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I. CONCEITOS & CLASSIFICAÇÕES DE CONSTITUIÇÃO 

 

1) O fato de o texto constitucional ter sido alterado quase cem vezes em razão de emendas 

constitucionais não é suficiente para classificar a vigente Constituição Federal brasileira 

como flexível. 

a) Errado  

b) Certo 

 

2) A Constituição Federal de 1988 está em continuo processo de mudanças contando com 

inúmeras emendas constitucionais. No que se refere à origem, é possível classificar a 

Constituição Federal como sendo: 

a) compulsória. b) promulgada. c) outorgada. d) especial. e) material. 

 

3) É correto classificar a Constituição Federal brasileira de 1988, quanto: 

a) à origem, como outorgada, pois não foi votada e aprovada diretamente pelo povo, mas 

tão somente por seus representantes. 

b) à extensão, como sintética, por abordar, muitas vezes de forma minuciosa, todos os 

assuntos que os representantes do povo entenderam fundamentais. 

c) ao modo de elaboração, como histórica, constituída através de um lento e contínuo 

processo de formação ao longo do tempo. 

d) ao conteúdo, como formal, em razão de ter elegido como critério preponderante o 

processo de sua formação, e não o conteúdo de suas normas. 

e) à alterabilidade, como semirrígida, em razão de algumas matérias exigirem um 

processo de alteração mais dificultoso do que o exigido para a alteração das espécies 

normativas infraconstitucionais. 

  



4) As constituições semânticas exigem, para sua correta aplicação, uma análise sob os 

prismas sociológico, ideológico e metodológico, de forma a viabilizar a apreensão de seu 

verdadeiro conteúdo. 

a) Errado 

b) Certo 

 

5) No tocante ao tema conceito de constituição, existem pensadores e doutrinadores que 

formularam concepções de constituição segundo seus diferentes sentidos. 

Consequentemente, é correto armar que Ferdinand Lassale, Carl Schmitt e Hans Kelsen 

estão ligados às concepções de constituição, respectivamente, nos sentidos:  

a) substancial, material e formal. 

b) sociológico, político e jurídico.  

c) pluralista, social e transcendental.  

d) pactual, contratualista e compromissório.  

e) ideológico, garantista e positivista 

 

6) A respeito das classificações das constituições, julgue o item subsequente. A 

constituição dirigente caracteriza‐se por enunciar objetivos e como e quando devem esses 

ser perseguidos pelo Poder Público, em geral, e pelo legislador, em particular. 

a) Errado 

b) Certo 

 

7) Decorre da noção de supremacia da Constituição o pressuposto da superioridade 

hierárquica constitucional sobre as demais leis do país, ressalvados os tratados 

internacionais de direitos humanos. 

a) Errado 

b) Certo 

 

8) Considerados os critérios da finalidade, do conteúdo e da alterabilidade, classifica-se 

a Constituição da República de 1988 como:  

a) Constituição-dirigente, formal e rígida.  

b) Constituição-garantia, formal e flexível.  

c) Constituição-dirigente, material e flexível.  

d) Constituição-garantia, material e rígida.  



e) Não respondida. 

 

9) Sobre o tema Conceito de Constituição, marque a assertiva verdadeira.  

a) Uma Constituição, segundo Marx, diz respeito à decisão política fundamental, que 

verse sobre a organização do Estado, Direitos Individuais, vida democrática etc., 

enquanto que as Leis Constitucionais seriam os demais dispositivos inseridos no texto do 

documento constitucional, mas que não tratem dos assuntos políticos fundamentais.  

b) Segundo a concepção jurídica se a constituição escrita não corresponder à real, irrompe 

inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e no qual, mais dia ou menos dia, a 

constituição escrita, a folha de papel, sucumbirá necessariamente, perante a constituição 

real, a das verdadeiras forças vitais do país.  

c) Carl Schimitt entende a Constituição como um conjunto de normas de maior força 

hierárquica e que, por ser força maior, organiza e estrutura o poder político e define os 

limites dos cidadãos.  

