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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J0Ws )

Direito Constitucional

Questão 1: VUNESP - ABPrev (VALIPREV)/VALIPREV/2020
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Philippe e sua esposa Sophie são franceses. Quando Sophie completou sete meses de gestação, eles decidiram passar férias no Brasil, mas uma intercorrência provocou a
aceleração do parto, e Marie, primeira filha do casal, nasceu prematuramente no Hospital Municipal de Valinhos.

Jéssica nasceu na Islândia, é filha de João, brasileiro, e Leona, finlandesa. Jéssica veio residir no Brasil e optou, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade
brasileira.

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, é correto afirmar que

 a)  Marie e Jéssica são ambas brasileiras naturalizadas.
 b)  Marie é brasileira nata, e Jéssica é brasileira naturalizada.
 c)  Marie e Jéssica somente serão consideradas brasileiras naturalizadas após residirem pelo menos quinze anos ininterruptos no Brasil.
 d)  Marie e Jéssica são brasileiras natas.
 e)  Marie é brasileira nata, e Jéssica poderá ser considerada brasileira naturalizada apenas após comprovar residência por um ano ininterrupto no Brasil e sua

idoneidade moral.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1145809

Questão 2: QUADRIX - Aux Adm (CREFONO 5)/CREFONO 5/2020
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Alguns autores apontam como marco inicial dos direitos fundamentais a Magna Carta inglesa (1215). Os direitos ali estabelecidos, entretanto, não visavam a garantir uma
esfera irredutível de liberdades aos indivíduos em geral, mas, sim, essencialmente, a assegurar poder político aos barões mediante a limitação dos poderes do rei.
 

Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Direito Constitucional
descomplicado. 16.ª ed., rev., atual. e ampl. Rio de

Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.
 
 

Segundo a Constituição Federal de 1988, julgue o item.
 
Suponha‐se que um casal de estrangeiros que estava a serviço de seu país no Brasil tenha tido uma criança, nascida no território brasileiro. Nesse caso, a criança será
considerada como brasileira nata.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198234

Questão 3: QUADRIX - Ass Adm (CRMV AM)/CRMV AM/2020
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Helmer e Lindy, estrangeiros, casados, estavam a serviço de seu país no Brasil. Lindy, grávida de oito meses, teve uma intercorrência médica, sendo necessário realizar o
parto na cidade de Manaus‐AM. O filho nasceu saudável e foi batizado com o nome de Carlos, posteriormente indo morar no país de seus pais.

Anos depois, quando já havia atingido a maioridade civil, Carlos resolveu retornar ao Brasil, onde conheceu Ana, brasileira nata, com quem se casou.

O casal Carlos e Ana retornou ao país dos pais de Carlos e lá teve um filho, chamado João.

Com base nesse caso hipotético e na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

Carlos, por ter nascido no Brasil, será considerado como brasileiro nato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200368

Questão 4: QUADRIX - Ass Adm (CRMV AM)/CRMV AM/2020
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Helmer e Lindy, estrangeiros, casados, estavam a serviço de seu país no Brasil. Lindy, grávida de oito meses, teve uma intercorrência médica, sendo necessário realizar o
parto na cidade de Manaus‐AM. O filho nasceu saudável e foi batizado com o nome de Carlos, posteriormente indo morar no país de seus pais.

Anos depois, quando já havia atingido a maioridade civil, Carlos resolveu retornar ao Brasil, onde conheceu Ana, brasileira nata, com quem se casou.

O casal Carlos e Ana retornou ao país dos pais de Carlos e lá teve um filho, chamado João.

Com base nesse caso hipotético e na Constituição Federal de 1988, julgue o item.
 
Helmer e Lindy, por terem tido um filho na cidade de Manaus‐AM, poderão ser considerados como brasileiros natos, desde que apresentem a certidão de nascimento de
seu filho Carlos em qualquer cartório de registro civil de pessoas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200371

Questão 5: QUADRIX - Ass Adm (CRMV AM)/CRMV AM/2020
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Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Helmer e Lindy, estrangeiros, casados, estavam a serviço de seu país no Brasil. Lindy, grávida de oito meses, teve uma intercorrência médica, sendo necessário realizar o
parto na cidade de Manaus‐AM. O filho nasceu saudável e foi batizado com o nome de Carlos, posteriormente indo morar no país de seus pais.

Anos depois, quando já havia atingido a maioridade civil, Carlos resolveu retornar ao Brasil, onde conheceu Ana, brasileira nata, com quem se casou.

O casal Carlos e Ana retornou ao país dos pais de Carlos e lá teve um filho, chamado João.

Com base nesse caso hipotético e na Constituição Federal de 1988, julgue o item.

Caso seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a
maioridade, pela nacionalidade brasileira, João poderá ser considerado como brasileiro nato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200372

Questão 6: FUNDATEC - ECiv (Pref Imbé)/Pref Imbé/2020
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Segundo as disposições do Art. 12 da Constituição Federal, é privativo de brasileiro nato o cargo de:

 a)  Ministro do Supremo Tribunal Federal.
 b)  Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública.
 c)  Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
 d)  Deputado Federal.
 e)  Senador da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1285325

Questão 7: CONSULPAM - Proc (Sta Cruz Sul)/Pref Sta Cruz do Sul/2020
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
O indivíduo se torna membro integrante do Estado através do seu vínculo jurídico e político, do qual denominamos de nacionalidade. Partindo disso, analise as assertivas
abaixo.
 

I - A doutrina trata nacionalidade originária como aquela que é constituída pelo nascimento, é atribuído através dos critérios sanguíneos, territorial ou mistos.
Nestes casos, são chamados de brasileiros natos.
 
II - A doutrina trata nacionalidade originária  como aquela que depende de um ato volitivo, ocorre após o nascimento e nestes casos são chamados de brasileiros
naturalizados.
 
III - A Constituição federal como regra, adotou a teoria "jus soli", aceitando em alguns casos a teoria "jus sanguinis".

 
Analisadas as assertivas, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  Os itens I, II e III são falsos.
 b)  O item III é verdadeiro.
 c)  Os itens II e III são verdadeiros.
 d)  Os itens I e III são falsos.
 e)  Os itens I, II e III são verdadeiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1322310

Questão 8: CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ RS)/SEFAZ RS/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Felipe é brasileiro naturalizado e foi morar no Japão, onde se casou com Júlia, uma mexicana. Quando Júlia estava a serviço de seu país na Alemanha, nasceu Alberto,
filho do casal, que não foi registrado no consulado brasileiro nem no mexicano. Aos vinte anos de idade, Alberto veio para o Brasil, onde instaurou residência e, ato
contínuo, optou pela nacionalidade brasileira.

Nessa situação hipotética, no que diz respeito à nacionalidade, a CF estabelece que Alberto 

 a) é alemão e brasileiro, tendo obrigatoriamente dupla nacionalidade. 
 b) é brasileiro naturalizado. 
 c) é brasileiro nato. 
 d) não pode optar pela nacionalidade brasileira por não estar residindo, sem condenação penal, há mais de quinze anos ininterruptos no Brasil. 
 e) é alemão, brasileiro e mexicano, tendo obrigatoriamente cidadania múltipla.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/776370

Questão 9: VUNESP - Adm Jud (TJ SP)/TJ SP/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
São brasileiros natos

 a)  os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro e de mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil.
 b)  os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que

requeiram a nacionalidade brasileira.
 c)  os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa a residência por seis meses ininterruptos.
 d)  os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa a residência por dois anos ininterruptos.
 e)  os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781616

Questão 10: VUNESP - Ana Leg (CM Serrana)/CM Serrana/2019
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Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Aquele nascido na República Federativa do Brasil, mas de pais estrangeiros que não estejam a serviço de seu país, é considerado pela Constituição Brasileira como

 a)  estrangeiro.
 b)  brasileiro naturalizado.
 c)  brasileiro nato.
 d)  brasileiro naturalizado, se o país dos seus genitores tiver acordo de reciprocidade.
 e)  apátrida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807210

Questão 11: NC-UFPR - Adv (Matinhos)/Pref Matinhos/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Pompônio nasceu na Áustria, de pai austríaco e mãe brasileira, a qual lá estava a serviço da República Federativa do Brasil. Quanto à nacionalidade de Pompônio, nos
termos da Constituição da República, é correto afirmar que ele:

 a)  é brasileiro nato.
 b)  será brasileiro nato se vier a residir no Brasil e optar, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
 c)  poderá se tornar brasileiro naturalizado, se residir no Brasil por mais de dez anos ininterruptos e possuir idoneidade moral.
 d)  será brasileiro nato se for registrado na repartição competente e vier a residir no Brasil.
 e)  será brasileiro nato se residir no Brasil por um ano ininterrupto e não possuir condenação criminal transitada em julgado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/815401

Questão 12: INAZ do Pará - Ass Jur (CORE PE)/CORE PE/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Observe atentamente as assertivas abaixo que tratam sobre “Nacionalidade” e, a seguir, assinale a alternativa correta.
 

I - Enquanto gênero se divide em primária e secundária. Nacionalidade primária ou originária é aquela que o indivíduo adquire por força do nascimento, portanto,
o vínculo jurídico estabelecido, emana de uma atribuição unilateral do Estado.
 
