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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JLGZ )

Direito Constitucional

Questão 1: Instituto AOCP - Aux Per ML (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
No que tange às disposições constitucionais acerca dos índios, assinale a alternativa correta.

 a)  São reconhecidos aos índios: sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo privativamente aos Estados federados demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

 b)  São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter transitório pelo prazo mínimo de 10 anos, as
utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem- estar e as necessárias a sua reprodução
física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

 c)  O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só pode ser efetivado
com autorização do Senado Federal, dispensada a oitiva das comunidades afetadas, na forma da lei.

 d)  As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
 e)  É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Senado Federal, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua

população, ou no interesse da soberania do País, garantido, em algumas hipóteses previstas em lei, o retorno imediato logo que cesse o risco.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841574

Questão 2: IESES - NeR (TJ SC)/TJ SC/Remoção/2019
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Marque a alternativa INCORRETA sobre os Direitos Indígenas:

 a)  As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes.

 b)  São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

 c)  São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter provisório, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

 d)  Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público
em todos os atos do processo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/888213

Questão 3: INSTITUTO ACESSO - Del Pol (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
“O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou recurso do candidato aprovado em concurso da Polícia Civil, mas que foi desqualificado do certame por ser reprovado na
etapa de sindicância de vida pregressa. Ele foi condenado em 2001 por participação no assassinato do índio Galdino Jesus dos Santos. O crime aconteceu em 20 de abril
de 1997, quando o candidato tinha 16 anos. Ele e outros quatro jovens de classe média de Brasília atearam fogo no índio, que dormia em uma parada de ônibus da W3
Sul. [...]

[...] a sindicância da vida pregressa e investigação social avalia a idoneidade moral do candidato no âmbito social, administrativo, civil e criminal.

O requisito consta no edital como “indispensável para aprovação” no concurso e é avaliado por uma comissão formada pela direção da Polícia Civil.” (GLOBO.com, G1DF,
16.jul.2015).

Com relação ao disposto na Constituição Federal de 1988 sobre o direito constitucional dos índios, está INCORRETA a seguinte afirmação:

 a)  Serão asseguradas às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
 b)  As Terras Indígenas são inalienáveis e indisponíveis, e o direito sobre elas é imprescritível.
 c)  Legislar sobre populações indígenas é assunto de competência privativa da União.
 d)  É vedado remover os índios de suas terras, salvo casos excepcionais e temporários.
 e)  Processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas é competência dos juízes estaduais, onde ocorre o conflito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/985557

Questão 4: INSTITUTO ACESSO - Del Pol (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
“Um protesto de grupos indígenas bloqueou pontos de estradas de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, até o meio da tarde desta quinta-feira (31). Ficaram interditados,
por cerca de cinco horas, trechos da ES-010, ES-257 e na Rodovia Primo Bitti (entrada de Caieiras Velha)” (G1/Globo, 31/01/2019).

A Constituição da República Federativa do Brasil destinou um capítulo específico à proteção das comunidades indígenas, sendo INCORRETO afirmar que

 a)  as terras tradicionalmente ocupadas são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
 b)  as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos

lagos nelas existentes.
 c)  os índios, suas comunidades e organizações são representados pelo Ministério Público, com exclusividade, para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e

interesses.
 d)  é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco

sua população,ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
 e)  são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/985567

Questão 5: FAUEL - CT (CDMCA Cambé)/Pref Cambé/2019
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
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A pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas:

 a)  É absolutamente proibida.
 b)  Só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra,

na forma da lei.
 c)  Só podem ser efetivados com autorização da Assembleia Legislativa, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da

lavra, na forma da lei.
 d)  Só podem ser efetivados com autorização da Presidência da República, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da

lavra, na forma da lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076624

Questão 6: Instituto Consulplan - Vest (FIMCA)/FIMCA/Medicina/2019
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Nos anos de 1980, a luta dos indígenas e seus aliados por direitos trouxe importantes conquistas incorporadas à Constituição Brasileira. Uma delas está no artigo 231,
segundo o qual: “são reconhecidos aos índios [...] os direitos sobre as terras, competindo à União demarcá las, proteger e fazer respeitar os seus bens. O artigo
anteriormente citado refere-se especificamente à Constituição de 1988. Uma outra peculiaridade em relação à situação indígena preconizada na Constituição de 1988 é:

 a)  Estabelecer as regras de aculturação das tribos remanescentes no país, de forma lenta, gradual e segura e sob a tutela e total responsabilidade do Estado.
 b)  Assegurar aos povos indígenas a utilização das suas línguas e processos de aprendizagem no ensino básico, incentivando, assim, a educação escolar indígena.
 c)  Garantir os direitos dos indígenas sobre suas terras, definidos enquanto direitos originários, isto é, anteriores à criação do próprio Estado e independente do

mesmo.
 d)  Reafirmar a perspectiva assimilacionista, característica de leis anteriores, em que os índios são reconhecidos como categoria social transitória, fadada ao

desaparecimento.
 e)  Reconhecer o fato histórico de que eles (os índios) seriam, de fato, os primeiros ocupantes do Brasil e, portanto, possuidores de direitos inalienáveis sobre as

melhores terras.
Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1121947

Questão 7: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Direito/2019
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
A respeito do direito e interesses das populações indígenas, assinale a afirmativa INCORRETA.

 a)  Aos juízes federais compete processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas.
 b)  São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,

competindo aos Estados e Municípios demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
 c)  As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos

lagos nelas existentes.
 d)  É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo “ad referendum” do Congresso Nacional, em caso de catástrofe natural ou epidemia que ponha

em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que
cesse o risco.

 e)  Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público
em todos os atos do processo.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1299921

Questão 8: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Provimento/2018
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Sobre os direitos dos índios, dispõe a Constituição da República:

 a)  é vedada toda e qualquer exploração dos recursos hídricos, incluindo os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas.
 b)  as terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis, salvo por deliberação do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades locais, ficando-lhes assegurada

participação no resultado.
 c)  é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco

sua população, ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o
risco.

 d)  as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, das jazidas e dos
demais recursos minerais, dos rios e dos lagos nelas existentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/291484

Questão 9: FCC - Coord Peda (SEC BA)/SEC BA/Padrão P/2018
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 assegurou aos índios o direito de preservarem suas línguas, culturas e tradições. O desenho abaixo foi feito por um professor indígena em
atividade de formação. Intitulado “Fábrica de fazer brancos”, o desenho é a memória da escola não indígena por ele frequentada.
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Observando essa representação e tendo em vista os direitos constitucionais dos índios, é correto afirmar:

 a)  A escola não indígena está preparada e adequada para ofertar uma educação inclusiva universal e igual para todos, garantindo a humanização e civilidade do
povo sem preconceitos e discriminações.

 b)  A escola funciona como maquinaria a formatar personalidades idênticas e garante o pleno exercício da cidadania de todos que obtém sucesso nas avaliações.
 c)  Para a garantia dos direitos sociais, civis e políticos dos povos indígenas, no campo da educação escolar, a existência de escolas indígenas é um direito de

cidadania e um direito humano inalienável.
 d)  A organização da vida escolar no sistema de ensino respeita a diversidade e busca a equidade dando a cada um as ferramentas necessárias para tornar-se útil a si

e à sociedade.
 e)  A escola não indígena contribui para a assimilação do índio na sociedade por ser a única apta para certificar e diplomar escolares para o ingresso no mercado de

trabalho.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/604303

Questão 10: FCC - AnaT (DETRAN MA)/DETRAN MA/2018
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
A pretensão de comunidades indígenas ao exercício de posse permanente sobre terras que tradicionalmente ocupam

 a)  não tem respaldo na Constituição Federal, que assegura a demarcação das terras por elas habitadas em caráter permanente, mas não a sua posse, embora lhes
garanta participação nos resultados da lavra das riquezas minerais nela existentes.

