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Direito Constitucional – Prof. Júnior Vieira 
 
 
Olá, amigos! 

Para quem não me conhece ainda, meu nome é Júnior Vieira e sou 
professor aqui do Gran Cursos Online, lecionando Direito Constitucional para 
concursos públicos. 

Vamos aqui comentar as questões do concurso da Polícia Civil do 
Estado de Goiás realizado no dia 16 de outubro de 2016, para os cargos de 
agente e escrivão de polícia. 

  

  

Questão nº 51: 

Observadas as ressalvas constitucionais e 
jurisprudenciais, os espaços que poderão ser 
protegidos pela inviolabilidade do domicilio incluem: 

I) local de trabalho do indivíduo.       

II) embarcação em que o indivíduo resida e (ou) 
exerça atividade laboral. 

III) o recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo. 

IV) o imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo. 

V) o quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo. 

  

Comentário: gabarito letra “B” – Todas as alternativas corretas. 

Acreditamos que o CESPE entenderá que todas as alternativas 
estão corretas. 

A questão foi abordada em sala de aula e trata da inviolabilidade do 
domicílio prevista no art. 5º, XII, CF. Segundo o STF, o conceito normativo de 
casa é abrangente, estendido a qualquer habitação coletiva OCUPADA. 

Embora, não exista outra possibilidade para o gabarito, lembro que o 
STJ decidiu que o caminhão não é extensão da residência ou mesmo do local 
de trabalho, “mas apenas instrumento de trabalho. (AgRg no RECURSO 
ESPECIAL Nº 1.362.124 – MG) 

  

Questão nº 52: 

O Servidor público estável perderá o cargo: 

B) em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado 

  

Comentário: gabarito letra “B”. 

A questão trata da perda do cargo do servidor estável. Tanto a CF 
quanto a legislação ordinária (no âmbito federal lei 8112) tratam sobre o tema. 

A CF ao versar sobre o assunto traz quatro possibilidades, são elas: 

  

a. por sentença judicial transitada em julgado (Art. 41, § 1º, I da CF) 

b. por PAD que lhe seja assegurada ampla defesa 
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c. mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho 
d. por excesso de despesa com pessoal. 

  
Como visto, a única possibilidade para o gabarito é a perda por 

sentença judicial transitada em julgado, nos termos do art. 41, § 1º, I da 
CF. 

  

  

Questão nº 53: 

  

Compete privativamente a União: 

C) legislar sobre requisições civis e militares, em caso 
de iminente perigo e em tempo de guerra. 

  

Comentário: Gabarito letra “C” 

Trata-se de uma questão bem tranquila, buscando o conhecimento 
da literalidade do texto constitucional. 

A CF no âmbito das repartições de competência estabeleceu que 
compete privativamente a união legislar sobre requisições civis e 
militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra, nos termos 
do inciso III, do art. 22 da CF. 

  

  

Questão nº 54: 

  

Assinale a opção correta a respeito de sumula 
vinculante 

B) A edição de uma sumula vinculante pelo STF não 
impede que o CN possa alterar ou revogar dispositivo 
constitucional objeto do enunciado dessa sumula. 

  

Comentário: gabarito letra “B” 

As súmulas vinculantes vinculam aos demais órgãos do Poder 
Judiciário(não vincula o próprio STF, que poderá, de ofício, alterá-la) e à 
administração direta e indireta, federal, estadual e municipal. Não vincula, no 
entanto, o Poder Legislativo, no exercício de sua atividade típica de legislar. 

O grande fundamento é o princípio da separação dos Poderes, 
evitando assim o engessamento do Poder Legislativo no âmbito da sua função 
típica. 

  

Questão nº 55: 

  

Acerca do processo legislativo pertinente a medidas 
provisórias, assinale a correta. 

  

A. Muito embora a medida provisória, a partir da sua publicação não 
possa ser retirada pelo presidente da república da apreciação do 
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CN, nada obsta que seja editada uma segunda medida provisória, 
que ab-rogue a primeira para o fim de suspender-lhe a eficácia. 

  
Comentário: gabarito letra ‘’A”. 

O art. 62 da CF apresenta o regramento acerca das medidas 
provisórias. 

A Medida Provisória não poderá ser "retirada" pelo Presidente da 
República da apreciação do Congresso Nacional. Ou seja, apresentada a MP, 
não haverá retirada. Entretanto, a Medida Provisória é passível de ab-rogação 
(Revogação total de uma lei pela edição de uma nova). A revogação da MP por 
outra MP apenas suspende a eficácia da norma ab-rogada, que voltará a 
vigorar pelo tempo que lhe reste para apreciação, caso caduque ou seja 
rejeitada a MP ab-rogante. (ADI 2.984 MC, rel. min. Ellen Gracie) 
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