d) Uma constituição é sociológica porque oriunda de uma realidade social. Portanto é 

uma concepção anti-Hegeliana e que se aproxima das ideias revolucionária da época, que 

considerava que a sociedade era resultado das forças sociais. Essa era a ideia de Karl 

Marx.  

e) Para Ferdinand Lassale era a sociedade, o interesse coletivo, quem definia o que era ou 

não uma Constituição, pois esta deveria versar sobre estes ditos interesses. Se uma 

Constituição não refletisse o interesse popular, ela não passaria de uma mera “folha de 

papel”. 

 

10) A respeito das concepções e classificações das constituições, assinale a opção correta.  

a) Conforme o critério ontológico, as constituições podem ser normativas (ou 

dogmáticas), nominalistas ou semânticas.  

b) Na classificação tradicional, que considera o conteúdo, uma constituição pode ser 

material (ou estável) ou formal (ou analítica).  

c) Segundo o critério político, a validade de uma constituição não se apoia na justiça de 

suas normas, mas na decisão política que lhe dá existência.  

d) Na concepção sociológica, constituição consiste no somatório dos fatores reais de 

poder em uma sociedade, sendo consideradas sinônimas a constituição real e efetiva e a 

constituição jurídica. 

 

 

II.  CONSTITUCIONALISMOS 

 



11) Nas últimas décadas, as teorias de Robert Alexy, relativas à distinção entre as espécies 

de normas jurídicas, têm sido aplicadas na hermenêutica constitucional. No tocante à tese 

de que os princípios se caracterizam como mandados de otimização, é correto armar que:  

a) a medida do cumprimento dos princípios depende das possibilidades fáticas e jurídicas.  

b) a observância dos princípios somente ocorre se for garantida a sua eficácia máxima 

(ótima) em cada caso concreto.  

c) a referida caracterização dos princípios insere-se em uma distinção quantitativa (de 

grau) entre princípios e regras.  

d) a referida característica dos princípios visa a denotar o seu papel na construção do 

direito como “integridade”, por meio da qual se pode alcançar a resposta correta em cada 

caso concreto.  

e) a referida característica dos princípios visa a distingui-los das meras diretrizes políticas 

e denotar sua verdadeira natureza de regras jurídicas. 

 

12) “A preocupação com a implementação de dispositivos constitucionais e, em 

particular, de suas promessas sociais, não é central. As controvérsias constitucionais são 

decididas com base nos códigos da política e conforme conflitos de interesse. Nessa luta, 

acabam preponderando os interesses dos grupos mais poderosos, dos denominados 

“sobrecidadãos", que conseguem utilizar a Constituição e o Estado em geral como 

instrumento para satisfazer seus interesses. A juridicidade da Constituição fica 

comprometida pela corrupção da normatividade jurídica igualitária e impessoal, 

conforme o binômio legal-ilegal. As controvérsias constitucionais são decididas com base 

no código do poder. A concepção de Constituição a respeito da qual o texto precedente 

discorre denomina-se”  

S. Lunardi & D. Dimoulis. Resiliência constitucional: compromisso maximizador, consensualismo político 

e desenvolvimento gradual. São Paulo: Direito GV, 2013, p. 15 (com adaptações).  

a) neoconstitucionalismo.  

b) Constituição chapa-branca.  

c) Constituição ubíqua.  

d) Constituição liberal-patrimonialista.  

e) Constituição simbólica. 

 

13) A expressão “constitucionalização do Direito” tem, de modo geral, sua origem 

identificada pela doutrina: 

a) na Constituição Federal brasileira de 1988, com seu conteúdo analítico e casuístico. 

b) nos julgamentos dos MI 712/PA, 670/ES e 708/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, 

alterando entendimento anterior para reconhecer sua competência para editar texto 

normativo diante da omissão legislativa, a fim de concretizar previsão constitucional. 



c) nos EUA, com o precedente firmado no julgamento do caso Marbury v. Madison, em 

1803. 

d) na Alemanha, especialmente sob a égide da Lei Fundamental de 1949. 