II - Dois são os critérios pelos quais se estabelecem as normas definidoras da nacionalidade secundária: o jus soli e o jus sanguinis, no qual este último
preestabelece a nacionalidade à vista da ascendência, ou seja, aqueles que forem filhos de nacionais assim também serão considerados.
 
III - De acordo com o inciso I, do Art. 12 da CF, serão considerados brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer
destes esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

 

 a)  Apenas a assertiva II está correta.
 b)  As assertivas I e III estão corretas.
 c)  Apenas a assertiva I está correta.
 d)  Apenas a assertiva III está correta.
 e)  As assertivas II e III estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/820928

Questão 13: VUNESP - CI (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Em relação aos direitos da nacionalidade expressos na Constituição Federal brasileira, assinale a alternativa correta.

 a)  São brasileiros natos, todos os nascidos no estrangeiro, desde que filhos de pais brasileiros.
 b)  São brasileiros naturalizados, todos os estrangeiros que requeiram a nacionalidade brasileira, cujo país de origem mantenha reciprocidade de direitos em favor de

brasileiros, desde que residentes no Brasil há mais de dez anos ininterruptos e sem condenação penal.
 c)  A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, observadas as demandas da segurança e soberania nacional.
 d)  O brasileiro nato poderá perder a sua nacionalidade quando, mediante manifestação expressa de vontade, adquirir outra nacionalidade derivada.
 e)  Contra o brasileiro nato que praticou alguma atividade nociva ao interesse nacional recairá a perda da nacionalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/825965

Questão 14: Instituto AOCP - Aux Per ML (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
As normas constitucionais determinam alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Dentre eles, está o cargo de

 a)  Ministro de Estado da Defesa.
 b)  Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
 c)  Governador de Estado.
 d)  Ministro da Justiça e Segurança Pública.
 e)  Advogado-Geral da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841577

Questão 15: Instituto AOCP - Esc Pol (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Tratando-se de direitos e garantias fundamentais, segundo o ordenamento constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta.

 a)  A idade mínima de trinta e cinco anos para Governador e Vice- Governador de Estado e do Distrito Federal é uma das condições de elegibilidade previstas na
Constituição Federal.

 b)  O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, ainda que sem representação no Congresso Nacional.
 c)  Para fins de reconhecimento da nacionalidade brasileira, a Constituição Federal considera tanto o ius solis quanto o ius sanguinis.
 d)  Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais

em que a República Federativa do Brasil seja parte.
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 e)  É a todos assegurado, mediante o pagamento das respectivas taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de poder.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841594

Questão 16: CRS (PM MG) - Of (PM MG)/PM MG/Cadete (CFO)/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Quanto à nacionalidade estabelecida na Constituição Federal de 1988 - (CF/88), marque a alternativa CORRETA:

 a)  São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira e venham a residir no Brasil após
atingida a maioridade.

 b)  Podem se naturalizar brasileiro, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, que residem no Brasil há mais de 05 (cinco) anos ininterruptos.
 c)  Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse

nacional.
 d)  A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, exceto quando declarado estado de sítio ou estado de defesa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/842708

Questão 17: VUNESP - Adv (Pref Arujá)/Pref Arujá/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
De acordo com a Constituição Federal brasileira, sobre os direitos de nacionalidade, é certo assinalar que

 a)  são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país.
 b)  os estrangeiros de qualquer nacionalidade podem requerer a nacionalidade brasileira desde que residam na República Federativa do Brasil há mais de 10 anos

ininterruptos e não tenham condenação criminal.
 c)  os estrangeiros originários de países de língua portuguesa podem requerer a nacionalidade brasileira desde que residam em território nacional ininterruptamente

por no mínimo 2 anos e possuam idoneidade moral.
 d)  são privativos de brasileiros natos, dentre outros, os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador de Estado e Ministro do Supremo Tribunal

Federal.
 e)  a distinção entre brasileiros natos e naturalizados somente pode se dar mediante lei ordinária, nos termos definidos pela Constituição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914388

Questão 18: VUNESP - Proc (Pref. Poá)/Pref Poá/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
O reconhecimento do direito fundamental à nacionalidade traz como consequência, entre outras,

 a) a exigência em prol da concessão da nacionalidade ao estrangeiro, quando houver dúvida.
 b) que a perda da nacionalidade seja efetivada de modo a não favorecer a manutenção do vínculo, desconsiderando a vontade do indivíduo.
 c) o poder do Estado de obstar o desejo do indivíduo de renunciar ou mudar de nacionalidade.
 d) a relativização da regra da anualidade eleitoral.
 e) ser pressuposto básico para a obtenção da condição de cidadão, ou seja, estrangeiros não podem exercer direitos políticos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/926604

Questão 19: Com. Exam. (MPE GO) - Estag (MPE GO)/MPE GO/Direito/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Sobre nacionalidade e direitos políticos, aponte a alternativa correta:

 a)  São brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem
condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

 b)  Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo no caso de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao
brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

 c)  O cargo de Senador da República é privativo de brasileiro nato.
 d)  A idade mínina para concorrer ao cargo de Presidente e Vice- Presidente da República é de trinta anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/942034

Questão 20: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Considere que determinada mulher, filha de mãe brasileira e pai estrangeiro, nascida em país cuja lei lhe reconhece nacionalidade originária e durante período em que
sua mãe lá estava a serviço da República Federativa do Brasil, venha a residir no Brasil, depois de atingida a maioridade. Nessa hipótese, referida mulher

 a)  é considerada brasileira nata, não podendo vir a ser extraditada, quaisquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito pelo qual o requeira Estado
estrangeiro.

 b)  não faz jus à nacionalidade originária brasileira, embora possa vir a ser naturalizada, após residir por quinze anos ininterruptos no Brasil e desde que não sofra
condenação penal.

 c)  será considerada brasileira naturalizada, podendo vir a ser autorizada sua extradição, mediante processo de competência originária do Supremo Tribunal Federal,
em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes.

 d)  é considerada estrangeira, condição em virtude da qual não será concedida sua extradição apenas por crime político ou de opinião.
 e)  será considerada brasileira nata, desde que opte pela nacionalidade brasileira, mediante processo de competência da Justiça Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/943381

Questão 21: FCC - Proc (SANASA)/SANASA/Jurídico/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Considere:
 

I. Juan e Matilda, casados entre si, espanhóis, decidiram deixar a Espanha e morar no Brasil. Após seis meses da chegada do casal, Matilda engravidou e Pablo
nasceu em território brasileiro.
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II. Vítor, diplomata brasileiro, foi transferido para trabalhar no Consulado Geral do Brasil na Itália, para onde se mudou com a sua esposa, Isabela. Bernardo, filho
do casal, nasceu na cidade italiana durante o período em que Vítor trabalhou no referido Consulado.
 
III. Antônia, brasileira, foi cursar pós-graduação no Canadá, onde conheceu Charles, com quem se casou. O primeiro filho do casal, Marc, nasceu em Ottawa,
capital canadense.

 
Com fundamento na Constituição Federal de 1988 e analisando apenas os dados fornecidos, são brasileiros natos:

 a) Marc, desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, bem como Pablo e Bernardo.

 b) Bernardo, desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, depois
de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, bem como Pablo e Marc.

 c) Bernardo e Marc, apenas, desde que Bernardo venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.
 d) Pablo, apenas, porquanto é o único nascido em território brasileiro.
 e) Pablo, desde que opte, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira, bem como Bernardo e Marc.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/989650

Questão 22: INSTITUTO BRASIL - Adv (Pref Irani)/Pref Irani/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Analise as afirmativas e assinale a alternativa correspondente.
 
São privativos de brasileiro nato os cargos:
 

I- de Presidente e Vice-Presidente da República.
 
II- de Presidente da Câmara dos Deputados.
 
IlI- de Presidente do Senado Federal.

 

 a)  Somente a afirmativa I está correta.
 b)  Somente as afirmativas I e II estão corretas.
 c)  Somente as afirmativas I e III estão corretas.
 d)  Somente as afirmativas II e III estão corretas.
 e)  Todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/999415

Questão 23: FCC - AFTM (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
À luz do que estabelece a Constituição Federal acerca da nacionalidade,

 a)  são brasileiros naturalizados os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
 b)  são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou

venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.
 c)  são brasileiros naturalizados, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas

residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.
 d)  será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por ato do Presidente da República, em virtude de atividade nociva

ao interesse nacional
 e)  os cargos da carreira diplomática poderão ser ocupados por brasileiros natos ou naturalizados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016774

Questão 24: VUNESP - GM (Pref Cerquilho)/Pref Cerquilho/Classe III/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Pierre nasceu no território brasileiro quando seus pais, que são estrangeiros, estavam residindo, temporariamente, no Brasil. Nessa situação, hipotética, considerando as
disposições da Constituição Federal brasileira que tratam da nacionalidade, é correto afirmar que Pierre, no momento de seu nascimento, é considerado

 a)  brasileiro nato, desde que seus pais não estivessem a serviço do seu país.
 b)  estrangeiro, independentemente da condição em que seus pais estavam no Brasil.
 c)  brasileiro naturalizado, desde que seus pais estivessem a serviço do seu país.
 d)  estrangeiro, desde que seus pais não estivessem a serviço do seu país.
 e)  brasileiro nato, independentemente da condição em que seus pais estavam no Brasil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016967