 b)  não tem respaldo na Constituição Federal, que assegura a demarcação das terras por elas habitadas em caráter permanente, mas não a sua posse, embora
estabeleça que tais terras são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

 c)  tem respaldo na Constituição Federal, que prevê, ainda, serem nulos quaisquer atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras,
ressalvados, no caso de ocupações de boa-fé, o direito à indenização por todos os prejuízos decorrentes da desocupação, bem como o direito a ações contra a União, a
quem compete a demarcação das terras.

 d)  tem respaldo na Constituição Federal, que lhes assegura, ademais, o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, estando elas
legitimadas a ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.

 e)  tem respaldo na Constituição Federal, que veda, ademais, a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo em caso de catástrofe ou epidemia que ponha
em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, ad referendum do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse
o risco.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/614378

Questão 11: VUNESP - JE TJRS/TJ RS/2018
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 propicia amparo a alguns grupos sociais vulneráveis, sendo um exemplo disso

 a) a garantia de acesso e locomoção adequados às pessoas portadoras de deficiência, sendo a construção ou adaptação dos logradouros públicos e privados de
responsabilidade do Estado.

 b) a proteção especial de crianças e adolescentes órfãos ou abandonados, por meio de acolhimento institucional, que será mantido com os recursos oriundos do
salário-família.

 c) a posse permanente, pelos índios, das terras por eles tradicionalmente ocupadas, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes.

 d) a garantia de gratuidade nos transportes coletivos às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
 e) o conceito de família, estabelecido na Carta de 1988, de caráter limitado à comunidade entre ambos os pais com os respectivos filhos, como base da sociedade e

destinatária de proteção especial do Estado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/655203

Questão 12: VUNESP - Proc (CM Itaquactba)/CM Itaquaquecetuba/2018
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Imagine a seguinte situação hipotética: Após estudos, em 02.06.2018 o Governo Federal constatou que os índios da Tribo X, localizada no norte do Estado Y, serão
contagiados por epidemia que porá em risco a sua população. Nesse caso, a partir da proteção assegurada pela Constituição Federal aos índios, é certo afirmar que os
grupos indígenas
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 a)  não poderão ser removidos de suas terras, mesmo no caso citado, uma vez que o direito à autodeterminação dos povos é resguardado pela Constituição.
 b)  não poderão ser removidos de suas terras, nesse caso em específico, pois o risco de exposição à epidemia não é um dos motivos elencados pela Constituição para

tal conduta.
 c)  poderão ser removidos de suas terras, após deliberação do Presidente da República e do Governador do Estado Y, desde que encontradas novas terras para sua

habitação permanente.
 d)  poderão ser removidos de suas terras, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
 e)  poderão ser removidos de suas terras, após deliberação do Presidente da República, que terá discricionariedade para decidir sobre o retorno da população

indígena após cessado o risco, por se tratar de questão de segurança pública.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/679274

Questão 13: FGV - Adv (ALERO)/ALERO/2018
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Sobre o regime das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, conforme disciplinado pela Constituição da República de 1988, analise as afirmativas a seguir.
 

I. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso de epidemia que ponha em risco sua
população.
 
II. Os índios são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses.
 
III. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo aos mesmos o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos
rios e dos lagos.

 
Está correto o que se afirma em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/689273

Questão 14: CEBRASPE (CESPE) - Tec I (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Acerca de direitos humanos, direitos de minorias e movimentos sociais urbanos, julgue o item seguinte.

A Constituição Federal de 1988, por possuir expressivo conjunto de normas diretamente relacionado aos direitos sociais, preserva os direitos fundamentais das minorias,
como, por exemplo, o direito a terra dos povos indígenas e das comunidades quilombolas

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/696204

Questão 15: VUNESP - Adv (Pref Registro)/Pref Registro/2018
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Sobre a garantia de direitos dos indígenas, assinale a alternativa correta.

 a)  A Constituição prevê que a responsabilidade de defender judicialmente os direitos indígenas é atribuição da Defensoria Pública da União.
 b)  A competência para legislar sobre populações indígenas é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.
 c)  A população indígena tem o direito de manter intacta em sua cultura, aldeada, se assim entender que é a melhor forma de preservação.
 d)  A Constituição prevê que a responsabilidade de defender judicialmente os direitos indígenas é atribuição da Procuradoria Geral de cada Estado.
 e)  A Constituição estabelece que as populações indígenas devem ser, prioritariamente, integradas ao restante da sociedade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/710686

Questão 16: FCC - Ana Min (MPE PE)/MPE PE/Jurídica/2018
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
De acordo com o que estabelece a Constituição Federal acerca dos índios e do meio ambiente,

 a)  todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso especial e essencial à sadia qualidade de vida.
 b)  as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual, sem o que não poderão ser instaladas.
 c)  são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,

competindo às Forças Armadas demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
 d)  as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo, contudo, à União, aos Estados e aos Municípios, o usufruto

exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
 e)  os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público

em todos os atos do processo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/732954

Questão 17: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 2/2017
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Ao constatar que numerosas tribos indígenas, que ocupam determinadas áreas em caráter permanente, estão sendo fortemente atingidas por uma epidemia de febre
amarela, o Governador do Estado Alfa remove-as da localidade de maneira forçada. Dada a repercussão do caso, logo após a efetivação da remoção, submete suas
justificativas à Assembleia Legislativa do Estado Alfa, informando que o deslocamento das tribos será temporário e que ocorreu em defesa dos interesses das populações
indígenas da região. A Assembleia Legislativa do Estado Alfa termina por referendar a ação do Chefe do Poder Executivo estadual.

Sobre o ato do Governador, com base no quadro acima apresentado, assinale a afirmativa correta.

 a)  Agiu em consonância com o sistema jurídico-constitucional brasileiro, pois é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo decidir quais as medidas a
serem tomadas nos casos que envolvam perigo de epidemia.
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 b)  Não agiu em consonância com o sistema jurídico constitucional brasileiro, pois o princípio da
irremovibilidade dos índios de suas terras é absoluto e, por essa razão, torna ilegítima a ação de remoção das tribos.

 c)  Agiu em consonância com a CRFB/88, pois, como o seu ato foi referendado pelo Poder Legislativo do Estado Alfa, respeitou os ditames estabelecidos pelo sistema
jurídicoconstitucional brasileiro.

 d)  Não agiu em consonância com o sistema jurídicoconstitucional brasileiro, posto que, no caso concreto, as autoridades estaduais não poderiam ter decidido, de
modo conclusivo, pela remoção das tribos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/505422

Questão 18: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, as terras que tradicionalmente os índios ocupam

 a)  são inalienáveis e indisponíveis; e, com relação aos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras
indígenas, o seu aproveitamento só pode ser efetivado com a autorização da Fundação Nacional do Índio e do Ministério Público Federal, sem a necessidade da oitiva das
comunidades afetadas, ficando-lhes, porém, assegurada participação nos resultados da lavra.

 b)  podem ser alienadas ad referendum  do Congresso Nacional; e o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra
das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada
participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

 c)  são inalienáveis e indisponíveis; e o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em
terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados
da lavra, na forma da lei.

 d)  podem ser alienadas, desde que haja um planejamento para recolocação de todos os membros da tribo em conformidade com a Política Indigenista realizada pela
Fundação Nacional do Índio, com intervenção do Ministério Público Federal e ouvidas as comunidades atingidas; e, com relação aos recursos hídricos, incluídos os
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, o seu aproveitamento só pode ser efetivado com a autorização da Fundação
Nacional do Índio e do Ministério Público Federal, sem a necessidade da oitiva das comunidades afetadas, ficando-lhes, porém, assegurada participação nos resultados da
lavra.