 

14) Sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é correto armar que:  

a) é estruturada em um modelo de bem-estar social, inclusive contemplando direitos 

sociais tal qual, de forma até então inédita, o fez a Constituição mexicana de 1917.  

b) prevê um liberalismo puro, no qual a intervenção do Estado nas esferas sociais é 

mínima, nos moldes preconizados por filósofos como Ayn Rand.  

c) adota, seguindo o modelo das revoluções liberais do Séc. XVIII, uma defesa 

intransigente da liberdade, contudo apenas de forma breve se reporta a direitos sociais.  

d) embora contemple diversos direitos sociais, não confere a estes a mesma consistência 

dos direitos individuais, permitindo sejam excluídos de seu texto por simples processo de 

reforma constitucional.  

e) estabelece direitos sociais unicamente de forma implícita, ao contrário dos direitos 

individuais, sempre explicitados em seu texto. 

 

15) A ressignificação das Constituições provocou deslocamentos importantes na 

compreensão da ordem jurídica dos Estados democráticos de direito. Acerca do impacto 

dessas transformações sobre o conceito de Constituição, assinale a opção correta.  

a) Segundo a doutrina pertinente, a Constituição normativa, ou jurídica, é aquela na qual 

o processo político é regido pelas normas constitucionais, independentemente das 

contingências históricas.  

b) O neoconstitucionalismo importa a ampliação da eficácia irradiante dos direitos 

fundamentais aos poderes públicos constituídos, porém não aos particulares, cuja 

autonomia se sobrepõe àqueles direitos.  

c) Em sentido sociológico, a Constituição deve ser entendida como a norma que se refere 

à decisão política estruturante da organização do Estado.  

d) De acordo com o conceito de Constituição-moldura, o texto constitucional deve apenas 

apresentar limites para a atividade legislativa, cabendo ao Poder Judiciário avaliar se o 

legislador agiu conforme o modelo configurado pela Constituição. 

 

16) O Constitucionalismo contemporâneo apresenta movimentos teóricos importantes, 

dentre os quais destacam-se o Neoconstitucionalismo, cuja característica é a presença 

hegemônica dos princípios como critério de interpretação, como fator de onipresença da 

Constituição Federal, e o Novo Constitucionalismo Democrático Latino Americano, 

fundado nas novas perspectivas trazidas pelas Constituições da América Latina. Esses 

movimentos distinguem-se entre si, pois: 



a) o Neoconstitucionalismo valoriza a dimensão jurídica da Constituição Federal, 

enquanto para o Novo Constitucionalismo Democrático Latino Americano a busca da 

legitimidade democrática se dá pela maior e mais efetiva participação popular.  

b) o Novo Constitucionalismo Democrático Latino Americano reconhece e incorpora os 

princípios do estado moderno, servindo-se dos modelos de freios e contrapesos, enquanto 

o Neoconstitucionalismo nega tal modelo.  

c) o Novo Constitucionalismo Democrático Latino Americano reconhece o pluralismo 

jurídico pautado na jurisdição estatal única, enquanto o Neoconstitucionalismo funda-se 

em uma jurisdição constitucional separada.  

d) o Neoconstitucionalismo inaugura um modelo de valorização da diversidade e do 

plurinacionalismo, enquanto o Novo Constitucionalismo Democrático Latino Americano 

assume e garante a associação da ideia Estado-nação. 