Questão 25: CONSULPAM - Proc (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Acerca da nacionalidade, conforme a Constituição, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  São brasileiros natos os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por
um ano ininterrupto e idoneidade moral.

 b)  De maneira nenhuma a lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados.
 c)  Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na

República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, são brasileiros natos.
 d)  Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, sem ressalvas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1031492

Questão 26: INCAB (ex-FUNCAB) - Sold (PM SC)/PM SC/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)



25/09/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19306606/imprimir 6/22

Acerca dos direitos de nacionalidade, é correto afirmar: 

 a)  Há possibilidade de naturalização, aos originários de países de língua portuguesa, caso tenham residência no Brasil por 1 (um) ano ininterrupto e idoneidade
moral. Todavia, não há direito subjetivo à naturalização, mesmo que preenchidos os requisitos, porque se trata de ato discricionário e político. 

 b)  Estrangeiro de qualquer nacionalidade, residente na República Federativa do Brasil, há mais de 15 
(quinze) anos ininterruptos e sem condenação penal, pode vir a ser brasileiro naturalizado, desde que requeira. Nesse caso, a corrente majoritária defende a possibilidade
de negativa de naturalização, tendo em vista que não há direito subjetivo do estrangeiro. 

 c)  São privativos de brasileiros natos os cargos de deputados, senadores, ministros do STF, de Oficial das Forças Armadas e das Carreiras Diplomáticas. 
 d)  Funcionária da Air France teve seu filho no Brasil, enquanto estava a trabalho pela companhia aérea. Nesse caso, seu filho não será brasileiro nato. 
 e)  Filho(a) de brasileiro nascido no exterior só pode obter a nacionalidade brasileira, caso seja de sua vontade, após fixação de residência no Brasil e depois de

atingida a maioridade, sendo certo que o processo de homologação será de competência da justiça estadual.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1031944

Questão 27: DÉDALUS - Ass Adm (CORE RJ)/CORE RJ/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Manuel, de nacionalidade portuguesa, possui residência permanente no Brasil. Nesse caso, segundo as regras constitucionais de nacionalidade, é correto afirmar que:

 a)  Ao Manuel, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição, desde que haja reciprocidade em favor de brasileiros.
 b)  É considerado brasileiro naturalizado, desde que haja reciprocidade em favor de brasileiros.
 c)  É considerado brasileiro nato, desde que requeira a nacionalidade brasileira.
 d)  É considerado brasileiro naturalizado, desde que requeira a nacionalidade brasileira.
 e)  É considerado brasileiro naturalizado, desde que seja registrado em repartição brasileira competente e haja reciprocidade em favor de brasileiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1044529

Questão 28: NEC UFMA - Adm (UFMA)/UFMA/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Um dos requisitos básicos para investidura em cargo público é ter nacionalidade brasileira. A constituição brasileira, em seu Art. 12, inciso I, estabelece que são
brasileiros natos:
 

I. os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e
idoneidade moral.
 
II. os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
 
III. os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
 
IV. os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde
que requeiram a nacionalidade brasileira.
 
V. os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na
República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

A respeito dessa definição estão corretas as assertivas:

 a)  I, II e V
 b)  I, II, e III
 c)  II, III e V
 d)  II, III e IV
 e)  II, IV e V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049742

Questão 29: FAFIPA - Cont Jr (FC Foz)/FC Foz do Iguaçu/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Sobre a nacionalidade e o servidor público, é CORRETO afirmar que:

 a)  Um dos requisitos básicos para o ingresso no serviço público é possuir a nacionalidade brasileira ou equiparada.
 b)  A lei estabelecerá distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição Federal.
 c)  São privativos aos brasileiros natos os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados,

Ministro do Supremo Tribunal Federal, carreiras diplomáticas e demais servidores públicos.
 d)  Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, mesmo que reconhecido a nacionalidade originária pela lei estrangeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058638

Questão 30: FCC - TJ TRF3/TRF 3/Administrativa/Sem Especialidade/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Considere as seguintes situações:
 

I. Paula, brasileira, estava na Irlanda a serviço do Brasil, quando nasceu seu filho Bernardo.
 
II. Mercedes, chilena, veio ao Brasil para desfrutar suas férias, quando nasceu sua filha Angelita.
 
III. Manuela, brasileira, apenas estudava inglês na Austrália, quando nasceu seu filho Anthony, o qual não foi registrado em repartição brasileira competente.

 
Nos termos da Constituição Federal de 1988, Bernardo

 a)  é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro quando sua mãe, brasileira, estava a serviço do Brasil; Angelita é brasileira nata, desde que venha a residir no Brasil
e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, pois sua mãe é estrangeira; Anthony poderá adquirir a nacionalidade brasileira
apenas por meio da naturalização, pois, apesar de ser filho de mãe brasileira, nasceu no estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente.

 b)  é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro quando sua mãe, brasileira, estava a serviço do Brasil; Angelita não é brasileira nata, mesmo que nascida em
território nacional brasileiro, pois sua mãe é chilena e não estava no país a serviço do Brasil; Anthony não poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que sua mãe seja
brasileira, pois nasceu no estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente.
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 c)  não é brasileiro nato, ainda que filho de mãe brasileira, pois nasceu no estrangeiro; Angelita é brasileira nata, pois nasceu no Brasil, e sua mãe, estrangeira, não
estava a serviço de seu país; Anthony não poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que sua mãe seja brasileira, pois nasceu no estrangeiro e não foi registrado em
repartição brasileira competente.

 d)  e Anthony são brasileiros natos, mesmo que nascidos em território estrangeiro, pois são filhos de mãe brasileira; Angelita não é brasileira nata, mesmo que
nascida em território nacional brasileiro, pois sua mãe é chilena e não estava no país a serviço do Brasil.

 e)  é brasileiro nato, pois nasceu no estrangeiro quando sua mãe, brasileira, estava a serviço do Brasil; Angelita é brasileira nata, pois nasceu no Brasil, e sua mãe,
estrangeira, não estava a serviço de seu país; Anthony é brasileiro nato, desde que venha a residir no Brasil e opte, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade,
pela nacionalidade brasileira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071904

Questão 31: FCC - AGP (SPPREV)/SPPREV/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Considere as seguintes situações hipotéticas:
 

I. Simon, nascido na Inglaterra, de mãe irlandesa, durante período em que seu pai estava naquele país como embaixador da República Federativa do Brasil, reside
no território brasileiro há um ano.
 
II. Fritz, nascido na Alemanha, naturalizado brasileiro há dezessete anos, reside e exerce legalmente a advocacia no Brasil há quinze anos ininterruptos.
 
III. Brigite, nascida na França e naturalizada brasileira há dois anos, é processada e condenada no exterior pela prática de tráfico internacional de entorpecentes
ocorrido há seis anos.

 
À luz da Constituição Federal, considerados apenas os elementos fornecidos,

 a) Fritz poderá ser nomeado embaixador, mas não poderá ser nomeado Ministro das Relações Exteriores, ao passo que Simon é considerado brasileiro naturalizado.
 b) Brigite não poderá ser extraditada em razão de ter se naturalizado brasileira, ao passo que Fritz poderá ocupar qualquer cargo da carreira diplomática.
 c) Simon é considerado estrangeiro, ao passo que Brigite poderá ser extraditada.
 d) Simon é considerado brasileiro nato, ao passo que Fritz não poderá ocupar qualquer cargo da carreira diplomática.
 e) Brigite não poderá ser extraditada, ao passo que Fritz poderá ser nomeado tanto embaixador como Ministro das Relações Exteriores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1073550

Questão 32: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
No que diz respeito ao tema “nacionalidade”,

 a)  jus sanguinis é o critério para fixar-se a nacionalidade primária.
 b)  heimatlos é o mesmo que apátrida.
 c)  jus solis é o critério para atribuir-se nacionalidade ao apátrida.
 d)  jus loci é a polinacionalidade.
 e)  nacionalidade secundária é o mesmo que nacionalidade involuntária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074369

Questão 33: FCC - TGP (SPPREV)/SPPREV/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre nacionalidade,

 a) são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
 b) a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos em lei complementar.
 c) é privativo de brasileiro nato o cargo de membro da Câmara dos Deputados.
 d) será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por decisão administrativa, em virtude de atividade nociva ao

interesse nacional.
 e) é fator impeditivo de aquisição da nacionalidade brasileira a condenação, por improbidade administrativa, de cidadão estrangeiro residente no Brasil por período

superior a quinze anos ininterruptos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074655

Questão 34: IBADE - Of (PM RJ)/PM RJ/Aluno-Oficial PM/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Francisco nasceu em 1979 no Brasil, filho de pai português e mãe brasileira. Em 2007, Francisco casou-se com Matilda, nascida no Brasil, filha de pais brasileiros. Em
2009, Francisco e Matilda tiveram o primeiro filho, Pedro, nascido no Brasil. Em 2011, em viagem a Portugal, tiveram o segundo filho, João, que foi registrado em
repartição brasileira. Francisco, por atribuição de nacionalidade, é português (nato), e Matilda, de acordo com o ordenamento jurídico português, poderá adquirir a
nacionalidade portuguesa (naturalizada), pois estão casados há mais de 3 (três) anos (de acordo com o artigo 9º da Lei de Nacionalidade). Assinale a alternativa
correta.

 a)  Pedro é brasileiro naturalizado.
 b)  Francisco não poderá candidatar-se ao cargo de Presidente da República.
 c)  João é brasileiro naturalizado.
 d)  Francisco, ao ter atribuída a si a nacionalidade portuguesa, perdeu a nacionalidade brasileira.
 e)  Matilda, caso obtenha a nacionalidade portuguesa por naturalização, perderá a brasileira. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1087808

Questão 35: VUNESP - NeR (TJ AL)/TJ AL/Remoção/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
São brasileiros natos
 

 a)  os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
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 b)  os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses esteja, a serviço de seu país.
 c)  os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e

idoneidade moral.
 d)  os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que

requeiram a nacionalidade brasileira.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1118425

Questão 36: QUADRIX - Fisc (CREFONO 9)/CREFONO 9/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
No que se refere à nacionalidade, à cidadania e aos direitos políticos, julgue o item.
 
