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Quem Somos 

A Domina Concursos, especialista há 4 anos no desenvolvimento e comercialização de 

apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem como foco tornar simples e eficaz a forma 

de estudo. Com visão de futuro, agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com 

reconhecimento no segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem estar do cliente. Atua com concursos públicos federais, estaduais 

e municipais. Em nossa trajetória, já comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e 

impressas. E esse número continua aumentando. 

 

Missão 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas informações de 

editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores práticas, com soluções inovadoras, 

flexíveis e de simples utilização e entendimento. 

 

Visão 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para Concursos 

Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

Valores 

 Respeito ao talento humano 

 Foco no cliente 

 Integridade no relacionamento 

 Equipe comprometida 

 Evolução tecnológica permanente 

 Ambiente diferenciado 

 Responsabilidade social 

  



 

 
WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 

Não é permitida revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa, independente de 

manter os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja 

disponibilizado o material (link de download, envio via correios, etc.) 

 

Caso haja descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, será buscado em nosso banco de dados as informações do 

autor e repassadas para autoridades competentes. 
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Direitos e Garantias Fundamentais 

Direito é o que se protege (vida, propriedade, etc.). 

Garantia é o mecanismo criado para defender o direito. 

Função do Direito Fundamental 

Plano jurídico-político - proibir o Poder Público de atentar contra a esfera individual da pessoa 
(competência negativa). 

Plano jurídico-subjetivo - o poder de exercer os direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir 
omissões dos poderes públicos. 

Classificação dos Direitos Fundamentais 

1ª Geração: 

São os direitos civis e políticos que compreendem as liberdades clássicas. Indivíduo frente ao Estado. 

2ª Geração: 

São os direitos econômicos, sociais e culturais. Exigem prestação do Estado em relação ao Indivíduo. 

3ª Geração: 

São direitos coletivos, como ao meio ambiente, à qualidade de vida, paz, autodeterminação dos 
povos e a defesa do consumidor, da infância e da juventude. 

Segundo entendimento de Cançado Trindade, os direitos são chamados de 1ª dimensão, 2ª 
dimensão e 3ª dimensão. Ou seja, o jurista prefere chamar de "dimensão" ao invés de "geração", pois 
acredita que o termo geração pode dar uma falsa ideia de substituição de uma geração pela outra, o 
que não acontece. Na verdade, as gerações surgem e convivem juntas. Portanto, ele sugere o uso do 
termo dimensão, pois ele acredita ser o mais apropriado para indicar a sucessão de Direitos 
Fundamentais. 

Obs.1: direitos fundamentais não são absolutos. 

Obs.2: direitos fundamentais não são renunciáveis, podendo seu titular apenas deixar de exercê-lo, 
mas não renunciar. 

Assim, torna-se fluente entre os doutrinadores o discurso de que os direitos fundamentais 
apresentam-se em quatro dimensões evolutivas. 

A primeira geração de direitos fundamentais, contemporânea do movimento constitucionalista do 
Século XVIII, exalta os valores fundamentais da pessoa humana, exigindo o reconhecimento de 
direitos básicos sem os quais não é possível conceber-se o próprio ser humano como pessoa. 

Os direitos fundamentais de segunda geração enfatizam as novas conquistas do homem, 
respondendo a um anseio geral de confirmação do indivíduo como pessoa cultural, economicamente 
ativa e como ser social. Esses ícones resultaram, primordialmente, do legado nocivo do culto 
egocêntrico e do individualismo liberal que plasmou o ambiente da revolução burguesa ao depor a 
monarquia do poder. 

