal em seu funcionamento.

(B) a criação de associações e, na forma da lei, a de coo-
perativas, dependem de autorização, mas é vedada a 
interferência estatal em seu funcionamento.

(C) somente a criação de associações depende de auto-
rização, sendo, inclusive, permitida a interferência 
estatal em seu funcionamento.

(D) somente a criação de associações depende de auto-
rização, sendo, porém, vedada a interferência estatal 
em seu funcionamento.

(E) somente a criação de cooperativa depende de auto-
rização, sendo, porém, vedada a interferência estatal 
em seu funcionamento.

Art. 5º, inc. XVIII, da CF. TC 
Gabarito “A”

(Técnico Judiciário – TRT24 – FCC – 2017) A Constituição Federal 
prevê, expressamente, dentre os direitos sociais, que é 
direito dos trabalhadores urbanos e rurais, a
(A) redução do salário proporcional a diminuição do 

trabalho limitada em 10%.
(B) redução do salário proporcional a diminuição do 

trabalho limitada em 30%.
(C) redução do salário proporcional a diminuição do 

trabalho limitada em 15%.
(D) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em acordo 

coletivo, sendo vedada a convenção coletiva estipular 
qualquer tipo de redução salarial.

(E) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em con-
venção ou acordo coletivo.

A Constituição prevê como direito do trabalhador urbano e rural a 
irredutibilidade do salário, salvo quando houver convenção ou acordo 
coletivo (art. 7º, inc. VI, da CF). TC Gabarito “E”

(Técnico Judiciário – TRE/SP – FCC – 2017) Os direitos ao décimo 
terceiro salário com base na remuneração integral ou no 
valor da aposentadoria, à remuneração do serviço extra-
ordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à 
do normal e à redução dos riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança, são 
todos assegurados, na Constituição Federal, aos
(A) trabalhadores urbanos e rurais, mas não aos domésti-

cos, nem aos servidores ocupantes de cargo público.
(B) trabalhadores urbanos e rurais, bem como aos domés-

ticos e aos servidores ocupantes de cargo público.

(C) trabalhadores urbanos e rurais, bem como aos domés-
ticos, mas não aos servidores ocupantes de cargo 
público.

(D) trabalhadores domésticos, mas não aos urbanos e 
rurais, nem aos servidores ocupantes de cargo público.

(E) servidores ocupantes de cargo público, mas não aos 
trabalhadores urbanos e rurais, nem aos domésticos.

Art. 7º inc. VIII, XVI, XXII da CF. A garantia dos direitos aos trabalhadores 
urbanos e rurais estampados no enunciado, são também assegurados 
aos domésticos (Parágrafo Único do art. 7º da CF) e aos servidores 
ocupantes de cargo público (art. 39, § 3º, da CF). TC Gabarito “B”

(Técnico Judiciário – TRE/SP – FCC – 2017) Seria incompatível com a 
Constituição Federal a constituição de associação sindical
(A) por servidores públicos civis.
(B) em base territorial compreendendo a área de dois 

Municípios.
(C) que outorgasse a aposentados filiados o direito de 

votarem e de serem votados.
(D) cuja Assembleia Geral fixasse contribuição, exigível 

de seus filiados, para custeio do sistema confederativo 
de representação sindical respectiva, independente-
mente da contribuição prevista em lei.

(E) que estabelecesse a filiação automática de traba-
lhadores da categoria que representa, quando de 
sua contratação por empresa sediada em sua base 
territorial.

O art. 8º da CF estabelece ser livre a associação profissional ou sindi-
cal. O inciso V do mesmo art. 8º garante que ninguém será obrigado 
a filiar-se ou manter filiado à sindicato, de modo que a alternativa 
“e” seria incompatível já que a filiação automática infringiria referido 
dispositivo legal. TC Gabarito “E”

(Técnico Judiciário – TRE/SP – FCC – 2017) Seria incompatível 
com as normas constitucionais garantidoras de direitos 
e garantias fundamentais
(A) o estabelecimento de restrições, por lei, à entrada ou 

permanência de pessoas com seus bens no território 
nacional.

(B) a reunião pacífica, sem armas, em local aberto 
ao público, independentemente de autorização, 
mediante aviso prévio à autoridade competente.

(C) a suspensão das atividades de associação por decisão 
judicial não transitada em julgado.