É brasileira a pessoa nascida no estrangeiro de pai brasileiro e mãe estrangeira, desde que venha residir no Brasil e opte, a qualquer tempo, após a maioridade, pela
nacionalidade brasileira.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122703

Questão 37: QUADRIX - Fisc (CREFONO 9)/CREFONO 9/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
No que se refere à nacionalidade, à cidadania e aos direitos políticos, julgue o item.
 
São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que
requeiram a nacionalidade brasileira.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122704

Questão 38: COPS UEL - Proc (Londrina)/Pref Londrina/Serviço de Procuradoria Jurídica/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
O ordenamento jurídico brasileiro trata a questão do direito à nacionalidade previsto no Art. 12 da Constituição da República Federativa do Brasil como um direito
fundamental.
Sobre o direito à nacionalidade brasileira, assinale a alternativa correta.

 a)  A mulher estrangeira casada com brasileiro recebe automaticamente a nacionalidade brasileira.
 b)  Não existem diferenças entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados.
 c)  No Brasil, o direito à naturalização é automático, ou seja, se o estrangeiro cumprir os requisitos será naturalizado automaticamente independentemente de

qualquer requerimento.
 d)  O cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça é privativo de brasileiro nato.
 e)  São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1129965

Questão 39: GUALIMP - Ag (Porciúncula)/Pref Porciúncula/Administrativo/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Adriano nasceu em Berlim (Alemanha), fruto de um relacionamento de seu pai João (nascido em São Paulo/SP) com Anelise (nascida em Berlim/Alemanha). Após atingir
a maioridade, Adriano veio morar no Brasil e resolveu optar pela cidadania brasileira. Diante dos fatos, assinale a alternativa correta no que diz respeito ao direito de
Adriano obter a referida cidadania:

 a) A cidadania conferida a Adriano será de brasileiro nato.
 b) Será concedida a cidadania a Adriano como brasileiro naturalizado.
 c) Adriano não poderá obter a cidadania brasileira.
 d) Adriano somente poderá solicitar a cidadania como brasileiro naturalizado após residir no Brasil por mais de 05 anos ininterruptos e desde que não possua

condenação penal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1133366

Questão 40: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
De acordo com o texto constitucional, ressalvada uma das alternativas abaixo, são considerados brasileiros:

 a)  natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente e venham a residir na
República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

 b)  natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
 c)  naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação

penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
 d)  naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano

ininterrupto e idoneidade moral.
 e)  natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na

República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150776

Questão 41: Machado de Assis - AJur (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Francisco Mohammed, filho de pai paquistanês e mãe brasileira, nasceu em Islamabad em outubro de 2004, tendo sido registrado imediatamente por sua mãe na
embaixada do Brasil. Sabendo que sua mãe fora morar no Paquistão a serviço de sua empresa, aponte a alternativa que informe as opções legais possíveis para que
Francisco Mohammed torne-se brasileiro:
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I. Visto que é filho de mãe brasileira e foi registrado em repartição brasileira competente, basta que ele se mude a qualquer tempo para território brasileiro e opte
expressamente pela nacionalidade brasileira.
 
II. Como sua mãe estava a serviço de empresa brasileira, Mohammed já é considerado brasileiro nato, sem mais quaisquer exigências.
 
III. Havendo reciprocidade pelo governo paquistanês, será exigida de Francisco Mohammed apenas residência no Brasil por um ano ininterrupto e idoneidade
moral.

 

 a)  Todas estão corretas.
 b)  Nenhuma das opções está correta.
 c)  Apenas a opção I está correta.
 d)  Apenas as opções II e III estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1199266

Questão 42: QUADRIX - Nutr Fisc (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Com  relação  à  nacionalidade  na  Constituição  Federal  de  1988, julgue o item.
 
A naturalização pode ser expressa ou tácita, somente se  admitindo no Brasil, atualmente, a primeira modalidade. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203034

Questão 43: QUADRIX - Nutr Fisc (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Com  relação  à  nacionalidade  na  Constituição  Federal  de  1988, julgue o item.
 
As espécies de naturalização no Brasil, por decorrerem  da  própria  ideia  de  soberania,  são  todas  uma  discricionariedade estatal. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203037

Questão 44: QUADRIX - Ag Adm (CRO RS)/CRO RS/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
É brasileiro

 a)  nato o nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileira que esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
 b)  nato o originário de país de língua portuguesa que venha residir no Brasil, tenha idoneidade moral e faça essa opção.
 c)  naturalizado o nascido no Brasil de pais estrangeiros que não estejam a serviço de seu país.
 d)  naturalizado o nascido no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, que seja registrado em repartição brasileira competente.
 e)  naturalizado o nascido no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, que venha a residir no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203675

Questão 45: QUADRIX - ACont (Pref Jataí)/Pref Jataí/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Pedro, filho de pai brasileiro e mãe croata (nenhum deles a serviço de seu país), nasceu na Rússia e, vinte anos depois, vindo ao Brasil, optou por aqui estabelecer
residência, optando pela nacionalidade brasileira.
 
Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que Pedro é

 a) apátrida.
 b) russo‐croata.
 c) brasileiro naturalizado.
 d) brasileiro nato segundo o critério jus sanguini.
 e) brasileiro nato segundo o critério jus soli.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1213581

Questão 46: OBJETIVA CONCURSOS - Ag Adm (FHSTE)/FHSTE/Júnior/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
São brasileiros naturalizados:

 a) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
 b) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na

República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
 c) Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que

requeiram a nacionalidade brasileira.
 d) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1216710

Questão 47: QUADRIX - Nutri (CRN 9)/CRN 9/Assistente Técnico/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
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Preceitua o art. 5.º da Constituição Federal que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo‐se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Este é um dos dispositivos sobre os direitos e as garantias fundamentais. Além dele, existem outros que tratam sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, os
direitos sociais, a nacionalidade, a cidadania e os direitos políticos.

Conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o item.
 
Os estrangeiros de nacionalidade portuguesa, residentes na República Federativa do Brasil há mais de dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que
requeiram a nacionalidade brasileira, serão considerados como brasileiros natos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1220368

Questão 48: NC-UFPR - Adm (UFPR)/UFPR/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
A Constituição da República de 1988 veicula Direitos e Garantias Fundamentais em seu Título II, dispondo sobre direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais
e direitos de nacionalidade, entre outros. A respeito do tema nacionalidade, assinale a alternativa correta.

 a)  São brasileiros natos todos aqueles nascidos na República Federativa do Brasil, inclusive aqueles cujos pais estrangeiros estejam a serviço da sua nação.
 b)  Serão considerados brasileiros natos aqueles nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República

Federativa do Brasil.
 c)  É possível que estrangeiros de qualquer nacionalidade se naturalizem brasileiros, desde que sejam residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze

anos ininterruptos, não possuam condenação penal e requeiram a nacionalidade brasileira.
 d)  Estrangeiros poderão ser nomeados para exercer qualquer cargo público a qualquer tempo, desde que assinem termo de renúncia à sua nacionalidade originária.
 e)  O brasileiro naturalizado poderá ter cancelada a sua naturalização por decisão do Ministro da Justiça, caso exerça atividade nociva ao interesse nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1250027

Questão 49: QUADRIX - Ag Fisc (CRMV RN)/CRMV RN/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Julgue o item, relativos a direitos sociais e à nacionalidade.
 
Apenas são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1252124

Questão 50: OBJETIVA CONCURSOS - AAd (Vila Flores)/Pref Vila Flores/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
São brasileiros natos, EXCETO aqueles:

 a)  Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
 b)  Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
 c)  Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República

Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
 d)  Que, na forma da Lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e

idoneidade moral.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1273292

Questão 51: OBJETIVA CONCURSOS - Aux (Pref Pinto Band/Pref Pinto Bandeira/Administrativo/2019
Assunto: Espécies de nacionalidade (brasileiros natos e naturalizados)
Segundo a Constituição Federal, são brasileiros natos os nascidos:

 a)  Na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu país.
 b)  No estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles não esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
 c)  No estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República

Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
 d)  Em Portugal, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que a mãe tenha residência fixa no Brasil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1282995

Questão 52: UNISISP - Proc Ju (Guzolândia)/Pref Guzolândia/2020
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
É privativo de brasileiro nato o(s) cargo(s):

 
I. cidadão integrante do Conselho da República.
 
II. senador da República.
 
III. ministro da Fazenda.
 
IV. carreira diplomática.

 
Está correto:

 a) III e IV apenas.
 b) I e II apenas.
 c) I e IV apenas.
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 d) II e III apenas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1139908

Questão 53: FEPESE - AFM (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/Controle Urbano/2020
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que indica corretamente o cargo privativo de brasileiro nato.

 a)  ministro da fazenda
 b)  carreira diplomática
 c) governador do estado
 d) ministro de tribunal superior
 e)  presidente da assembleia legislativa

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163416

Questão 54: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.
 