A terceira geração de direitos fundamentais preconiza uma síntese dialética dos valores 
essencialmente decantados nas duas primeiras versões, pois não valoriza o indivíduo em si mesmo, 
nem tampouco ovaciona as conquistas culturais, sociais e econômicas, que buscaram corrigir os 
flagelos do pós-guerra. A nova versão, a nova percepção de direitos fundamentais, projeta o conceito 
humanitário como resultante da harmonização dos valores humanos, individuais e coletivos, com os 
valores socioculturais e econômicos. É o homem numa dimensão universalizante, sendo consagrados 
os direitos ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, ao consumo, à comunicação. É na terceira 
geração de direitos fundamentais que se cultuam denominados direitos difusos. 
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Os direitos fundamentais de quarta geração refletem os avanços tecnológicos que impõem uma nova 
dimensão do homem no mundo da globalização. A extrema capacidade de "estar" no mundo, sem 
limitações geográficas, e tendo como barreiras ("fronteiras") apenas os valores morais, culturais e 
tecnológicos, fazem o Direito redimensionar o valor do homem, hodiernamente. O 
redimensionamento do homem nesse novo espaço (cibernético globalizado) exige do Direito uma 
nova construção de princípios, regras e valores que tenham a capacidade de compatibilizar os 
direitos consolidados ao longo desses mais de três séculos de história constitucional e as novas 
perspectivas que se apresentam à realidade humana. Nesse contexto se localizam os direitos 
fundamentais de quarta geração. 

Assim, os operadores do Direito vêm cunhando pela doutrina, pela jurisprudência e pela atividade 
legiferante as novas dimensões do homem em face do Estado. Conceitos clássicos de que 
fundamentam o Direito Constitucional, tais como Estado soberano dentro de uma dimensão territorial, 
cidadania, entre outros vão ser inexoravelmente realinhados, ante a inexpugnável força do avanço 
tecnológico, que atualmente passa a ser um fator de questionamento dos elementos constitutivos do 
Estado (território, povo, governo e finalidades). Tais elementos são visceralmente atingidos pelo 
fenômeno da globalização. Esse fenômeno da atualidade, para o Direito, não é mero evento 
econômico e social, é também e sobretudo jurídico-político. 

Dos Direitos E Garantias Fundamentais 

Estudo sobre direitos e garantias fundamentais trazidos pela Constituição Federal de 1988. 

Nestes tempos de cerceamento das liberdades e brutal ataque aos direitos e garantias 
fundamentais... Resistir não é mera alternativa, possibilidade. Resistir é um dever, uma inadiável 
obrigação. (Jorge Bettiol) 

Nas democracias de opção liberal pouco variam entre si as declarações de direitos. Daí resulta que 
estudar uma delas é examinar, por assim dizer as outras todas as outras (FERREIRA FILHO, 2015, p. 
326). 

Os direitos fundamentais são também conhecidos como direitos humanos, direitos subjetivos 
públicos, direitos do homem, direitos individuais, liberdades fundamentais ou liberdades públicas. A 
própria Constituição da República de 1988 apresenta diversidade na abordagem dos direitos 
fundamentais, utilizando expressões como direitos humanos (artigo 4º, inciso II), direitos e garantias 
fundamentais (Título II e artigo 5º, parágrafo 1º), direitos e liberdades constitucionais (artigo 5º, inciso 
LXXI) e direitos e garantias individuais (artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV). 

A atual Constituição brasileira (1988) é a mais abrangente e extensa de todas as anteriores no que sé 
trata de Direitos é garantias fundamentais, além de trazer os “Direitos e deveres individuais e 
coletivos”, a Constituição de 1988 abre um capítulo especial para definir os Direitos Sociais (Art. 6º 
CF/88), que desde 1934 vinham sendo colocados no capítulo da “Ordem econômica e social”, 
destacando assim também o compromisso garantidor de do desenvolvimento das classes menos 
favorecidas, na modalidade de direito trazido pela carta magna de 88, são constantes direitos e 
garantias fundamentais apresentadas de duas formas implícitas é explicitas, abordaremos esta 
primeira forma (implícita). 

A constituição de 1988, em seu artigo 5º, parágrafo 2º, discorre sobre o rol de direitos fundamentais 
não de forma limitada, mais sim em sua forma ilimitada, sendo este direito implícito. 