(D) a interceptação de comunicações telefônicas, para 
fins de investigação criminal, por determinação da 
autoridade policial competente.

(E) a entrada na casa, sem consentimento do morador, 
em caso de flagrante delito, durante a noite.

A: incorreta. Determina o inciso XV do art. 5º da CF que é livre a 
locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 
seus bens; B: incorreta. O inciso XVI do art. 5º da CF determina que 
todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos 
ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem 
outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; C: incorreta. 
De acordo com o art. 5º, XIX, da CF, as associações só poderão ser 
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por 
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decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 
D: correta. A interceptação de comunicações telefônicas só pode ser 
realizada por ordem judicial. Determina o inciso XII do art. 5º da CF que 
é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, 
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins 
de investigação criminal ou instrução processual penal; E: incorreta. Em 
caso de flagrante delito a entrada na casa pode ocorrer em qualquer 
horário. De acordo com o art. 5º,XI, da CF, a casa é asilo inviolável 
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. TCGabarito “D”

(Técnico Judiciário – TRT20 – FCC – 2016) Considere a seguinte 
situação hipotética: Raquel, Regina e Henriqueta são 
irmãs. Regina está sendo acusada pela prática no ano 
de 2015 de crime de furto qualificado, encontrando-se 
foragida. A polícia local, suspeitando que as irmãs estão 
escondendo Regina, decide fazer uma busca minuciosa 
da acusada. Neste caso, observando-se que Raquel reside 
em um barco e que Henriqueta reside em um hotel, a 
busca de Regina
(A) poderá ser feita tanto no barco, como no hotel, durante 

o dia ou à noite, desde que haja determinação judicial.
(B) poderá ser feita tanto no barco, como no hotel, em 

qualquer dia e em qualquer horário, uma vez que 
não são considerados domicílio e, sendo assim, não 
são invioláveis, fazendo-se necessária a determinação 
judicial.

(C) não poderá ser feita no hotel, uma vez que se trata de 
propriedade privada de terceiros, mas poderá ser feita 
no barco, desde que durante o dia e por determinação 
judicial.

(D) poderá ser feita tanto no barco, como no hotel, durante 
o dia ou à noite, independentemente de determinação 
judicial.

(E) poderá ser feita tanto no barco, como no hotel, desde 
que durante o dia e por determinação judicial.

O art. 70 do Código Civil estabelece que o domicílio é o lugar onde a 
pessoa natural estabelece sua residência com ânimo definitivo, dessa 
forma, havendo ânimo definitivo no barco ou no hotel, serão eles con-
siderados domicílio. Quanto à possibilidade de se fazer buscas nesses 
locais, a Constituição prevê a inviolabilidade do domicílio e suas exce-
ções, de modo que a polícia poderá realizar suas buscas desde que o 
faça durante o dia e por determinação judicial (art. 5º, inc. XI, da CF). TC Gabarito “E”

(Técnico Judiciário – TRT20 – FCC – 2016) O reconhecimento das 
convenções e acordos coletivos de trabalho
(A) está previsto na Constituição Federal de forma implícita.
(B) não está previsto na Constituição Federal, expressa 

ou implicitamente.
(C) está previsto expressamente na Constituição Federal 

no capítulo dos direitos e deveres individuais e cole-
tivos.

(D) está previsto expressamente na Constituição Federal 
no capítulo dos direitos sociais.

(E) está previsto expressamente na Constituição Federal 
no capítulo pertinente ao Supremo Tribunal Federal.

Art. 7º, inc. XXVI, da CF. TC Gabarito “D”

(Defensor Público – DPE/BA – 2016 – FCC) De acordo com dis-
posição expressa da Constituição Federal, a República 
Federativa do Brasil tem como fundamento 
(A) estado social de direito. 
(B) defesa da paz. 
(C) soberania. 
(D) prevalência dos direitos humanos. 
(E) desenvolvimento nacional. 

Art. 1º, I a V, da CF. São fundamentos da República Federativa do Brasil: 
soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do 
trabalho e livre-iniciativa, e pluralismo político. Gabarito “C”

(Defensor Público – DPE/ES – 2016 – FCC) A respeito da distinção 
entre princípios e regras, é correto afirmar: 
(A) Diante da colisão entre princípios, tem-se o afasta-

mento de um dos princípios pelo princípio da espe-
cialidade ou ainda pela declaração de invalidade. 