Brasileiro naturalizado pode ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1191530

Questão 55: QUADRIX - Ass Adm (CRMV AM)/CRMV AM/2020
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Helmer e Lindy, estrangeiros, casados, estavam a serviço de seu país no Brasil. Lindy, grávida de oito meses, teve uma intercorrência médica, sendo necessário realizar o
parto na cidade de Manaus‐AM. O filho nasceu saudável e foi batizado com o nome de Carlos, posteriormente indo morar no país de seus pais.

Anos depois, quando já havia atingido a maioridade civil, Carlos resolveu retornar ao Brasil, onde conheceu Ana, brasileira nata, com quem se casou.

O casal Carlos e Ana retornou ao país dos pais de Carlos e lá teve um filho, chamado João.

Com base nesse caso hipotético e na Constituição Federal de 1988, julgue o item.
 
Além da distinção prevista na Constituição Federal de 1988, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200375

Questão 56: QUADRIX - Ass Adm (CRMV AM)/CRMV AM/2020
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Helmer e Lindy, estrangeiros, casados, estavam a serviço de seu país no Brasil. Lindy, grávida de oito meses, teve uma intercorrência médica, sendo necessário realizar o
parto na cidade de Manaus‐AM. O filho nasceu saudável e foi batizado com o nome de Carlos, posteriormente indo morar no país de seus pais.

Anos depois, quando já havia atingido a maioridade civil, Carlos resolveu retornar ao Brasil, onde conheceu Ana, brasileira nata, com quem se casou.

O casal Carlos e Ana retornou ao país dos pais de Carlos e lá teve um filho, chamado João.

Com base nesse caso hipotético e na Constituição Federal de 1988, julgue o item.
 
Caso venha a morar no Brasil, Carlos não poderá ocupar o cargo de ministro de Estado da Defesa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200376

Questão 57: IBADE - APA (IPVV)/IPVV/2020
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Considerando as normas constitucionais acerca da nacionalidade, assinale a alternativa que corresponde ao cargo que pode ser assumido por brasileiro naturalizado:

 a)  Presidente de Assembleia Legislativa Estadual.
 b)  Ministro do Supremo Tribunal Federal.
 c)  Oficial da Marinha.
 d)  Ministro de Estado da Defesa.
 e)  Vice-Presidente da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1212446

Questão 58: IDIB - GM (Araguaína)/Pref Araguaína/2020
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Com base na Constituição Federal, assinale a alternativa que indica corretamente quem pode ocupar o cargo de Vice- Presidente da República.

 a) somente brasileiros natos e naturalizados
 b) somente brasileiros natos
 c) todos os brasileiros e portugueses
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 d) todos os brasileiros ou estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem
condenação penal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1317132

Questão 59: INAZ do Pará - Ass Jur (CORE SP)/CORE SP/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
São cargos privativos de brasileiros natos:

 a)  De Presidente do Senado Federal / de juiz de direito / Presidente da Câmara dos Deputados.
 b)  De Ministro de Estado da Defesa / de juiz de direito / membro do Ministério Público.
 c)  De deputado federal / de prefeito municipal / deputado estadual.
 d)  De carreira diplomática / de Ministro do Supremo Tribunal Federal / de oficial das Forças Armadas.
 e)  De Presidente da República / Vice-Presidente da República / Senador.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/805579

Questão 60: IAUPE - Adv (UPE)/UPE/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
São cargos privativos de brasileiros natos, todos os citados abaixo, EXCETO

 a)  Presidente e Vice-Presidente da República. 
 b)  Presidente da Câmara dos Deputados. 
 c)  Presidente do Senado Federal.
 d)  Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
 e)  Oficial das Forças Armadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/819211

Questão 61: NUCEPE UESPI - GM (Pref Teresina)/Pref Teresina/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Analise as alternativas sobre nacionalidade e marque a alternativa CORRETA.

 a)  O cargo de Ministro da Justiça somente poderá ser ocupado por brasileiro nato.
 b)  A Constituição Federal de 1988 permite que brasileiro naturalizado ocupe o cargo de Presidente da Câmara dos Deputados.
 c)  De acordo com a Constituição Federal de 1988, pessoas originárias de países de língua portuguesa com residência por um ano ininterrupto no Brasil e idoneidade

moral podem adquirir a nacionalidade brasileira.
 d)  A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.
 e)  É considerado brasileiro nato os que residirem no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade

brasileira.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/832705

Questão 62: Instituto AOCP - Inv (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
João, brasileiro nato, após devido processo legal, transitado em julgado, perdeu a nacionalidade brasileira em razão de ter optado voluntariamente por nacionalidade
estrangeira. Anos depois, João retornou ao Brasil e adquiriu a nacionalidade brasileira por meio da naturalização. De acordo com a Constituição Federal, assinale qual dos
cargos a seguir poderá ser ocupado por João.

 a)  Ministro do Supremo Tribunal Federal.
 b)  Oficial das forças armadas.
 c)  Embaixador.
 d)  Senador.
 e)  Ministro de Estado de Defesa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841801

Questão 63: QUADRIX - Ana Adm (CRM AC)/CRM AC/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Alguns autores apontam como marco inicial dos direitos fundamentais a Magna Carta inglesa (1215). Os direitos ali estabelecidos, entretanto, não visavam a garantir uma
esfera irredutível de liberdades aos indivíduos em geral, mas sim, essencialmente, a assegurar poder político aos barões mediante a limitação dos poderes do rei.

Os primeiros direitos fundamentais têm o seu surgimento ligado à necessidade de se impor limites e controles aos atos praticados pelo Estado e suas autoridades
constituídas. Nasceram, pois, como uma proteção à liberdade do indivíduo frente à ingerência abusiva do Estado. Por esse motivo – por exigirem uma abstenção, um não
fazer do Estado em respeito à liberdade individual – são denominados de direitos negativos, liberdades negativas ou direitos de defesa.

Em suma, os direitos fundamentais surgiram como normas que visavam a restringir a atuação do Estado, exigindo deste um comportamento omissivo (abstenção) em
favor da liberdade do indivíduo, ampliando o domínio da autonomia individual frente à ação estatal.

Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Direito Constitucional descomplicado.

16.ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017 (com adaptações).

Utilizando o texto acima apenas como referência inicial, julgue o item acerca dos direitos e das garantias fundamentais, de acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CF).
 
A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na CF. Por exemplo, somente brasileiro nato poderá ocupar cargo
da carreira diplomática.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860693
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Questão 64: VUNESP - GCM (Pref Itapevi)/Pref Itapevi/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa que contém um cargo privativo de brasileiro nato.

 a)  Oficial das Forças Armadas.
 b)  Delegado Federal.
 c)  Promotor de Justiça.
 d)  Juiz de Direito.
 e)  Comandante da Guarda Municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/861270

Questão 65: FCC - Ass TF (Manaus)/Pref Manaus/"Sem Área"/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Adam Baker, brasileiro naturalizado, de 27 anos, residente há 8 anos no Brasil, decidiu ingressar na política a fim de contribuir com o seu trabalho para a melhoria da
situação social do povo brasileiro. Considerados apenas os dados fornecidos, à luz das pertinentes condições de elegibilidade estabelecidas na Constituição Federal, Adam
poderá concorrer ao seguinte cargo eletivo:

 a)  Governador do Estado.
 b)  Senador.
 c)  Deputado Federal, situação em que, se eleito, poderá, inclusive, pleitear a presidência da Câmara dos Deputados.
 d)  Deputado Estadual, situação em que, se eleito, poderá, inclusive, pleitear a presidência da Assembleia Legislativa.
 e)  Vice-Presidente da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/866996

Questão 66: VUNESP - IFR (Pref GRU)/Pref GRU/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Nos termos estritos da Constituição Federal, são brasileiros natos os

 a)  estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de vinte e cinco anos ininterruptos.
 b)  nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu país.
 c)  que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa residência por dois anos ininterruptos.
 d)  nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, independentemente de registro em repartição brasileira, antes de atingida a maioridade.
 e)  nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/879978

Questão 67: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Alejandro é brasileiro naturalizado e está sendo acusado judicialmente de exercer atividade nociva ao interesse nacional; Cláudia é brasileira nata e teve uma outra
nacionalidade originária assim reconhecida pela lei estrangeira; Marcos é brasileiro nato residente em Estado estrangeiro, tendo se naturalizado naquele país como
condição para sua permanência no território. Com fundamento na Constituição Federal, sentença judicial poderá declarar a perda da nacionalidade a 

 a)  Alejandro e Cláudia, apenas. 
 b)  Alejandro, Cláudia e Marcos. 
 c)  Cláudia e Marcos, apenas. 
 d)  Alejandro, apenas. 
 e)  Alejandro e Marcos, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/943644