Art. 5º [...] 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime 
e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte. 

Para podermos compreender melhor este assunto usaremos os ensinamentos de Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho, que discorre sobre o tema da seguinte forma. 

A atual Constituição brasileira... Admite haver outros direitos fundamentais além dos enumerados, 
direitos estes implícitos. Tais direitos, como deflui § 2º do art. 5º, seriam “decorrentes do regime de 
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princípios” (dentre estes essencialmente o da dignidade humana) que a Constituição adota. 
(FERREIRA FILHO, 2015, p. 326). 

Os direitos e garantias fundamentais explícitos na constituição são aqueles expressos formalmente, e 
possível notar a preocupação do constituinte logo ao expressar em seu início, mais precisamente em 
seu preâmbulo sobre as garantias fundamentais e sua suposta aplicação. 

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir 
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL.” 

Os direitos e garantias individuais explícitos supramencionado no preâmbulo também estão citados 
também entre os art. 5º ao 17, da Constituição; Capítulo I, Dos direitos e deveres individuais e 
coletivos; Capítulo II, Dos direitos sociais; Capítulo III - Da nacionalidade; Capítulo IV - Dos direitos 
políticos; Capítulo V - Dos partidos políticos. 

Alexandre de Moraes possui uma classificação dos direitos acima elencados, abordaremos três 
direitos fundamentais segundo a concepção de Alexandre de Moraes. 

“[...] direitos individuais e coletivos - correspondem aos direitos diretamente ligados ao conceito de 
pessoa humana e de sua própria personalidade, como, por exemplo: vida, dignidade, honra, 
liberdade. Basicamente, a Constituição de 1988 os prevê no art. 5º [...]; 

[...] direitos sociais - caracterizam-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância 
obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida 
aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, que configura um dos 
fundamentos de nosso Estado Democrático, como preleciona o art. 1º, IV. [...]. A constituição 
consagra os direitos sociais a partir do art. 6º. 

[...] direitos políticos - conjunto de regras que disciplina as formas de atuação da soberania popular. 
São direitos públicos subjetivos que investem o indivíduo no status activae civitatis, permitindo-lhe o 
exercício concreto da liberdade de participação nos negócios políticos do Estado, de maneira a 
conferir os atributos da cidadania. Tais normas constituem um desdobramento do princípio 
democrático inscrito no art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal, que afirma que todo o poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. A Constituição 
regulamenta os direitos políticos no art. 14; 

Concluímos então que os três direitos citados e comentado por Alexandre de Moraes são de 
importância imensurável para o estado, vez que um completa o outro regulando assim a máquina 
estatal quanto a sua norma coletiva, como também define de forma consistente o dever do estado em 
produzir políticas públicas para voltado para ampliação de direitos sócias, garantido assim o 
crescimento nacional de forma mais justa, solidaria, quando sé garante o acesso à educação de 
qualidade estamos garantido um direito social primordial, que de fato contribuirá para o avanço 
coletivo do próprio estado, em outro ponto supracitado, no qual refere-se aos direitos políticos, 
assegura de forma a participação popular na alternância do poder, garantido que o poder que emana 
do povo possa ser desempenhado pelo um próprio agente do povo, o qual deve atender requisitos 
legais para ter acesso à sua participação direta no poder, garantido alternância no poder. 

Ao concluímos a parte de Direitos e Garantias Fundamentais, percebemos que todas as normas 
explicitas estão na própria constituição na forma escrita, mas a não existência dela e por meio de 
norma escrita não retira o mérito de existência de outra garantis fundamentais, algo em que fico 
escrito de forma explicita no parágrafo 2º do art. 5º como já citado anteriormente. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Direitos E Deveres Individuais E Coletivos 

A Chave Para Se Dar Bem Em Direito Constitucional. 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º disciplina os direitos e deveres individuais e 
coletivos que cada cidadão dispõe. Este dispositivo é, sem dúvida, um dos artigos mais importantes 
contidos em nossa Lei Maior de 1988, que ficou conhecida como “cidadã” justamente por ser uma 
constituição mais democrática. Deste modo, saber mais sobre essa inovação no ordenamento jurídico 
brasileiro é imprescindível para se dar bem quando o assunto é direito constitucional. 