(B) As regras e os princípios são espécies de normas 
jurídicas, ressalvando-se a maior hierarquia normativa 
atribuída aos princípios. 

(C) Os princípios possuem um grau de abstração maior em 
relação às regras, aplicando-se pela lógica do “tudo 
ou nada”. 

(D) Os princípios por serem vagos e indeterminados, care-
cem de mediações concretizadoras (do legislador, do 
juiz), enquanto as regras são suscetíveis de aplicação 
direta. 

(E) Na hipótese de conflito entre regras, tem-se a ponde-
ração das regras colidentes. 

A: Errada. Diante da colisão de princípios aplica-se a técnica da pon-
deração de interesses. Os critérios clássicos de solução de conflito 
aparente de normas (hierarquia, cronologia, especialidade etc.) não se 
aplicam às normas constitucionais, por terem a mesma hierarquia e pelo 
princípio da unidade da Constituição. A interpretação da Constituição 
possui princípios próprios; B: Errada. Princípios e regras são espécies 
do gênero “norma”, mas não há hierarquia entre eles – embora haja 
autores que afirmem que violar um princípio é pior que violar uma regra; 
C: Errada. Os princípios são mais abstratos que as regras, mas possuem 
uma dimensão de peso, constituindo “mandados de otimização”. São 
as regras que seguem a lógica do “tudo ou nada”, ou seja: incidem 
ou não incidem em determinado caso; D: Correta, embora em alguns 
casos os princípios também possam ser aplicados diretamente; E: 
Errada. Ponderação é técnica de solução de conflito entre princípios, 
não entre regras. Regras não são ponderadas, ou se aplicam ou são 
afastadas em determinado caso. Gabarito “D”

(Defensor Público – DPE/ES – 2016 – FCC) Em relação ao fenô-
meno da “constitucionalização” do Direito, impac-
tando as diversas disciplinas jurídicas, como, por 
exemplo, o Direito Civil, o Direito Processual Civil, o 
Direito Penal etc., e a força normativa da Constituição, 
considere: 
I. A nova ordem constitucional inaugurada em 1988 

tratou de consolidar a força normativa e a supremacia 
da Constituição, muito embora mantida a centralidade 
normativo-axiológica do Código Civil no ordena-
mento jurídico brasileiro. 

II. Em que pese parte da doutrina atribuir força nor-
mativa à Constituição, ainda predomina, sobretudo 
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 
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entendimento de que a norma constitucional possui 
natureza apenas programática. 

III. No âmbito do Direito Privado, a eficácia entre parti-
culares (ou vertical) dos direitos fundamentais é um 
exemplo significativo da força normativa da Consti-
tuição e da “constitucionalização” do Direito Civil. 

IV. Não obstante a força normativa da Constituição 
e o novo rol de direitos fundamentais consagrado 
pela Constituição Federal de 1988, o ordenamento 
jurídico brasileiro ainda se encontra assentado nor-
mativamente em um paradigma ou tradição liberal-
-individualista 

V. A “despatrimonialização” do Direito Civil, conforme 
sustentada por parte da doutrina, é reflexo da centrali-
dade que o princípio da dignidade da pessoa humana 
e os direitos fundamentais passam a ocupar no âmbito 
do Direito Privado, notadamente após a Constituição 
Federal de 1988. 

Está correto o que se afirma APENAS em 
(A) V. 
(B) I e III. 
(C) III, IV e V. 
(D) II e III. 
(E) III e V. 