 e)  podem ser alienadas ad referendum  do Congresso Nacional; e, com relação aos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das
riquezas minerais em terras indígenas, o seu aproveitamento por terceiros, mesmo que de boa-fé, é, em qualquer hipótese, proibido constitucionalmente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/583744

Questão 19: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, a remoção de grupos indígenas das terras que tradicionalmente ocupam é

 a)  permitida apenas em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, após deliberação do Senado Federal, garantido, em qualquer hipótese, o
retorno imediato logo que cesse o risco.

 b)  vedada, salvo, ad referendum  do Senado Federal, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País,
após deliberação do Senado Federal, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

 c)  permitida apenas em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer
hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

 d)  vedada, salvo, ad referendum  do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do
País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

 e)  vedada, salvo, ad referendum  da Câmara dos Deputados, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania
do País, após deliberação do Senado Federal, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/583860

Questão 20: Com. Exam. (TRF 4) - JF TRF4/TRF 4/2016
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  Embora a Constituição Federal estabeleça que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, sejam bens da União Federal, fica garantida, ao concessionário da
lavra, a propriedade do produto de sua exploração.

 b)  Mesmo que os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam bens da União, a participação ou a compensação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, no resultado da exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural compõem as receitas originárias destes últimos entes federativos.

 c)  As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que
se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores.

 d)  Todas as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são um bem público nacional. Elas são inalienáveis e indisponíveis. Entretanto, os índios têm a sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

 e)  A faixa de até 150 (cento e cinquenta) quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental
para defesa do território nacional e, por conseguinte, não é passível de ocupação ou utilização por particulares.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/362713

Questão 21: ESAF - Ind Esp (FUNAI)/FUNAI/2016
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Sobre as disposições constitucionais pertinentes aos índios, assinale a opção correta.

 a)  É função institucional do Ministério Público defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.
 b)  A União, os Estados e o Distrito Federal têm competência legislativa concorrente sobre populações indígenas.
 c)  O Presidente da República tem a competência de autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos.
 d)  Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas.
 e)  Os municípios possuem a atribuição de demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/385128

Questão 22: ESAF - Ind Esp (FUNAI)/FUNAI/2016
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 definiu “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” como “as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas
atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo
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seus usos, costumes e tradições” (Art. 231).
 
Assinale, entre as opções abaixo, a que indica corretamente uma das principais novidades que a Constituição em vigor trouxe para a definição de “terra indígena” em
relação aos marcos regulatórios anteriores.

 a)  A garantia aos índios da posse permanente das terras em que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais nelas existentes.
 b)  O reconhecimento e a incorporação explícitas da dimensão ambiental como uma variável central na caracterização das terras indígenas.
 c)  O reconhecimento de que são de posse permanente dos índios as terras ocupadas imemorialmente por estes.
 d)  A definição das terras ocupadas pelos índios como bens inalienáveis da União.
 e)  A previsão de um procedimento específico para a sua demarcação administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/385976

Questão 23: ESAF - Ind Esp (FUNAI)/FUNAI/2016
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988, no seu Artigo 231, afirma que:

 a)  o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser
efetivados com autorização da Fundação Nacional do Índio, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da
lei.

 b)  o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser
efetivados com autorização da Presidência da República, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

 c)  o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser
efetivados com autorização do Supremo Tribunal Federal, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da
lei.

 d)  o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser
efetivados com autorização da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos
resultados da lavra, na forma da lei.

 e)  o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser
efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/386039

Questão 24: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Considere as seguintes afirmações sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

I. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios integram o domínio patrimonial da União e sua demarcação é ato de competência desta, o qual se reveste de
natureza meramente declaratória, e não constitutiva, uma vez que os direitos que sobre elas os índios exercem são reconhecidos pela Constituição como
originários, sobrepondo-se inclusive a pretensões possessórias ou dominiais de particulares.

II. A insubsistência jurídica de pretensões possessórias e dominiais sobre terras tradicionalmente ocupadas pelos índios estende-se à exploração das riquezas
naturais do solo, dos rios e lagos nelas existentes, ressalvado interesse relevante público da União, não gerando direito à indenização, exceto, na forma de lei
complementar, quanto às benfeitorias derivadas de ocupação de boa-fé.

III. A ineficácia jurídica dos atos praticados sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios obsta, inclusive, o acesso a ações judiciais contra a União.

IV. A proteção outorgada constitucionalmente às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, no entanto, não alcança a atividade garimpeira exercida por
cooperativas, a qual será favorecida pelo poder público, gozando de prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas minerais
garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando.

Está correto o que se afirma APENAS em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/394260

Questão 25: FCC - Ana Amb (SEMA MA)/SEMA MA/Pedagogo/2016
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
A questão indígena no Brasil decorre dos conflitos associados ao processo de colonização e pós-colonização, no qual o contato entre a civilização ocidental (branca), a
africana (negra) e a indígena foi historicamente marcado pelo domínio exercido pela primeira.
 
Um novo momento para a educação indígena do país se dá na Constituição Federal de 1988 que

 a)  impede a certificação de escolas nos diferentes territórios onde os indígenas habitam, a não ser por solicitação dos mesmos.
 b)  garante que serão formados professores indígenas para assumir as classes das diferentes etnias.
 c)  reconhece o direito das populações indígenas à educação diferenciada e específica, possível de ser organizada para atender as demandas de cada etnia.
 d)  garante a produção de material didático na língua da respectiva tribo.
 e)  autoriza a organização de classes de alunos em número inferior ao exigido nas escolas urbanas, para garantir o direito social à educação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/407555

Questão 26: Com. Exam. (MPE RS) - PJ (MPE RS)/MPE RS/2016
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
São reconhecidos aos índios, nos moldes do artigo 231 da Constituição Federal, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar  odos os seus bens. Com base nessa informação, assinale a
alternativa INCORRETA.

 a)  São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
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 b)  As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes.

 c)  É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco
sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o
risco.

 d)  São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere o artigo 231 da
Constituição Federal, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ainda que presente interesse público da União, não gerando a
nulidade e a extinção direito à indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.

 e)  As terras de que trata o artigo 231 da Carta da República são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/496179

Questão 27: IESES - NeR (TJ MA)/TJ MA/Remoção/2016
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Leia as assertivas I a IV e depois assinale a alternativa correta, considerando o que está estabelecido pela Constituição Federal:

I. A criação de fundações públicas e a definição de suas áreas de atuação, dependente de lei ordinária específica.

II. É competência da União, dos Estados e do Distrito Federal, legislar concorrentemente, entre outros temas, sobre juntas comerciais; sobre produção e
consumo; e sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação.

III. Os índios são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos.

IV. A seguridade social deve ser organizada de forma exista a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo em seus órgãos
colegiados.

Assinale a alternativa correta:

 a)  Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
 b)  Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras.
 c)  As assertivas I, II, III e IV são verdadeiras.
 d)  Apenas as assertivas II, III e IV são verdadeiras.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/547750

Questão 28: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF5/TRF 5/2015
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
No que se refere aos indígenas e suas terras, assinale a opção correta. 

 a)  Nas causas em que forem discutidos direitos e interesses dos índios, de suas comunidades ou organizações, será obrigatória a intervenção do MP estadual. 
 b)  As tradições e costumes de manejo agrícola das comunidades indígenas nas terras tradicionalmente ocupadas devem adequar-se à legislação ambiental em vigor.
 c)  A pesquisa e a lavra de minerais em terras indígenas dependem de autorização do Congresso Nacional, mesmo que essas atividades sejam exercidas pelos

próprios índios. 
 d)  As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são de seu domínio coletivo, sendo inalienáveis e indisponíveis, de modo que cabe a eles o usufruto das riquezas

do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 
 e)  Ainda está em curso o prazo concedido no ADCT para que a União conclua a demarcação das terras indígenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/268090