Direito Individuais E Coletivos 

A Constituição de 1988 foi a primeira a estabelecer direitos não só de indivíduos, mas também de 
grupos sociais, os denominados direitos coletivos. As pessoas passaram a ser coletivamente 
consideradas. Por outro lado, pela primeira vez, junto com direitos foram estabelecidos 
expressamente deveres fundamentais. Tanto os agentes públicos como os indivíduos têm obrigações 
específicas, inclusive a de respeitar os direitos das demais pessoas que vivem na ordem social. 

Os direitos individuais são prerrogativas usadas pelo indivíduo para opor-se ao arbítrio estatal. Os 
direitos coletivos, por sua vez, pertencem a uma coletividade que se vincula juridicamente, como, por 
exemplo, no caso dos sindicatos. 

O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 pode ser caracterizado como 
um dos mais significativos constantes do arcabouço jurídico brasileiro. Tal fato se justifica em razão 
de que este apresenta, em seu bojo, a proteção dos bens jurídicos mais importantes para os 
cidadãos, quais sejam: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Assim, dispõe o caput do 
artigo: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade”. 

No artigo 5º, são encontrados 78 incisos, quatro parágrafos e o caput. Nele, é dado a todo brasileiro, 
o direito de não ser submetido a tortura, a tratamento desumano ou degradante; de exercer os cultos 
religiosos, seja qual for sua religião; o benefício de trabalho; não ser considerando culpado por crime 
até transito em julgado da sentença penal condenatória; dentre outros. Enfim, todo cidadão é livre e 
pode recorrer à justiça, quando necessário for, sem ser oprimido. É essencial que todo brasileiro 
saiba dos seus direitos e garantias, para que não sobrevenha sobre ele nenhum tipo de injustiça. 

Importante destacar ainda, que a relação extensa de direitos individuais estabelecida no art. 5º da 
Constituição tem caráter meramente enunciativo, não se trata de rol taxativo. Existem outros direitos 
individuais resguardados em outras normas previstas na própria Constituição (por exemplo, o previsto 
no art. 150, contendo garantias de ordem tributária). 

Feitas essas considerações vamos acompanhar em seguida breves comentários sobre alguns dos 
incisos previstos no artigo 5º da CF/88: 

I- Homens E Mulheres São Iguais Em Direitos E Obrigações, Nos Termos Desta Constituição; 

O inciso supracitado traz, em seu bojo, um dos princípios mais importantes existentes no 
ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, o princípio da isonomia ou da igualdade. Tal princípio 
igualou os direitos e obrigações dos homens e mulheres, porém, permitindo as diferenciações 
realizadas nos termos da Constituição. 

II- Ninguém Será Obrigado A Fazer Ou Deixar De Fazer Alguma Coisa Senão Em Virtude De Lei; 

O inciso supracitado contém em seu conteúdo o princípio da legalidade. Ele garante a segurança 
jurídica e impede que o Estado aja de forma arbitrária. Tal princípio tem por escopo explicitar que 
nenhum cidadão será obrigado a realizar ou deixar de realizar condutas que não estejam definidas 
em lei. Ou seja, para o particular, apenas a lei pode criar uma obrigação. Além disso, se não existe 
uma lei que proíba uma determinada conduta, significa que ela é permitida. 
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Outro ponto importante a ser ressaltado é que legalidade não se confunde com reserva legal. A 
legalidade é mais ampla, significa que deve haver lei, elaborada segundo as regras do processo 
legislativo, para criar uma obrigação. Já a reserva legal é de menor abrangência e significa que, 
determinadas matérias, especificadas pela Constituição, só podem ser tratadas por lei proveniente do 
Poder Legislativo (ex.: art. 5.º, inciso XXXIX: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 
sem prévia cominação legal”, este é o famoso princípio da reserva legal). 