I: Errada. Embora a primeira parte esteja correta, a centralidade 
normativo-axiológica do direito brasileiro é a Constituição Federal – não 
o Código Civil. O Código Civil, como toda legislação infraconstitucional, 
deve ser interpretado à luz da Constituição (filtragem constitucional); II: 
Errada. Nem todas as normas constitucionais são programáticas, que 
estabelecem verdadeiros programas a serem cumpridos pelo Estado 
(art. 3º e art. 215, CF, por exemplo). A maioria é de aplicabilidade ime-
diata; III: Errada. Os direitos fundamentais são oponíveis pelo cidadão 
contra o Estado (eficácia vertical) ou por um particular em face de 
outro particular, nas relações privadas (eficácia horizontal). Embora 
seja decorrência da força normativa da Constituição, que se aplica tanto 
das relações Estado-particular como nas relações particular-particular, 
a eficácia horizontal dos direitos fundamentais não decorre da “constitu-
cionalização do direito civil”; IV: Errada. A Constituição consagra direitos 
individuais próprios da primeira geração (direitos individuais), mas 
também direitos sociais, culturais e econômicos (de segunda geração), 
além dos direitos difusos e coletivos (de terceira geração). O paradigma 
da Constituição de 1988 não é liberal, mas democrático de direito; V: 
Correta. O princípio da dignidade da pessoa humana ocupa o papel de 
centralidade axiológica da Constituição, condicionando a interpretação 
de todo o direito infraconstitucional. De acordo com Daniel Sarmento, o 
conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana corresponde: a) 
ao valor intrínseco da pessoa; b) à autonomia; c) ao mínimo existencial 
e d) ao reconhecimento intersubjetivo. Gabarito “A”

(Magistratura – TRT 1ª – 2016 – FCC) Foi um dos princípios extra-
ídos de Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, 
mais especificamente no capítulo sobre a Constituição 
da Inglaterra, que se acha expresso na Constituição de 
1988 e que é considerado cláusula pétrea:
(A) A autonomia dos Estados da Federação.
(B) Autonomia do Poder Judiciário.
(C) A Federação.
(D) A soberania popular.
(E) A separação dos Poderes.

O princípio extraído de Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, 
encontrado também na CF/1988 e considerado cláusula pétrea (art. 

60, § 4º, III, da CF) é o princípio da separação dos poderes. Segundo 
Montesquieu, “Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo 
corpo de principais ou de nobres ou do povo exercesse estes três 
poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de 
julgar os crimes ou os litígios dos particulares” (Do Espírito das Leis, 
Montesquieu, p.169, Ed. Martin Claret, 2010, Tradução: Roberto Leal 
Ferreira Gabarito). A contracapa da obra também consta a informação 
solicitada na questão: “Charles-Louis de Secondat, o Barão de Montes-
quieu (1689-1755), foi um filósofo iluminista, escritor, jurista e político 
francês. Recebeu formação humanista no Colégio Juilly, e, com pouco 
mais de 18 anos, formou-se em Direito, na Universidade de Bordeaux. 
Crítico ferrenho do absolutismo, defendia a tese da separação do 
poder do Estado em três: Executivo, Legislativo e Judiciário”. Gabarito “E”

(Técnico – TRF/3ª Região – 2014 – FCC) A dignidade da pessoa 
humana, no âmbito da Constituição Brasileira de 1988, 
deve ser entendida como
(A) uma exemplificação do princípio de cooperação entre 

os povos para o progresso da humanidade reconhe-
cida pela Constituição.

(B) um direito individual garantido somente aos brasileiros 
natos.

(C) uma decorrência do princípio constitucional da sobe-
rania do Estado Brasileiro.

(D) um direito social decorrente de convenção interna-
cional ratificada pelo Estado Brasileiro.

(E) um dos fundamentos do Estado Democrático de 
Direito da República Federativa do Brasil.

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamento, dentre outros, a 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).Gabarito “E”

(Técnico Judiciário – área Administrativa – TRT12 – 2013 – FCC) Sobre 
a disciplina das garantias processuais na Constituição 
Federal brasileira, considere: 
I. O contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes, são assegurados aos litigantes 
tanto em processo judicial como em processo admi-
nistrativo. 

II. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por 
meios ilícitos, salvo ratificação posterior pela autori-
dade judiciária competente. 

III. Ninguém será processado senão pela autoridade 
competente. 

IV. A publicidade dos atos processuais somente poderá 
ser restrita por lei quando o interesse social o exigir. 

Está correto o que se afirma APENAS em 
(A) I, II e III. 
(B) I, III e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) I e III. 
(E) II e IV. 

I: Correta, nos termos do art. 5º, LV, da CF; II: Incorreta. São inadmis-
síveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos, em qualquer 
hipótese (art. 5º, LVI, da CF); III: Correta, nos termos do art. 5º, LIII, 
da CF; IV: Incorreta, pois, além da hipótese de interesse social, a lei 
poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa 
da intimidade exigir (art. 5º, LX, da CF).Gabarito “D”
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