Questão 29: FCC - Proc A (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/2015
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Nos termos da proteção constitucional outorgada aos índios e às terras que tradicionalmente ocupam,

 a) a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades
afetadas, não se aplicando, neste caso, a prioridade assegurada às cooperativas na obtenção de autorização ou concessão para esse fim.

 b) compete ao Congresso Nacional demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as quais se destinam à sua posse permanente, cabendo-lhes o
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

 c) a remoção dos grupos indígenas de suas terras é lícita em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, desde que previamente autorizada
pelo Congresso Nacional, garantido o retorno imediato logo que cesse o risco.

 d) admite-se a remoção dos grupos indígenas de suas terras, no interesse da soberania do País, ad referendum do Congresso Nacional, garantido o retorno imediato
logo que cesse o risco.

 e) os atos que tenham por objeto a ocupação e a posse de terras indígenas são nulos, o que, no entanto, não gera direito a indenização ou a ações quaisquer contra
a União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/271799

Questão 30: Com. Exam. (MPF) - Proc Rep/MPF/2015
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA:

 a) As ações afirmativas têm natureza dúplice, pois se prestam, de um lado, a assegurar igualdade de oportunidades e, de outro, a promover o pluralismo e a
diversidade nos ambientes em que se instalam;

 b) Os direitos concedidos aos povos indígenas pela Constituição de 1988 têm em conta as suas respectivas tradições culturais, não alcançando indivíduos e grupos
indígenas considerados "aculturados", ou seja, que perderam a sua cultura autêntica;

 c) A demarcação de terras indígenas deve ser precedida de trabalho antropológico, que revele a organização social e espacial desses grupos, bem como projete o seu
crescimento, de modo a assegurar os direitos das gerações futuras;

 d) A despeito de situada no art. 68 do ADCT, a norma ali inscrita tem propósitos permanentes, é de natureza prospectiva e alcança comunidades situadas no
presente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/297866

Questão 31: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2015
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
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A respeito do meio ambiente e dos direitos e interesses das populações indígenas, julgue o item seguinte.
 
Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingresso em juízo em defesa de seus direitos e interesses,competindo à justiça federal processar e
julgar os crimes relacionados aos direitos dos índios.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/315026

Questão 32: CONSULPLAN - Psico (Juatuba)/Pref Juatuba/2015
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Sobre os direitos adquiridos pelos índios brasileiros na atual Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que

 a)  têm reconhecidos a diversidade ética e o respeito à sua cultura.
 b)  possuem direito às terras que tradicionalmente ocupam, tornando‐se proprietários das reservas demarcadas.
 c)  podem usufruir de forma exclusiva das riquezas do solo, dos rios e dos lagos das terras regularizadas onde habitam.
 d)  detêm o direito assegurado em Lei de participação nos resultados da lavra de riquezas minerais exploradas em suas terras.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/406418

Questão 33: CCP IFRR - Aux (IF RR)/IF RR/Enfermagem/2015
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Analise as assertivas abaixo em conformidade com a Constituição Federal de 1988 sobre a Ordem Social:

I- A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

II- A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional,
função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

III- São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo ao Estado demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

IV- Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. E para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público, dentre outras ações, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

Dentre as assertivas acima, são verdadeiras

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

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/982795

Questão 34: FUNIVERSA - Papilo (PC DF)/PC DF/2015
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Acerca do processo legislativo, do meio ambiente e dos povos indígenas, assinale a alternativa correta.

 a)  Consoante o STF, para fins de demarcação das terras indígenas, somente se consideram as terras tradicionalmente ocupadas em 5 de outubro de 1988.
 b)  A renovação da concessão ou permissão para o serviço de radiodifusão de sons e imagens obedece ao rito do procedimento legislativo ordinário.
 c)  Conforme a CF, as unidades de conservação da natureza podem ser criadas, alteradas e suprimidas por meio de decreto ou ato infralegal equivalente, desde que

na forma da lei.
 d)  A CF contém mandamentos constitucionais de criminalização, embora entre eles não se inclua a punição criminal de pessoas jurídicas por danos causados ao meio

ambiente.
 e)  São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse dos sítios detentores de reminiscências

históricas dos antigos quilombos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1064076

Questão 35: FCC - Proc (Cuiabá)/Pref Cuiabá/2014
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Relativamente às terras indígenas, considerada a disciplina constitucional e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, é correto afirmar que

 a) é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco
sua população ou no interesse da soberania do País.

 b) compete à União, por ato do Presidente da República, mediante autorização do Congresso Nacional, a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios.

 c) o usufruto dos índios não lhes confere o direito exclusivo de explorar recursos minerais nas terras que tradicionalmente ocupem, dependendo de autorização da
União, nos termos de lei específica, a exploração da mineração como atividade econômica.

 d) são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios, não gerando a nulidade e a extinção direito qualquer a indenização ou a ações contra a União.

 e) as comunidades de índios não possuem legitimidade para ingressar em juízo em defesa dos direitos e interesses relacionados às terras que tradicionalmente
ocupem, cabendo ao Ministério Público atuar, nesses casos, como substituto processual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/178166

Questão 36: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE BA)/PGE BA/2014
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
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Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) a respeito dos índios, dos idosos e da cultura, julgue o item a seguir.
 
Os índios detêm o usufruto exclusivo das riquezas do solo, do subsolo, dos rios e dos lagos existentes nas terras por eles tradicionalmente ocupadas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/178523

Questão 37: CONSULPLAN - Aux Adm (Coimbra)/Pref Coimbra/2014
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Ainda hoje muitos índios são mortos no Brasil em conflitos por posse de terras e demarcação de territórios. São direitos garantidos pela Constituição de 1988 aos índios
brasileiros no que diz respeito às suas terras:

I. Exercerem a posse permanente de suas terras, cabendo‐lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

II. Não permitir o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, já que não possuem
participação assegurada por lei nos resultados da lavra.

III. Manterem‐se em suas terras só podendo ser removidos temporariamente por decisão do Congresso Nacional, em casos de catástrofes ou epidemias que
ponham em risco sua população ou o interesse da soberania do país.

É correto o que se afirma completamente em

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

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/245058

Questão 38: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXII/Consultor Legislativo/2014
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
De acordo com as noções gerais e os princípios fundamentais do direito constitucional positivo brasileiro, julgue o item subsequente. Nesse sentido, considere que as
siglas CF e STF, sempre que utilizadas, se referem, respectivamente, à Constituição Federal de 1988 e ao Supremo Tribunal Federal.

As terras indígenas tratadas pela CF se submetem ao princípio fundamental da soberania da República Federativa do Brasil, fazendo parte do território brasileiro.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/252768

Questão 39: VUNESP - JE TJRJ/TJ RJ/2014
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Assinale a alternativa que está de acordo com o disposto na Constituição Federal.

 a)  Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fun-damental e na educação infantil, enquanto os Estados e o Distrito Federal atuarão exclusivamente nos
ensinos fundamental e médio.

 b)  As pessoas físicas que praticarem condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ficarão sujeitasàs respectivas sanções penais e administrativas, e
as pessoas jurídicas serão obrigadas, exclusivamente, a repararos danos causados ao meio ambiente.

 c)  As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios desti-nam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufrutoexclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes.

 d)  É vedado às universidades e às instituições de pesquisa científica e tecnológica admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/403484

Questão 40: INCAB (ex-FUNCAB) - Ana Soc Ed (SCJ TO)/SCJ TO/Terapia Ocupacional/2014
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, as terras tradicionalmente ocupadas por índios:

 a)  são demarcadas pelos Estados da República Federativa do Brasil, por meio de suas Secretarias.
 b)  podem ser objeto de cessão deliberada pelos indígenas, por meio de negócios jurídicos válidos.
 c)  são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
 d)  são suscetíveis de usucapião na hipótese de posse mansa, pacífica e continuada exercida por terceiros não índios.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/545432