Questão 68: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
A Constituição da República Federativa do Brasil veda expressamente a distinção legal entre brasileiros natos ou naturalizados, sendo admitidas somente as diferenças de
tratamento prevista na própria norma constitucional, as quais se referem a cargos privativos, assento no Conselho de Defesa Nacional, propriedade de empresa
jornalística e radiodifusão, e extradição.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/981890

Questão 69: FCC - Ag Adm (CM Fortal)/CM Fortaleza/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Filho de brasileiros nascido em país estrangeiro, no qual sua mãe estava a serviço da República Federativa do Brasil, atualmente com 25 anos de idade completos e
residente desde os 9 anos em território brasileiro, sem condenação penal, pretende candidatar-se a Deputado Federal. De acordo com a Constituição Federal de 1988,

 a)  não poderá candidatar-se, por se tratar de cargo privativo de brasileiro nato, condição que não preenche.
 b)  poderá candidatar-se, desde que requeira a nacionalidade brasileira, preenchendo os requisitos para se tornar brasileiro naturalizado.
 c)  poderá candidatar-se, embora não possa vir a ser Presidente da Câmara dos Deputados, por não ser brasileiro nato.
 d)  poderá candidatar-se, bem como vir a ser Presidente da Câmara dos Deputados, por se tratar de brasileiro nato.
 e)  não poderá candidatar-se, por não ser brasileiro nato, nem reunir condições para se tornar brasileiro naturalizado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016211

Questão 70: PRÓ-MUNICÍPIO - Psico (CRP 11)/CRP 11 (CE)/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Enzo nasceu na Itália, mas mora no Brasil há mais de 40 anos e se naturalizou brasileiro. De acordo com a Constituição brasileira, nenhuma lei poderá estabelecer
distinção entre brasileiros natos e naturalizados. A alternativa que aponta de forma correta o cargo que Enzo poderá exercer é:
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 a)  Ministro do Supremo Tribunal Federal;
 b)  Ministro do Superior Tribunal de Justiça;
 c)  Presidente do Senado Federal;
 d) Presidente da Câmara dos Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1022234

Questão 71: CONSULPAM - ACI (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Acerca da nacionalidade, conforme a Constituição, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  São brasileiros natos os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por
um ano ininterrupto e idoneidade moral.

 b)  De maneira nenhuma a lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados.
 c)  Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na

República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, são brasileiros natos.
 d)  Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, sem ressalvas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1023660

Questão 72: IDECAN - Ass Alu (IF PB)/IF PB/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Assinale abaixo o único cargo que é privativo de brasileiro nato.

 a)  Juiz de paz
 b)  Vereador
 c)  Governador
 d)  Presidente do Senado Federal
 e)  Ministro da Fazenda

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1042348

Questão 73: SELECON - Tec NS (SME Cuiabá)/Pref Cuiabá/Bacharel em Direito/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
William é brasileiro naturalizado, tendo nascido na Indonésia. Após muitos anos exercendo atividades na iniciativa privada pretende realizar concurso público e procura
verificar quais os cargos que poderia acessar. Nos termos da Constituição Federal, constitui cargo privativo de brasileiro nato o atinente a:

 a)  servidor do Poder Judiciário
 b)  analista do Ministério Público
 c)  oficial das Forças Armadas
 d)  ministro do Superior Tribunal de Justiça

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1061152

Questão 74: VUNESP - NeR (TJ AL)/TJ AL/Remoção/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Nos termos da Constituição Federal, é privativo de brasileiro nato o cargo de

 a)  Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
 b)  Oficial das Forças Armadas.
 c)  Senador da República.
 d)  Juiz de Direito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1118396

Questão 75: GUALIMP - Ag (Porciúncula)/Pref Porciúncula/Administrativo/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Segundo o que preconiza a Constituição Federal, assinale o cargo que não é privativo a brasileiro nato:

 a) Oficial de Inteligência da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência).
 b) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
 c) Presidente da Câmara dos Deputados.
 d) Oficial das Forças Armadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1133376

Questão 76: FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Consoante o que dispõe a Constituição de 1988, são privativos de brasileiro nato os cargos, exceto:

 a)  de Ministro do Supremo Tribunal Federal
 b)  de Ministro de Estado da Justiça
 c)  da carreira diplomática
 d)  de Presidente da Câmara dos Deputados

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1148980

Questão 77: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Com relação aos direitos fundamentais previstos no texto constitucional, são privativos de brasileiro nato os cargos, exceto:
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 a)  de oficial das Forças Armadas.
 b)  de Ministro de Estado da Defesa.
 c)  de Ministro de Estado.
 d)  da carreira diplomática.
 e)  de Ministro do Supremo Tribunal Federal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150775

Questão 78: QUADRIX - Bib Fisc (CRB 5)/CRB 5/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Ao longo de sua história e de forma gradual, o Brasil construiu os mecanismos responsáveis pelas garantias fundamentais que hoje resguardam todos os cidadãos. Este
processo evolutivo atingiu seu auge com a Carta Magna de 1988, que completou trinta anos em 5 de outubro de 2018.

No mundo, esses direitos e deveres ganharam destaque, pela primeira vez, com a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e com a promulgação, dois anos mais tarde,
na França, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com o tempo, eles foram adaptados às realidades das nações ao redor do globo.

A Constituição Cidadã apresenta uma série de regras voltadas aos direitos e deveres individuais e coletivos. Reunidos no artigo 5.º, eles estão fundamentados pelo
seguinte princípio: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo‐se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

Internet: <www2.planalto.gov.br> (com adaptações).

Com relação aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item de acordo com o texto constitucional de 1988.

O cidadão nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, poderá ocupar, no
futuro, o cargo de ministro de Estado da Defesa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195282

Questão 79: QUADRIX - Bib Fisc (CRB 5)/CRB 5/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Ao longo de sua história e de forma gradual, o Brasil construiu os mecanismos responsáveis pelas garantias fundamentais que hoje resguardam todos os cidadãos. Este
processo evolutivo atingiu seu auge com a Carta Magna de 1988, que completou trinta anos em 5 de outubro de 2018.

No mundo, esses direitos e deveres ganharam destaque, pela primeira vez, com a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e com a promulgação, dois anos mais tarde,
na França, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com o tempo, eles foram adaptados às realidades das nações ao redor do globo.

A Constituição Cidadã apresenta uma série de regras voltadas aos direitos e deveres individuais e coletivos. Reunidos no artigo 5.º, eles estão fundamentados pelo
seguinte princípio: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo‐se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

Internet: <www2.planalto.gov.br> (com adaptações).

Com relação aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item de acordo com o texto constitucional de 1988.

A distinção entre brasileiros natos e naturalizados será possível, desde que haja previsão em lei, independentemente dos casos previstos na Constituição.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195285

Questão 80: QUADRIX - Nutr Fisc (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
Com  relação  à  nacionalidade  na  Constituição  Federal  de  1988, julgue o item.
 
Os  integrantes  do  Conselho  da  República  devem  ser,  todos, brasileiros natos. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203042

Questão 81: IBADE - FTrib (Pref Vilhena)/Pref Vilhena/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
São cargos privativos de brasileiros natos, segundo a Constituição Federal:

I - Membro da Câmara dos Deputados.

II - Membro do Senado Federal.

III - Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

IV - oficial das Forças Armadas.

V - Ministro da Casa Civil.

Está(ão) correta(s): 

 a)  somente III.
 b)  somente III e IV.
 c)  somente I, II, III e V.
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 d)  somente IV.
 e)  I, II, III, IV e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1238561

Questão 82: NC-UFPR - Mest (UFPR)/UFPR/2019
Assunto: Distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados
A Constituição da República de 1988 prevê que determinados cargos públicos sejam acessíveis somente a brasileiros natos. Sobre o tema, considere os seguintes cargos:

1. De Presidente da República e de Deputado Federal.
2. De Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e de Presidente da Câmara dos Deputados.
3. De Oficial das Forças Armadas e da Carreira Diplomática.
4. De Vice- Presidente da República e de Ministro de Estado da Defesa.

São acessíveis apenas a brasileiros natos ambos os cargos listados:

 a)  no item 2 apenas.
 b)  nos itens 3 e 4 apenas.
 c)  nos itens 1, 2 e 3 apenas.
 d)  nos itens 1, 3 e 4 apenas.
 e)  nos itens 1, 2, 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1249917

Questão 83: IBFC - Sold (CBM BA)/CBM BA/2020
Assunto: Perda da nacionalidade
A nacionalidade é reconhecida como um direito fundamental pela Constituição Brasileira. Contudo, estabelece situações em que será possível a sua perda. Sobre essas
situações de perda e reaquisição da nacionalidade brasileira, assinale a alternativa incorreta.

 a)  Uma das situações de perda da nacionalidade é a aquisição de outra nacionalidade, salvo no caso de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao
brasileiro residente em Estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civil

 b)  O indivíduo que nasceu no território brasileiro, filho de italianos que estavam em férias no Brasil, será brasileiro nato e poderá adquirir a nacionalidade italiana
sem perder a brasileira

 c)  Perderá a nacionalidade o brasileiro nato ou naturalizado que, voluntariamente, adquirir outra nacionalidade
 d)  Aquele que perder a nacionalidade por meio de cancelamento da naturalização, não poderá readquiri-la a não ser mediante ação rescisória, nunca mediante de

um novo processo de naturalização
 e)  Será decidida a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse

nacional
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1107950

Questão 84: VUNESP - Proc Mun (RP)/Pref RP/2019
Assunto: Perda da nacionalidade
Considere a seguinte situação hipotética:

Marlon, brasileiro nato, é jogador de futebol; em função de sua profissão, foi transferido para jogar na Ucrânia. Alguns meses após a sua chegada, o time ao qual está
vinculado exige que ele se naturalize ucraniano como condição para permanecer jogando e em cumprimento ao seu contrato de trabalho.