 

17) Dois advogados, com grande experiência profissional e com a justa preocupação de 

se manterem atualizados, concluem que algumas ideias vêm influenciando mais 

profundamente a percepção dos operadores do direito a respeito da ordem jurídica. Um 

deles lembra que a Constituição brasileira vem funcionando como verdadeiro “filtro", de 

forma a influenciar todas as normas do ordenamento pátrio com os seus valores. O 

segundo, concordando, adiciona que o crescente reconhecimento da natureza normativo-

jurídica dos princípios pelos tribunais, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, tem 

aproximado as concepções de direito e justiça (buscada no diálogo racional) e oferecido 

um papel de maior destaque aos magistrados. As posições apresentadas pelos advogados 

mantêm relação com uma concepção teórico-jurídica que, no Brasil e em outros países, 

vem sendo denominada de:  

a) neoconstitucionalismo. b) positivismo-normativista. c) neopositivismo. d) 

jusnaturalismo. 

 

18) Em relação ao fenômeno da “constitucionalização” do Direito, impactando as 

diversas disciplinas jurídicas, como, por exemplo, o Direito Civil, o Direito Processual 

Civil, o Direito Penal etc., e a força normativa da Constituição, considere: 

I. A nova ordem constitucional inaugurada em 1988 tratou de consolidar a força 

normativa e a supremacia da Constituição, muito embora mantida a centralidade 

normativo-axiológica do Código Civil no ordenamento jurídico brasileiro.  

II. Em que pese parte da doutrina atribuir força normativa à Constituição, ainda 

predomina, sobretudo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de 

que a norma constitucional possui natureza apenas programática. 

III. No âmbito do Direito Privado, a eficácia entre particulares (ou vertical) dos 

direitos fundamentais é um exemplo significativo da força normativa da Constituição e 

da “constitucionalização” do Direito Civil. 



IV. Não obstante a força normativa da Constituição e o novo rol de direitos 

fundamentais consagrado pela Constituição Federal de 1988, o ordenamento jurídico 

brasileiro ainda se encontra assentado normativamente em um paradigma ou tradição 

liberal-individualista  

V. A “despatrimonialização” do Direito Civil, conforme sustentada por parte da 

doutrina, é reflexo da centralidade que o princípio da dignidade da pessoa humana e os 

direitos fundamentais passam a ocupar no âmbito do Direito Privado, notadamente após 

a Constituição Federal de 1988. 

Está correto o que se arma APENAS em:  

a) V.  

b) I e III.  

c) III, IV e V.  

d) II e III.  

e) III e V. 

 

19) Assinale a alternativa correta a respeito do Constitucionalismo. 

a) Os primeiros textos constitucionais emanaram como consequência de manifestações 

populares que reivindicavam direitos sociais a serem prestados pelo Estado. 

b) Na Antiguidade Clássica há registros de importantes traços do surgimento do 

constitucionalismo, todavia, na Idade Média, denominada Idade das Trevas, houve uma 

regressão histórica do constitucionalismo. 

c) Os pactos forais ou cartas de franquia, destinados a garantir determinados direitos 

individuais da população, ainda que timidamente, foram documentos importantes e 

reconhecidamente os primeiros do constitucionalismo a ter o caráter da universalidade. 

d) As Constituições Norte-Americana de 1789 e a Francesa de 1801 são os marcos 

históricos e formais do constitucionalismo moderno, resultados da influência do 

socialismo e da contraposição ao iluminismo, deflagrados pelo liberalismo clássico. 

e) O totalitarismo constitucional, com forte conteúdo social, e o dirigismo comunitário, 

que busca expandir e propagar a proteção aos direitos humanos, são expressões ligadas à 

concepção doutrinária do constitucionalismo contemporâneo. 

 

20) No tocante à evolução do constitucionalismo brasileiro, Paulo Bonavides arma que, 

com determinada Constituição, verifica-se “a penetração de uma nova corrente de 

princípios, até então ignorados do direito constitucional positivo vigente no País. Esses 

princípios consagravam um pensamento diferente em matéria de direitos fundamentais 

da pessoa humana, a saber, faziam ressaltar o aspecto social, sem dúvida grandemente 

descurado pelas Constituições precedentes. O social aí assinalava a presença e a 

influência do modelo de Weimar numa variação substancial de orientação e de rumos 



para o constitucionalismo brasileiro.” A armação de Bonavides refere-se à Constituição 

de: a) 1891. b) 1934. c) 1946. d) 1967. e) 1988. 