Questão 41: INCAB (ex-FUNCAB) - Ana Soc Ed (SCJ TO)/SCJ TO/Terapia Ocupacional/2014
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Nas disposições relativas à Ordem Social, a Constituição Federal brasileira:

 a)  permite que estrangeiros sejam proprietários e exerçam a gestão das atividades de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
 b)  define o casamento como um instituto exclusivamente religioso e assegura o reconhecimento da união civil estável pelo Estado.
 c)  assegura aos índios a posse permanente das terras por eles tradicionalmente ocupadas e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas

existentes.
 d)  assegura exclusivamente às pessoas que não dispõem de assistência médica privada o acesso às ações e aos serviços do Sistema Único de Saúde.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/545441

Questão 42: COPESE UFPI - Estag (TRF1 Piauí)/TRF 1/Direito/2014
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
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De acordo com as disposições constitucionais relativas à proteção aos indígenas, pode-se afirmar que:

 a)  As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios constituem-se bens dos respectivos Estados.
 b)  O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas independem de

autorização do Congresso Nacional.
 c)  É vedada a remoção de grupos indígenas de suas terras, ainda que com autorização do Congresso Nacional, mesmo em caso de catástrofes ou epidemias que

ponham em risco sua população, uma vez que tais eventos podem ocorrer com outros grupos étnicos.
 d)  São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis

à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
 e)  As demandas judiciais que envolvam direitos dos índios não necessitam da intervenção do Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/741269

Questão 43: Com. Exam. (TRT 2) - JT TRT2/TRT 2/2013
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Em relação às terras indígenas, não é possível dizer. Aponte a alternativa incorreta:

 a) São aquelas reconhecidas que os índios tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-Ias, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
 b) São aquelas tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas.
 c) São aquelas tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais

necessários a seu bem-estar.
 d) São aquelas tradicionalmente ocupadas pelos índios, favorecendo o Estado a organização da atividade garimpeira apenas em cooperativas.
 e) São aquelas tradicionalmente ocupadas pelos índios, destinadas a sua posse permanente cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos

lagos nelas existentes.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/113150

Questão 44: FCC - DP AM/DPE AM/2013
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
A Constituição Federal reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens, prescrevendo ainda que:

I. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

II. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes.

III. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser
efetivados com autorização do Presidente da República, ouvidas as comunidades afetadas, que não poderão participar nos resultados da lavra.

IV. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis, mas os direitos sobre elas são passíveis
de prescrição, na forma da lei.

Está correto o que se afirma APENAS em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/118069

Questão 45: CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2013
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Considerando o disposto na CF acerca na ordem social, julgue o item subsequente.

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, incluídas no domínio constitucional da União Federal, são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição
aquisitiva.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/123945

Questão 46: CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 18/2013
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
No que se refere à ordem social, julgue o item seguinte.

A CF reconheceu aos índios a propriedade e posse das terras que tradicionalmente ocupam.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/124452

Questão 47: Com. Exam. (TRF 3) - JF TRF3/TRF 3/2013
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Levando em conta o direito indígena sobre áreas tradicionalmente ocupadas, e em particular a demarcação administrativa tratada pela Portaria n° 534, de 13 de abril de
2005, do Ministério da Justiça - relativa à Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima, promovida pela FUNAI - assinale a alternativa considerada
equivocada:
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 a) A Constituição Federal reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens;

 b) O Supremo Tribunal Federal assentou que a Constituição Federal fixou a data de sua promulgação como critério referencial para o dado da ocupação indígena;
 c) Quando se verificarem provas antropológicas que atestem um direito indígena, o ato demarcatório terá caráter declaratório de situação jurídica preexistente, não

conferindo a Constituição direito indenizatório pela terra nua;
 d) A área considerada como tradicionalmente ocupada por população indígena deverá estar coletivamente situada em determinado espaço fundiário com caráter de

perdurabilidade;
 e) Não será considerada como tradicional a posse nativa, de · acordo com a Suprema Corte se, ao tempo da promulgação da Constituição, não se verificou efetiva

ocupação indígena, mesmo na hipótese de esbulho praticado por não-indios, em data anterior, cuja resistência, até o momento, se dê por sucessivos conflitos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/130410

Questão 48: Com. Exam. (TRT 8) - JT TRT8/TRT 8/2013
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Relativamente aos indígenas, nos termos da Constituição da República, é CORRETO afirmar que:

 a) É assegurado às comunidades indígenas o direito à utilização exclusiva de suas línguas maternas na educação fundamental, assim como processos próprios de
aprendizagem.

 b) Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, devendo o Ministério Público
atuar obrigatoriamente como litisconsorte necessário.

 c) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua propriedade permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e
dos lagos nelas existentes.

 d) São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem- estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

 e) São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, direito de ter uma justiça própria, e os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/135357

Questão 49: FCC - Ana Con (MP TCE-MT)/TCE-MT/Direito/2013
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
O Capítulo VIII do Título VIII da Constituição (Ordem Social) é destinado a dispor sobre os direitos dos índios. A esse propósito, assegura às comunidades indígenas a
posse permanente das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Ao interpretar tais diretrizes, o STF tem se pronunciado no sentido da adoção da chamada teoria do
fato indígena como critério definidor das áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios. Esse critério implica identificar como reserva indígena as terras

 a) em que se comprove a presença constante e persistente dos índios antes da promulgação da Constituição de 1988, desde que não sejam formalmente destinadas
a outras finalidades colimadas pela Constituição, a exemplo das unidades de conservação ambiental, das faixas de fronteira e das áreas geograficamente estratégicas
reservadas à instalação de unidades e equipamentos militares.

 b) ocupadas por comunidades indígenas, reconhecendo como válido o direito de particulares sobre terras por eles adquiridas apenas quando nelas não existam
índios, mesmo que a habitação indígena seja posterior à aquisição.

 c) em que se comprove a presença constante e persistente dos índios na data da promulgação da Constituição de 1988.
 d) ocupadas por comunidades indígenas, bem como aquelas devidamente demarcadas com base em regimes constitucionais anteriores ao de 1988.
 e) em que se comprove a presença constante e persistente dos índios após cinco anos contados da promulgação da Constituição de 1988.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/145617

Questão 50: FCC - JT TRT6/TRT 6/2013
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Considere as seguintes afirmações a respeito dos índios, à luz da disciplina constitucional da matéria:

I. São bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, assim consideradas as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas
atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural,
segundo seus usos, costumes e tradições.

II. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser
efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da
lei.

III. Os grupos indígenas poderão ser removidos de suas terras em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou ainda no interesse da
soberania do País, ad referendum do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

Está correto o que se afirma APENAS em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/184118

Questão 51: Com. Exam. (MPF) - Proc Rep/MPF/2013
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA:

 a)  o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a intimação de indígenas para prestar depoimento, na condição de testemunha, fora de suas terras, constrange a sua
liberdade de locomoção, por força de dispositivo constitucional que veda a remoção dos grupos indígenas de suas terras;

 b)  a Constituição de 1988 é, a um só tempo, antropocêntrica, antiutilitarista e plural, o que possibilita ao Poder Público, no processo de tomada de decisões, o
acolhimento de razões religiosas ou metafísicas;

 c)  para o Supremo Tribunal Federal, as políticas de inclusão englobam não só redistribuição de recursos, mas também reconhecimento das diferenças, na
perspectiva de uma sociedade plural;

 d)  o pluralismo cultural, aos menos no plano normativo interno, demanda a intervenção do Estado no sentido de garantir a sobrevivência de específicas concepções
de vida boa.
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Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/245879