Nesse caso em específico, a respeito do quanto disciplinado pela Constituição Federal brasileira acerca dos direitos de nacionalidade, é correto afirmar que

 a)  ao adquirir voluntariamente uma nova nacionalidade, Marlon perderá automaticamente a nacionalidade brasileira.
 b)  ao adquirir a nova nacionalidade, Marlon perderá a nacionalidade brasileira, desde que por decisão do Ministro da Justiça, após processo judicial que garanta

contraditório e ampla defesa.
 c)  Marlon apenas perderá a nacionalidade brasileira se, após retornar ao Brasil, a qualquer tempo, não solicitar ao Ministério da Justiça a reaquisição do seu direito

de nacionalidade.
 d)  Marlon manterá a nacionalidade brasileira e também terá a nacionalidade ucraniana, tratando-se de caso de dupla nacionalidade, uma vez que a aquisição da

nova nacionalidade decorreu de exigência como condição de exercício de seus direitos na Ucrânia.
 e)  Marlon manterá a nacionalidade brasileira e terá a nacionalidade ucraniana, mas terá que retornar ao Brasil, obrigatoriamente, no prazo máximo de 10 (dez)

anos, sob pena de perder a nacionalidade brasileira em definitivo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1007863

Questão 85: PRÓ-MUNICÍPIO - Psico (CRP 11)/CRP 11 (CE)/2019
Assunto: Perda da nacionalidade
Acerca da perda da nacionalidade na Constituição Federal, marque a alternativa correta:

 a)  Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei
estrangeira;

 b)  Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária;
 c)  Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial civil ou penal;
 d) A única hipótese de perda da nacionalidade do brasileiro ocorre no caso de adquirir outra nacionalidade que não reconheça a brasileira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1022241

Questão 86: CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/"Sem Área"/2019
Assunto: Perda da nacionalidade
Com relação à perda da nacionalidade de brasileiro, julgue o item que se segue.
 
Perderá a nacionalidade de brasileiro aquele cuja naturalização seja cancelada judicialmente em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1043605
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Questão 87: CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/"Sem Área"/2019
Assunto: Perda da nacionalidade
Com relação à perda da nacionalidade de brasileiro, julgue o item que se segue.
 
Brasileiro nato ou naturalizado residente em território estrangeiro perderá a nacionalidade brasileira se adquirir outra nacionalidade, exceto nas hipóteses
constitucionalmente estabelecidas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1043609

Questão 88: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Sem Especialidade/2019
Assunto: Perda da nacionalidade
Sentença proferida por juiz federal declarou o cancelamento da naturalização de brasileiro naturalizado, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Nessa
hipótese, considerada a Constituição Federal de 1988, o cancelamento da naturalização deu-se

 a)  pela razão cabível, por decisão de órgão competente, sendo que somente após o trânsito em julgado respectivo acarreta a perda dos direitos políticos.
 b)  pela razão cabível, por decisão de órgão competente, acarretando, independentemente do trânsito em julgado, perda dos direitos políticos e possibilidade de

extradição.
 c)  por motivo descabido, embora a decisão tenha sido proferida por órgão competente, cabendo ao Tribunal Regional Federal da jurisdição respectiva julgar a causa,

em grau de recurso.
 d)  pela razão cabível, embora a decisão tenha sido proferida por órgão incompetente, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar o respectivo

conflito de competência.
 e)  por motivo descabido, ademais de a decisão ter sido proferida por órgão incompetente, cabendo reclamação ao Supremo Tribunal Federal para sua cassação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071498

Questão 89: Instituto Consulplan - Eng Civ (Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Perda da nacionalidade
Carlos, brasileiro nato, servidor público da Prefeitura Municipal de Suzano, foi passar férias em outro país e conheceu Cláudia, que é estrangeira. Carlos e Cláudia se
casaram neste país estrangeiro. Considerando que a lei estrangeira concede automaticamente a nacionalidade local em virtude do casamento, é correto afirmar que
Carlos:

 a)  Só perderá a nacionalidade brasileira durante o tempo em que mantiver domicílio fora do Brasil.
 b)  Só não perderá a nacionalidade brasileira se vier a residir no Brasil dentro do prazo improrrogável de dois anos.
 c)  Não perderá a nacionalidade brasileira, porque assumiu a outra nacionalidade como condição para o exercício do direito ao casamento.
 d)  Perderá a nacionalidade brasileira, porque adquiriu, conscientemente, a outra nacionalidade, não se tratando de imposição de naturalização.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1153554

Questão 90: QUADRIX - Bib Fisc (CRB 5)/CRB 5/2019
Assunto: Perda da nacionalidade
Ao longo de sua história e de forma gradual, o Brasil construiu os mecanismos responsáveis pelas garantias fundamentais que hoje resguardam todos os cidadãos. Este
processo evolutivo atingiu seu auge com a Carta Magna de 1988, que completou trinta anos em 5 de outubro de 2018.

No mundo, esses direitos e deveres ganharam destaque, pela primeira vez, com a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e com a promulgação, dois anos mais tarde,
na França, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com o tempo, eles foram adaptados às realidades das nações ao redor do globo.

A Constituição Cidadã apresenta uma série de regras voltadas aos direitos e deveres individuais e coletivos. Reunidos no artigo 5.º, eles estão fundamentados pelo
seguinte princípio: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo‐se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

Internet: <www2.planalto.gov.br> (com adaptações).

Com relação aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item de acordo com o texto constitucional de 1988.

No caso de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, será permitida a cassação de direitos políticos do cidadão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195284

Questão 91: QUADRIX - AOF (CREF 11)/CREF 11/2019
Assunto: Perda da nacionalidade

Constituição 30 anos
 

Por G1 — Brasília
22/9/2018, 14h09

A Constituição Federal é um conjunto de regras que rege o ordenamento jurídico do País.

O texto atualmente em vigor foi aprovado em 22 de setembro de 1988 e promulgado em 5 de outubro do mesmo ano.

Desde a promulgação, o texto constitucional sofreu 105 emendas, que modificaram o conteúdo original.

Está dividido em três partes.

A primeira é o preâmbulo, que traz seus objetivos e finalidades.

A segunda parte é a dogmática, que vai do artigo 1.º até o 250 e abrange as normas centrais, explicitando, por exemplo, as regras sobre a organização do Estado e os
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direitos sociais.

A terceira parte dispõe sobre o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é o conjunto de normas temporárias ou excepcionais.

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue o item.
 
Não é possível a declaração de perda de nacionalidade de brasileiro já naturalizado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195748

Questão 92: QUADRIX - Nutr Fisc (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Perda da nacionalidade
Com  relação  à  nacionalidade  na  Constituição  Federal  de  1988, julgue o item.
 
O  rol  de  hipóteses  constitucionais  de  perda  de  nacionalidade é exemplificativo, podendo ser ampliado  pela legislação infraconstitucional. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203039

Questão 93: QUADRIX - Nutr Fisc (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Perda da nacionalidade
Com  relação  à  nacionalidade  na  Constituição  Federal  de  1988, julgue o item.
 
A  naturalização  estrangeira  do  brasileiro  nato  induz  invariavelmente à perda da nacionalidade original. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203041

Questão 94: QUADRIX - Adv (CRO RS)/CRO RS/2019
Assunto: Perda da nacionalidade
De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta a respeito da nacionalidade.

 a)  As hipóteses de aquisição originária de nacionalidade estão previstas, de modo não taxativo, na Constituição, podendo a lei estabelecer situações adicionais.
 b)  Muito embora a regra adotada pela Constituição para aquisição originária de nacionalidade seja o critério jus sanguinis, há hipóteses em que se admite o critério

jus soli, aliado ao atendimento de outros requisitos previstos na Carta.
 c)  A chamada nacionalidade potestativa consiste na aquisição originária por aquele que, nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, venha a residir

na República Federativa do Brasil, optando, no prazo máximo de um ano após o atingimento da maioridade, pela nacionalidade brasileira.
 d)  Não perde a nacionalidade brasileira aquele que tenha, em virtude do critério jus sanguinis, nacionalidade originária reconhecida por Estado estrangeiro.
 e)  Somente aos portugueses naturalizados são reconhecidos os mesmos direitos dos brasileiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203373

Questão 95: QUADRIX - Ass (CRO AC)/CRO AC/Jurídico/2019
Assunto: Perda da nacionalidade
A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e dos direitos de nacionalidade, julgue o item.
 