 

III.  PODER CONSTITUINTE 

 

21) O poder constituinte originário outorgado aos estados federados permite que estes 

elaborem e atualizem suas próprias constituições. 

a) Errado 

b) Certo 

 

22) Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue o item subsequente. O 

presidente da República é a autoridade competente para promulgar emendas à 

Constituição. 

a) Errado 

b) Certo 

 

23) A CF proíbe a deliberação de proposta de emenda constitucional que tenda a abolir: 

a) a forma federativa de governo, por se tratar de cláusula pétrea expressa.  

b) a forma republicana de Estado, por se tratar de cláusula pétrea implícita.  

c) a separação dos poderes, por se tratar de cláusula pétrea expressa.  

d) o regime democrático e a autonomia municipal, por se tratar de cláusulas pétreas 

expressas.  

e) o sistema presidencialista de governo, por se tratar de cláusula pétrea implícita 

 

24) A respeito do poder constituinte, do controle de constitucionalidade e da organização 

dos poderes, julgue o item que se segue. O poder constituinte originário deixou as 

condições do exercício do poder de revisão constitucional; contudo, no Brasil, o 

legislador pode ampliar as hipóteses de revisão, desde que haja autorização popular por 

meio de plebiscito.  

a) Errado 

b) Certo 

 



25) Acerca do direito de propriedade, julgue o item a seguir à luz das disposições da CF. 

Eventual proposta de emenda constitucional tendente a abolir o direito de propriedade 

não poderá ser objeto de deliberação pelo Congresso Nacional. 

a) Errado 

b) Certo 

 

26) Com relação ao conceito, às espécies e às características do poder constituinte 

decorrente, assinale a opção correta:  

a) Trata-se do poder incumbido aos estados-membros de auto-organização.  

b) Classifica-se como originário se incondicionado ou derivado quando se resume a 

alterar texto pré-existente.  

c) Possui as mesmas limitações materiais que o poder constituinte originário.  

d) O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 é 

manifestação do poder constituinte decorrente.  

e) O poder constituinte decorrente reformador manifesta-se por intermédio do Congresso 

Nacional por ocasião das emendas à Constituição Federal de 1988. 

 

27) O poder constituinte originário gera e organiza os poderes do Estado, instaurando o 

próprio Estado constitucional. 

a) Errado 

b) Certo 

 

28) A respeito da evolução histórica do constitucionalismo no Brasil, das concepções e 

teorias sobre a Constituição e do sistema constitucional brasileiro, julgue o item a seguir. 

O poder constituinte originário e o poder constituinte derivado se submetem ao mesmo 

sistema de limitações jurídicas e políticas, embora os efeitos dessas limitações ocorram 

em momentos distintos.  

a) Errado 

b) Certo 

 

29) O poder que enseja a elaboração da Constituição de um Estado-membro da federação, 

organizando o arcabouço constitucional daquela unidade federada, é denominado 

a) poder constituinte derivado decorrente reformador normal.  

b) poder constituinte derivado decorrente institucionalizador.  

c) poder constituinte derivado decorrente revisional anômalo.  



d) poder constituinte derivado decorrente reformador anômalo.  

e) poder constituinte derivado decorrente revisional normal. 

 

30) “(...) consiste em uma alteração do significado de determinada norma da Constituição, 

sem observância do mecanismo constitucionalmente previsto para as emendas e, além 

disso, sem que tenha havido qualquer modificação do seu texto" (L. R. BARROSO). 

A definição supra diz respeito a um princípio de interpretação constitucional denominado 

a) reforma constitucional. 

b) revisão constitucional. 

c) mutação constitucional. 

d) interpretação conforme sem redução de texto. 

e) interpretação conforme com redução de texto. 
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