Questão 52: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Direito/2013
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988

 a)  as terras indígenas demarcadas pela União são suscetíveis de usucapião.
 b)  as tribos indígenas podem ingressar em juízo na defesa de seus direitos.
 c)  cabe aos Estados em que estão situadas as terras indígenas a sua proteção e demarcação.
 d)  os índios são incapazes e por isso não podem ingressar em juízo, cabendo serem substituídos pelo Ministério Público em todos os feitos.
 e)  as riquezas do solo das terras indígenas são de propriedade exclusiva dos índios.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1310996

Questão 53: CEBRASPE (CESPE) - DP AC/DPE AC/2012
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Segundo entendimento do STF,

 a) o ato de demarcação das terras indígenas tem natureza propriamente constitutiva, visto terem sido constitucionalmente reconhecidos os direitos dos índios sobre
as terras por eles tradicionalmente ocupadas.

 b) a lei que concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual é inconstitucional, por ofender o princípio da
livre iniciativa.

 c) é direito fundamental o recebimento de medicamentos do Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer estado da federação, desde que demonstre deles
necessitar e não dispor de recursos próprios para adquiri-los.

 d) para obter medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, basta que o paciente usuário do sistema comprove ser portador de doença que justifique a concessão do
benefício.

 e) é constitucional a cobrança de taxa de matrícula pelas universidades públicas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/74651

Questão 54: FCC - JT TRT1/TRT 1/2012
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios

 a) permitem-lhes o usufruto exclusivo das riquezas de solo, subsolo, rios e lagos nelas existentes.
 b) podem ser utilizadas para a atividade garimpeira, desde que em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico-

social.
 c) geram o direito à propriedade à comunidade indígena que as habita, porém os direitos sobre elas prescrevem caso permaneçam abandonadas por mais de quinze

anos.
 d) são, segundo disposição expressa da Constituição Federal, inalienáveis e indisponíveis.
 e) podem ser economicamente exploradas, desde que o Senado autorize, garantindo-se à comunidade indígena afetada a participação nos lucros obtidos com a

exploração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/85086

Questão 55: Com. Exam. (TRT 8) - JT TRT8/TRT 8/2012
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
 

I- As comunidades indígenas não têm legitimidade ativa para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses.

II- São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

III- As cooperativas de garimpeiros terão prioridade na autorização ou na concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas
áreas onde estejam atuando, na forma da lei.

IV- É vedada, em qualquer hipótese, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de
previdência social.

 a) As alternativas I e II estão corretas.
 b) As alternativas II e III estão corretas.
 c) As alternativas III e IV estão corretas.
 d) As alternativas I e III estão corretas.
 e) As alternativas I e IV estão corretas.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/107779

Questão 56: FCC - JT TRT4/TRT 4/2012
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Em relação às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a Constituição da República estabelece que

 a) são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis, ressalvadas as hipóteses previstas em lei complementar.
 b) poderão, com autorização do Congresso Nacional e ouvidas as comunidades afetadas, ter seus recursos hídricos aproveitados, excluídos os potenciais energéticos,

ficando-lhes contudo assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
 c) se destinam a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
 d) poderão, após deliberação do Congresso Nacional, ser desocupadas em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da

soberania do País, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
 e) terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, as

cooperativas de atividade garimpeira.
Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/116750
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Questão 57: IESES - NeR (TJ RN)/TJ RN/Remoção/2012
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.

(  ) Nas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios cabe-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo nelas existentes.

(  ) Os direitos sobre as terras indígenas são imprescritíveis.

(  ) As terras indígenas são inalienáveis.

(  ) As organizações indígenas são parte ilegítima para ingressar em juízo em defesa dos direitos dos índios, cabendo ao Ministério Público todos os atos do
processo.

(  ) O aproveitamento dos recursos hídricos em terras indígenas não podem ser efetivados.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

 a)  F – V – F – F – V
 b)  V – V – V – F – F
 c)  V – F – F – V – V
 d)  V – F – V – F – F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/610467

Questão 58: CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2012
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
No que se refere à segurança pública e à ordem social, julgue o item subsequente.
 
A remoção dos grupos indígenas de suas terras é proibida pela Constituição Federal, exceto em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco a população indígena,
ou ainda no interesse da soberania do País, desde que, em todos os casos, haja referendo do Congresso Nacional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691759

Questão 59: Com. Exam. (TJ SC) - NeR (TJ SC)/TJ SC/Remoção/2012
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 b)  Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, entre
outras obrigações, a de proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies
ou submetam os animais a crueldade.

 c)  São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Consideram-se terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter transitório e
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

 d)  O princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantia fundamental de relevante estirpe, é relativizada em face da previsão constitucional de que o Poder Judiciário
só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.

 e)  Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, entre outros, os conjuntos urbanos e sítios de valor
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/829819

Questão 60: VUNESP - JE TJSP/TJ SP/2011
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Relativamente aos índios, assinale a alternativa correta.

 a) As terras tradicionalmente ocupadas por eles destinam-se à sua posse permanente, cabendo exclusivamente à União o usufruto das riquezas do solo, dos rios e
dos lagos nelas existentes.

 b) O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser
efetivados com autorização da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, ouvidas, todavia, as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da
lavra, na forma da lei.

 c) Para ingressar em juízo na defesa dos seus direitos e interesses, os índios, as suas comunidades e organizações serão representados pelo Ministério Público.
 d) É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco

sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o
risco.

 e) São anuláveis os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/192661

Questão 61: Com. Exam. (MPF) - Proc Rep/MPF/2011
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

 a)  A garantia do direito das populações indígenas à posse e usufruto das terras tradicionalmente ocupadas depende do seu reconhecimento, em cada caso, através
de procedimento administrativo, cuja decisão final se reveste de caráter discricionário.
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 b)  As comunidades indígenas têm direito de viver de acordo com os seus valores e tradições, desde que estas não violem a moral e os bons costumes.
 c)  A aquisição, pelas comunidades de remanescentes de quilombo, do direito de propriedade das terras por elas ocupadas, pressupõe a posse mansa e pacífica da

área a ser titulada entre data da abolição da escravidão e o advento da Constituição de 88.
 d)  A Constituição de 88 abre-se ao multiculturalismo, ao reconhecer direitos culturais aos povos tradicionais, dentre os quais o respeito e a vaiorização dos seus

modos próprios de criar, fazer e viver.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/246662

Questão 62: CEBRASPE (CESPE) - JE TJPB/TJ PB/2011
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Relativamente à ordem social e aos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta.

 a) O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, desde que homologada a separação judicial do casal por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou
comprovada a separação de fato por mais de dois anos.

 b) A CF consagrou o princípio da irremovibilidade dos índios de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que
ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, devendo, cessado o risco, os índios retornar, de imediato, às suas terras.

 c) A jurisprudência do STF reconhece que os estrangeiros, mesmo os não residentes no país, são destinatários dos direitos fundamentais consagrados pela CF, sem
distinção de qualquer espécie em relação aos brasileiros. No mesmo sentido, as pessoas jurídicas são destinatárias dos direitos e garantias elencados na CF, na mesma
proporção das pessoas físicas.

 d) São legitimados para impetrar mandado de segurança a pessoa física, nacional ou estrangeira, e a pessoa jurídica privada, mas não a pública, visto o mandado de
segurança ter como função garantir direito líquido e certo contra ato de autoridade pública.

 e) A floresta amazônica brasileira, a mata atlântica, a serra do Mar, o pantanal mato-grossense e a zona costeira são considerados patrimônio nacional pela CF, razão
pela qual é vedada a utilização dos recursos naturais existentes nessas áreas, ainda que sujeitas ao domínio privado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/288381

Questão 63: Com. Exam. (TRT 23) - JT TRT23/TRT 23/2011
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
A respeito do tratamento dado aos índios pela Constituição de 1988, assinale a alternativa FALSA:

 a)  As terras tradicionalmente ocupadas pelos indíos, apesar de previstas como bens da União, destinam-se à posse permanente daqueles, sendo inalienáveis e
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

 b)  O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser
efetivados com autorização do Senado Federal, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

 c)  São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-Ias, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

 d)  Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público
em todos os atos do processo.

 e)  São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/358848

Questão 64: PUC PR - JE TJRO/TJ RO/2011
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Dadas as assertivas abaixo, assinale a única CORRETA:

 a)  Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na  administração pública e na atividade privada, rural e urbana,
hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

 b)  A assistência à saúde é livre às instituições privadas que poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde segundo diretrizes deste,
mediante contrato de direito público ou convênio, mesmo não sendo entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, sem qualquer ordem de preferência em relação a estas.

 c)  É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo com autorização do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco
sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o
risco.

 d)  A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-
estar e garantindo-lhes o direito à vida. Para tanto, a Constituição prevê que os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em casas
assistenciais de atendimento de idosos e garante, aos maiores de sessenta anos, descontos nos transportes coletivos urbanos.

 e)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, podendo
as pessoas jurídicas somente se sujeitarem à obrigação de reparar os danos causados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/511117

Questão 65: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2010
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
No que se refere aos direitos e deveres das populações indígenas, julgue o item abaixo.