III- Ninguém Será Submetido À Tortura Nem A Tratamento Desumano Ou Degradante; 

O inciso em questão garante que nenhum cidadão será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante. Tal assertiva se alicerça ao fato de que o sujeito que cometer tortura 
estará cometendo crime tipificado na Lei nº 9.455/97. Cabe ressaltar, ainda, que a prática de tortura 
caracteriza-se como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Não obstante as 
características anteriormente citadas, o crime de tortura ainda é considerado hediondo, conforme 
explicita a Lei nº 8.072/90. Crimes hediondos são aqueles considerados como repugnantes, de 
extrema gravidade, os quais a sociedade não compactua com a sua realização. São exemplos de 
crimes hediondos: tortura, homicídio qualificado, estupro, extorsão mediante sequestro, estupro de 
vulnerável, dentre outros. 

IV- É Livre A Manifestação Do Pensamento, Sendo Vedado O Anonimato; 

Este inciso garante a liberdade de manifestação de pensamento, até como uma resposta à limitação 
desses direitos no período da ditadura militar. Não somente por este inciso, mas por todo o conteúdo, 
que a Constituição da República Federativa de 1988 consagrou-se como a “Constituição Cidadã”. Um 
ponto importante a ser citado neste inciso é a proibição do anonimato. Cabe ressaltar que a adoção 
de eventuais pseudônimos não afetam o conteúdo deste inciso, mas tão somente o anonimato na 
manifestação do pensamento. 

V- É Assegurado O Direito De Resposta, Proporcional Ao Agravo, Além Da Indenização Por 
Dano Material, Moral Ou À Imagem; 

O referido inciso traz, em seu bojo, uma norma assecuratória de direitos fundamentais, onde se 
encontra assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
correspondente ao dano causado. Um exemplo corriqueiro da aplicação deste inciso encontra-se nas 
propagandas partidárias, quando um eventual candidato realiza ofensas ao outro. Desta maneira, o 
candidato ofendido possui o direito de resposta proporcional à ofensa, ou seja, a resposta deverá ser 
realizada nos mesmos parâmetros que a ofensa. Assim, se a resposta deverá possuir o mesmo 
tempo que durou a ofensa, deverá ocorrer no mesmo veículo de comunicação em que foi realizada a 
conduta ofensiva. Não obstante, o horário obedecido para a resposta deverá ser o mesmo que o da 
ofensa. 

Em que pese haja a existência do direito de resposta proporcional ao agravo, ainda há possibilidade 
de ajuizamento de ação de indenização por danos materiais, morais ou à imagem. Assim, estando 
presente a conduta lesiva, que tenha causando um resultado danoso e seja provado o nexo de 
causalidade com o eventual elemento subjetivo constatado, ou seja, a culpa, demonstra-se medida 
de rigor, o arbitramento de indenização ao indivíduo lesado. 

VI- É Inviolável A Liberdade De Consciência E De Crença, Sendo Assegurado O Livre Exercício 
Dos Cultos Religiosos E Garantida, Na Forma Da Lei, A Proteção Aos Locais De Culto E A 
Suas Liturgias; 