Suponha‐se que Maria seja uma brasileira nata que migrou para os Estados Unidos da América em busca detrabalho, tendo obtido a nacionalidade americana como
condição para sua permanência no território daquele país. Nessa hipótese, Maria perderá a nacionalidade originária brasileira.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207263

Questão 96: QUADRIX - Ass Adm (CRN 9)/CRN 9/2019
Assunto: Perda da nacionalidade
Julgue o item acerca dos direitos políticos.
 
O cancelamento da naturalização de estrangeiro, por decisão transitada em julgado, não repercute sobre seus direitos políticos, haja vista também o estrangeiro ser
titular de direitos fundamentais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1219092

Questão 97: QUADRIX - Ass Adm (CREFONO 5)/CREFONO 5/2020
Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)
O artigo 5.º da Constituição Federal de 1988 dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo‐se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. De acordo com o que prevê o texto
constitucional pátrio sobre direitos e garantias fundamentais, julgue o item.
 
Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

 Certo
 Errado
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198516

Questão 98: QUADRIX - Prof Adm (CREFONO 1)/CREFONO 1/2020
Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)
A Constituição Federal de 1988 traz, em seu Título II, denominado “Dos Direitos e das Garantias Fundamentais”, disposições relacionadas aos direitos e aos deveres
individuais e coletivos, aos direitos sociais, à nacionalidade, à cidadania, aos direitos políticos, entre outras. Com base no ordenamento constitucional, julgue o item.
 
A Constituição Federal de 1988 dispõe que nenhum brasileiro nato poderá ser extraditado e que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de
opinião.

 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200711

Questão 99: IBADE - APG (Vila Velha)/Pref Vila Velha/Direito/2020
Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)
A Sra. Fulana, brasileira nata, foge para o Brasil após cometer tentativa de assassinato a seu marido nacional de país estrangeiro. O governo estrangeiro então pede a
extradição da Sra. Fulana para que seja julgada pelo crime cometido em seu território, eis que a Sra. Fulana, após residir 20 anos naquele território, adquiriu a
nacionalidade daquele país. Assim, após iniciada a competente demanda administrativa junto ao Ministério da Justiça, este decidiu, por meio de portaria, a favor da
extradição da Sra. Fulana. Insatisfeita, a brasileira ajuizou Mandado de Segurança que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) para julgamento.
 
Considerando a hipótese acima e que a lei desse país estrangeiro reconhece a nacionalidade adquirida pela Sra. Fulana como originária, marque a alternativa correta.

 a)  Deve o STF decidir pela não extradição, eis que a Constituição Federal veda a extradição de brasileiro e não é possível perder a nacionalidade de brasileiro
 b)  Deve o STF decidir pela extradição, eis que ela deve responder judicialmente no país que cometeu atos delituosos
 c)  Deve o STF decidir pela extradição, eis que ela perdeu a nacionalidade brasileira ao adquirir outra nacionalidade
 d)  Deve o STF decidir por extraditá-la, eis que qualquer brasileiro pode ser extraditado ao cometer quaisquer atos criminosos em solo estrangeiro
 e)  Deve o STF decidir pela não extradição, eis que trata-se de hipótese de exceção a perda de nacionalidade brasileira

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1209213

Questão 100: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)
Acerca da jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
 
A extradição será concedida se, na época do fato, a conduta imputada ao extraditando não era punida como crime no Brasil, mas com alteração legislativa pátria passou
a ser.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1305149

Questão 101: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)
O STF considera que o financiamento de grupos terroristas ocorrido no ano de 2015 é passível de extradição.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1305150

Questão 102: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)
Acerca da jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.

Não se deve conceder a extradição se o país requerente vem enfrentando um quadro de instabilidade política.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1305151

Questão 103: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)
Acerca da jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.

Não cabe pedido de extensão da extradição, caso se descubra outro delito que tenha sido praticado pelo extraditando antes da extradição e que não tenha sido
mencionado no pedido original.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1311421

Questão 104: IDIB - GM (Petrolina)/Pref Petrolina/2019
Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)
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A Constituição Federal prevê a regra geral de que nenhum brasileiro será extraditado. No entanto, em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, pode-se afirmar corretamente:

 a) Há plena possibilidade de extradição do brasileiro nato.
 b) Está peremptoriamente vedada a extradição do brasileiro naturalizado.
 c) O brasileiro nato somente não será extraditado se for casado com brasileira.
 d) O brasileiro naturalizado jamais será extraditado se tiver filho brasileiro.
 e) Enquanto está vedada a extradição do brasileiro nato, há permissão constitucional para a extradição do brasileiro naturalizado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/957351

Questão 105: VUNESP - JE TJRJ/TJ RJ/2019
Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)
No tocante à extradição de brasileiros, a Carta Magna estabelece que

 a)  é vedada para os natos e permitida para os naturalizados por crimes comuns e por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
na forma da lei, desde que praticados antes da naturalização.

 b)  é vedada para os natos e permitida para os naturalizados, independentemente do crime, desde que praticado antes da naturalização.
 c)  é vedada para os natos e permitida para os naturalizados por crimes comuns, praticados antes da naturalização ou por comprovado envolvimento em tráfico ilícito

de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
 d)  é vedada para os natos e naturalizados, independentemente do crime praticado.
 e)  é permitida para os natos, por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei, e para os naturalizados, por crimes

comuns praticados antes da naturalização.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1084715

Questão 106: QUADRIX - TNS I (CRF ES)/CRF ES/Graduação em Administração/2019
Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)
Com relação à extradição, julgue o item.
 
Brasileiros natos jamais serão extraditados pelo Brasil.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215530

Questão 107: QUADRIX - TNS I (CRF ES)/CRF ES/Graduação em Administração/2019
Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)
Com relação à extradição, julgue o item.
 
Brasileiros naturalizados poderão ser extraditados pelo Brasil por crime de tráfico de drogas, desde que praticado anteriormente à naturalização.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215531

Questão 108: QUADRIX - TNS I (CRF ES)/CRF ES/Graduação em Administração/2019
Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)
Com relação à extradição, julgue o item.
 
Portugueses equiparados poderão ser extraditados pelo Brasil, por crimes comuns, para qualquer outro país.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215532

Questão 109: QUADRIX - TNS I (CRF ES)/CRF ES/Graduação em Administração/2019
Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)
Com relação à extradição, julgue o item.
 
Os estrangeiros não poderão ser extraditados pelo Brasil por crimes políticos, previstos taxativamente pela Constituição.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215533

Questão 110: QUADRIX - TNS I (CRF ES)/CRF ES/Graduação em Administração/2019
Assunto: Extradição, deportação, expulsão e banimento (da nacionalidade)
Com relação à extradição, julgue o item.
 
Os estrangeiros não poderão ser extraditados pelo Brasil por crimes de opinião.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215535

Questão 111: FUNDATEC - Arqt (Pref Imbé)/Pref Imbé/2020
Assunto: Dos Símbolos e Idioma da República (art. 13 da CF/1988)
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Com base na Constituição Federal, analise as seguintes assertivas:
 

I. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Moderador.
II. A bandeira, o hino, as armas e o timão nacionais são símbolos da República Federativa do Brasil.
III. A Língua Portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

 
Quais estão corretas?

 a)  Apenas II.
 b)  Apenas III.
 c)  Apenas I e II.
 d)  Apenas II e III.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1284586

Questão 112: QUADRIX - Adv (CRO RS)/CRO RS/2019
Assunto: Dos Símbolos e Idioma da República (art. 13 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta a respeito da nacionalidade na Constituição Federal de 1988.

 a)  A legislação infraconstitucional poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados, desde que atendido o pressuposto da razoabilidade.
 b)  Há perda da nacionalidade brasileira sempre que houver a aquisição de nacionalidade diversa.
 c)  O cargo de ministro de Estado é privativo de brasileiro nato.
 d)  Os símbolos não são uma prerrogativa exclusiva da República Federativa do Brasil, podendo os estados, o Distrito Federal e os municípios adotar bandeira, hino,

armas e selos próprios.
 e)  O cargo de senador da República é privativo de brasileiro nato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203367
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Gabarito
1) D  2) Errado  3) Errado  4) Errado  5) Certo  6) A  7) Anulada
8) C  9) E  10) C  11) A  12) B  13) D  14) A
15) C  16) C  17) A  18) A  19) B  20) A  21) A
22) E  23) C  24) A  25) C  26) A  27) A  28) C
29) A  30) E  31) D  32) B  33) A  34) E  35) A
36) Certo  37) Certo  38) E  39) A  40) A  41) B  42) Certo
43) Errado  44) A  45) D  46) C  47) Errado  48) C  49) Errado
50) D  51) C  52) C  53) B  54) Errado  55) Certo  56) Certo
57) A  58) B  59) D  60) D  61) C  62) D  63) Certo
64) A  65) D  66) E  67) D  68) Errado  69) D  70) B
71) C  72) D  73) C  74) B  75) A  76) B  77) C
78) Certo  79) Errado  80) Errado  81) D  82) B  83) E  84) D
85) Anulada  86) Certo  87) Certo  88) A  89) Anulada  90) Errado  91) Errado
92) Errado  93) Errado  94) D  95) Errado  96) Errado  97) Certo  98) Certo
99) E  100) Errado  101) Errado  102) Certo  103) Errado  104) E  105) C
106) Certo  107) Errado  108) Errado  109) Errado  110) Certo  111) B  112) D