No processo de demarcação de terra indígena situada em região de fronteira, o STF considera dispensável a manifestação do Conselho de Defesa Nacional no processo
homologatório.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/43488

Questão 66: CESGRANRIO - APE (EPE)/EPE/Meio Ambiente/Desenvolvimento Regional - Socioeconomia/2010
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 prevê que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em
terras indígenas somente poderão ser efetivados com autorização de uma instância institucional, além de ouvidas as comunidades afetadas.

Nessa matéria, o texto constitucional especifica que as atividades em foco só podem ser efetivadas com autorização do(das)

 a)  Conselho Nacional do Meio Ambiente.
 b)  Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente.
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 c)  Congresso Nacional.
 d)  Câmaras Municipais.
 e)  Assembleias Legislativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/295322

Questão 67: CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2009
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

Julgue o item abaixo, que trata da ordem social.

A Constituição Federal de 1988 (CF) não reconhece aos índios a propriedade sobre as terras por eles tradicionalmente ocupadas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/22360

Questão 68: MS CONCURSOS - JT TRT9/TRT 9/2009
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Considere as proposições a seguir:

I. Compete ao Poder Público a organização da seguridade social, observados dentre outros, os seguintes objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento,
irredutibilidade do valor dos benefícios, caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, mediante a gestão quadripartite, com a participação dos
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

II. A Constituição Federal garantiu ampla defesa a somente duas espécies de entidades familiares, quais sejam: a constituída pelo casamento civil ou religioso com
efeitos civis; a constituída pela união estável entre o homem e a mulher, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. A comunidade formada por qualquer
dos pais e seus descendentes, muito embora receba proteção, não é considerada constitucionalmente como entidade familiar.

III. As terras ocupadas pelos índios integram os bens da União, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre as mesmas, imprescritíveis. Não obstante,
possível é, nas terras indígenas, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, desde que
autorizados pelo Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

IV. Os pais têm dever de assistir, criar e educar os filhos menores. No entanto, inexiste previsão constitucional de dever dos filhos maiores de amparar os pais na
velhice, sendo esta obrigação somente do Poder Público através da seguridade social.

 a)  todas as proposições são corretas
 b)  somente são corretas as proposições I e III
 c)  somente são corretas as proposições I, II e III
 d)  somente são corretas as proposições II, III e IV
 e)  somente são corretas as proposições III e IV

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/489334

Questão 69: CEBRASPE (CESPE) - AI (ABIN)/ABIN/2008
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)

A respeito da organização da União, julgue o item subseqüente.

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são de domínio das comunidades indígenas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/20720

Questão 70: Com. Exam. (TRT 8) - JT TRT8/TRT 8/2008
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Sobre a ordem social, no tocante aos índios, assinale a alternativa CORRETA:

 a) Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, inclusive na condição de
assistente litisconsorcial, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.

 b) São nulos e extintos os atos que tenham por objeto a ocupação das terras indígenas, não gerando essa nulidade nenhum direito de indenização ou ação contra a
União.

 c) Lei complementar poderá disciplinar organização de atividade garimpeira em cooperativa, que tem prioridade na concessão de pesquisa e lavra, garantindo-se essa
atividade inclusive em terras indígenas, desde que com autorização do Congresso Nacional, assegurando-se aos índios participação nos resultados da lavra.

 d) As terras indígenas destinam-se a posse permanente dos índios, cabendo-lhes o usufruto, concorrente com a União, das riquezas do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes.

 e) É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, no interesse da soberania do País, garantido o retorno
imediato logo cesse a causa .

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/108105

Questão 71: VUNESP - JE TJSP/TJ SP/2008
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Quanto à ordem social, assinale a alternativa incorreta.

 a) São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

 b) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-
estar e garantindo-lhes o direito à vida, na forma da lei, propiciando-lhes os bens materiais necessários para uma vida digna.
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 c) O ensino será ministrado com base, dentre outros, nos princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; da liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e do pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de
ensino.

 d) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações e, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, dentre
outras atribuições, exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de
impacto ambiental, a que se dará publicidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/192524

Questão 72: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2007
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Em relação aos direitos e interesses das populações indígenas, julgue o item que se segue.

A demarcação de terras indígenas tem, entre outras, a função de criar uma nova delimitação espacial da titularidade indígena, tendo características de ato constitutivo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/61066

Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2007
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Em relação aos direitos e interesses das populações indígenas, julgue o item que se segue.

Caso uma comissão parlamentar de inquérito com funcionamento em Brasília intime um indígena, que mora no estado de Mato Grosso, a prestar depoimento na condição
de testemunha, no DF, haverá violação às normas constitucionais que conferem proteção específica aos povos indígenas, uma vez que a intimação do indígena
configuraria, em tese, constrangimento à sua liberdade de locomoção, por ser vedada pela CF a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nas hipóteses
constitucionalmente elencadas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/61067

Questão 74: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2007
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Em relação aos direitos e interesses das populações indígenas, julgue o item que se segue.

A CF, ao assegurar aos índios direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, foi coerente com a tradição do direito indigenista que consagrou o indigenato, ou
seja, o instituto jurídico por meio do qual se reconhece, no Brasil, o direito dos índios sobre as terras que ocupam, independentemente de título aquisitivo, nos mesmos
moldes do sistema romanístico da posse e da propriedade, previsto pela legislação civil.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/61068

Questão 75: Com. Exam. (TRT 4) - JT TRT4/TRT 4/2007
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Um cidadão firmou contrato de trabalho com cacique de uma reserva indígena para prestar serviços de plantio e colheita de safra de milho. Terminado o contrato foi
reconhecido, sentença transitada em julgado,  o direito às verbas rescisórias impagas. Diante disso, assinale a assertiva correta.

 a)  Por se tratar de execução de créditos trabalhistas, é cabível a penhora das terras indígenas.
 b)  A penhora das terras indígenas não é possível salvo se o contrato de trabalho tiver sido firmado com assistência da Fundação Nacional do Índio – FUNAI.
 c) As terras indígenas não podem ser objeto de penhora  em razão da inalienabilidade prevista na Constituição Federal.
 d)  A penhora pode recair sobre as terras indígenas se não houver outros bens passíveis de constrição.
 e)  A inalienabilidade das terras indígenas pode ser afastada em termo de ajustamento de conduta entre a comunidade indígena e o Ministério Público do Trabalho.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/118239

Questão 76: CEBRASPE (CESPE) - OF CHAN (MRE)/MRE/2006
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Julgue o próximo item, que se refere aos diversos temas tratados pela Constituição Federal brasileira no título que trata da ordem social.
 