Este inciso demonstra a liberdade de escolha da religião pelas pessoas. Não obstante, a segunda 
parte deste resguarda a liberdade de culto, garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto 
e liturgias. Existem doutrinadores que entendem que a liberdade expressa neste inciso é absoluta, 
inexistindo qualquer tipo de restrição a tal direito. Contudo, entendemos não ser correto tal 
posicionamento. Tal fato se justifica com a adoção de um simples exemplo. Imaginemos que uma 
determinada religião utiliza em seu culto, alta sonorização, que causa transtornos aos vizinhos do 
recinto. Aqui estamos diante de dois direitos constitucionalmente tutelados. O primeiro que diz 
respeito à liberdade de culto e o segundo, referente ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
explicitado pelo artigo 225 da CF/88. Como é possível perceber com a alta sonorização empregada, 
estamos diante de um caso de poluição sonora, ou seja, uma conduta lesiva ao meio ambiente. 
Curiosamente, estamos diante de um conflito entre a liberdade de culto e o direito ao meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado, ambos direitos constitucionalmente expressos. Como solucionar tal 
conflito? Essa antinomia deverá ser solucionada através da adoção do princípio da cedência 
recíproca, ou seja, cada direito deverá ceder em seu campo de aplicabilidade, para que ambos 
possam conviver harmonicamente no ordenamento jurídico brasileiro. 

Desta maneira, como foi possível perceber a liberdade de culto não é absoluta, possuindo, portanto, 
caráter relativo, haja vista a existência de eventuais restrições ao exercício de tal direito consagrado. 

O Brasil é um país LAICO ou LEIGO, ou seja, não tem uma religião oficial. 

VII – É Assegurada, Nos Termos Da Lei, A Prestação De Assistência Religiosa Nas Entidades 
Civis E Militares De Internação Coletiva; 

Neste inciso encontra-se assegurado o direito de prestação de assistência religiosa em entidades 
civis e militares de internação coletiva. Quando o inciso se refere às entidades civis e militares de 
internação coletiva está abarcando os sanatórios, hospitais, quartéis, dentre outros. 

Cabe ressaltar que a assistência religiosa não abrange somente uma religião, mas todas. Logo, por 
exemplo, os protestantes não serão obrigados a assistirem os cultos religiosos das demais religiões, 
e vice versa. 

VIII- Ninguém Será Privado De Direitos Por Motivo De Crença Religiosa Ou De Convicção 
Filosófica Ou Política, Salvo Se As Invocar Para Eximir-Se De Obrigação Legal A Todos 
Imposta E Recusar-Se A Cumprir Prestação Alternativa, Fixada Em Lei; 

Este inciso expressa a possibilidade de perda dos direitos pelo cidadão que, para não cumprir 
obrigação legal imposta a todos e para recusar o cumprimento de prestação alternativa, alega como 
motivo crença religiosa ou convicção filosófica ou política. 

Um exemplo de obrigação estipulada por lei a todos os cidadãos do sexo masculino é a prestação de 
serviço militar obrigatório. Nesse passo, se um cidadão deixar de prestar o serviço militar obrigatório 
alegando como motivo a crença em determinada religião que o proíba poderá sofrer privação nos 
seus direitos. 

Nesse ponto você pode estar se perguntando, mas como esse conteúdo pode ser exigido em meu 
concurso? Então vejamos algumas questões, para exemplificar o tema: 

Quanto aos direitos e garantias individuais e coletivos é INCORRETO afirmar que: 

(A) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada em lei. 

(B) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 

(C) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 

(D) A lei estabelecerá as regras para a manifestação de pensamento sob a forma de anonimato. 

A resposta da questão é a alternativa “D”, tendo em vista que nos termos do que prevê o artigo 5º, IV, 
da CF: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Referências de Conteúdo 

 
Nos termos da lei brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As 

ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; 

Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; Os formulários em 

branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; 

Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos 

oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; Os 

nomes e títulos isolados; O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.  

Caso não concorde com algum item do material, entre em contato conosco, para que seja feita uma 

análise e retificação se necessário. 

A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, muito menos garante a 

vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material é apenas um preparatório, é de 

responsabilidade do candidato estar atento aos prazos dos concursos. 

A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução parcial do conteúdo, tendo 

em vista que as apostilas são digitais, e não há como efetuar devolução do material. 

 

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material, por isso todo conteúdo é 
revisado por profissionais especializados antes de ser publicado. 
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