Aos índios, a suas comunidades e a suas organizações não se reconhece o direito de ingressar em juízo como partes legítimas para a defesa dos próprios direitos, sem
que sejam assistidos pelo Ministério Público Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/294986

Questão 77: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2004
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Julgue o item a seguir, relativo a limitações constitucionais do poder de tributar, a meio ambiente e a direitos e interesses das populações indígenas.

Com a demarcação de uma reserva indígena que encampe uma área de garimpo de ouro, explorada por uma cooperativa de garimpeiros, a continuação da exploração
desse recurso mineral dependerá de autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades indígenas envolvidas, assegurada, nos termos da Constituição Federal,
a prioridade da lavra da jazida à cooperativa que estava atuando na área.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/59624
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Questão 78: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2004
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Quanto às limitações constitucionais do poder de tributar, aos princípios gerais da ordem econômica e financeira, à intervenção do Estado no domínio econômico, ao meio
ambiente e aos direitos das populações indígenas, julgue o item a seguir.

Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingresso em juízo em defesa de seus direitos, embora deva o Ministério Público intervir em todos
os atos do processo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/60555

Questão 79: CEBRASPE (CESPE) - JE TJMT/TJ MT/2004
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Assinale a opção correta.

 a) As terras tradicionalmente ocupadas por índios não podem ser objeto de lavra das riquezas minerais.
 b) Os ganhos habituais do empregado, diversos do salário, não serão considerados para efeito de contribuição previdenciária nem para conseqüente repercussão em

benefícios.
 c) A inimputabilidade dos menores de 18 anos, prevista na Constituição Federal, não pode ser objeto de emenda constitucional.
 d) A seguridade social pode ser financiada por contribuições do empregador incidentes sobre a receita ou o faturamento, entre outras.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/728411

Questão 80: FCC - AJ TRT21/TRT 21/Judiciária/Execução de Mandados/2003
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
A Constituição Federal reconhece as línguas dos índios (art. 231, caput) e assegura às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas (art. 210, §
2º). De outra parte, afirma que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Assim,

 a)  só a língua portuguesa é oficial e as línguas indígenas podem ser usadas privadamente, mas, por exemplo, não pode haver educação nessas línguas.
 b)  a língua oficial do país é o português, mas, nas comunidades indígenas, a língua materna tupi-guarani também é oficial, ao lado daquela.
 c)  cada comunidade indígena tem sua língua como oficial ao lado da língua portuguesa, que é a única oficial nacional.
 d)  temos tantas línguas oficiais quantas são as línguas indígenas, além da oficial língua portuguesa, todas utilizáveis no território nacional.
 e)  temos uma única língua oficial e, nas comunidades indígenas, as línguas maternas também são reconhecidas e podem ser utilizadas, mas a oficial é a língua

portuguesa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578633

Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ BA)/TJ BA/Judiciário/Atendente Judiciário/2003
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Uma autarquia de um estado-membro da Federação ingressou com ação no tribunal de justiça do respectivo estado, requerendo a propriedade das terras de determinada
área, ante a ocupação mansa e pacífica por mais de vinte anos. Ocorreu, todavia, que se tratava de terreno pertencente a área demarcada, por meio de decreto do
presidente da República, como terra tradicionalmente ocupada por uma tribo indígena.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte.
 
As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios incluem-se entre os bens da União, consoante estabelece a Constituição da República; assim, a área objeto do litígio de
que trata a hipótese é inalienável, indisponível e insuscetível de usucapião.

 Certo
 Errado

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1343016

Questão 82: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ BA)/TJ BA/Judiciário/Atendente Judiciário/2003
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Uma autarquia de um estado-membro da Federação ingressou com ação no tribunal de justiça do respectivo estado, requerendo a propriedade das terras de determinada
área, ante a ocupação mansa e pacífica por mais de vinte anos. Ocorreu, todavia, que se tratava de terreno pertencente a área demarcada, por meio de decreto do
presidente da República, como terra tradicionalmente ocupada por uma tribo indígena.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte.
 
A Constituição da República, com a outorga dominial das terras ocupadas pelos silvícolas, atribuída a determinado ente específico da Federação, criou, para este, uma
propriedade vinculada, que se destina, entre outras finalidades, a proporcionar às comunidades indígenas as condições necessárias à sua reprodução física e cultural,
segundo seus usos, costumes e tradições.
 

 Certo
 Errado

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1343017

Questão 83: CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/2000
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Ainda acerca da Constituição da República, julgue o item que se segue.

A Constituição da República garante aos índios o direito de propriedade das terras que tradicionalmente ocupam, atribuindo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo
e do produto da lavra das riquezas minerais.

 Certo
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 Errado
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/48936

Questão 84: CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/1999
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Acerca do capítulo constitucional concernente à ordem social, julgue o item abaixo.

Demonstrando marcante zelo em relação às populações indígenas, a Constituição atribuiu-lhes a propriedade do que denominou de "terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios", aí incluídas as terras, por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas e as imprescindíveis à preservação dos
recursos ambientais necessários a seu bem-estar.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/53645

Questão 85: CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/1999
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Acerca do capítulo constitucional concernente à ordem social, julgue o item abaixo.

Os atos que tivessem como objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios foram anulados e extintos pela Constituição da
República, cabendo ao lesado requerer à União, administrativa ou judicialmente, a indenização necessária à recomposição do dano econômico que haja sofrido, em face
da proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/53646

Questão 86: CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/1997
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Relativamente à disciplina dos assuntos indígenas na Constituição em vigor, julgue o item abaixo.

Se Sérgio, fazendeiro na Bahia, desejando explorar uma área de terras tradicionalmente ocupada por um grupamento indígena, assinou dias antes da entrada em vigor
da atual Constituição da República, um contrato de arrendamento com o líder do grupo, pelo prazo de dez anos, então, desde que o contrato tenha seguida as regras
aplicáveis aos contratos em geral, previstas no Código Civil, não há óbice à validade do referido negócio jurídico.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/54280

Questão 87: CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/1997
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Relativamente à disciplina dos assuntos indígenas na Constituição em vigor, julgue o item abaixo.

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/54281

Questão 88: CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/1997
Assunto: Dos Índios (arts. 231 e 232 da CF/1988)
Relativamente à disciplina dos assuntos indígenas na Constituição em vigor, julgue o item abaixo.

Considere a seguinte situação: Uma determinada comunidade indígena demarcadas as terras que tradicionalmente ocupava desde tempos imemoriais. Em certo
momento, constatou que a área principiava a ser invadida por garimpeiros e madeireiras. Como se tratava de comunidade relativamente organizada e que contava, até,
com assessoria de advogados, decidiu que ingressaria em juízo, ela própria, para obter a desintrusão dos invasores da área indígena. Na situação apresentada, a decisão
foi incorreta, pois, segundo a Constituição, cabe exclusivamente ao Ministério Público Federal e à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) ajuizar ações em defesa dos
direitos e interesses indígenas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/54282



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19386319/imprimir 19/19

Gabarito
1) D  2) C  3) E  4) C  5) B  6) B  7) B
8) C  9) C  10) D  11) C  12) D  13) E  14) Certo
15) C  16) E  17) D  18) C  19) D  20) E  21) A
22) B  23) E  24) Anulada  25) C  26) D  27) D  28) C
29) A  30) B  31) Certo  32) Anulada  33) E  34) A  35) C
36) Errado  37) D  38) Certo  39) C  40) C  41) C  42) D
43) D  44) C  45) Certo  46) Errado  47) E  48) D  49) C
50) E  51) B  52) B  53) Anulada  54) D  55) B  56) C
57) B  58) Errado  59) C  60) D  61) D  62) B  63) B
64) A  65) Certo  66) C  67) Certo  68) B  69) Errado  70) A
71) B  72) Errado  73) Certo  74) Errado  75) C  76) Errado  77) Errado
78) Certo  79) D  80) E  81) Certo  82) Certo  83) Errado  84) Errado
85) Errado  86) Errado  87) Certo  88) Errado


