


(Quadrix/CRECI - 5º Região (GO)/2018) 
01) Julgue o item no que concerne à classificação das constituições. 
As constituições sintéticas dedicam‐se apenas às normas gerais de regência do Estado, disciplinando e limitando 
seu poder. 

Comentário: 
 

Quanto à Extensão 

Sintética  
(Concisas, Breves, 

Sumárias ou Básicas) 

São Constituições pequenas, formadas apenas pelos princípios 
fundamentais e estruturais do Estado. São mais duradouras e estáveis. 
 
Ex: Constituição Americana. 

Analítica  
(Amplas, Extensas, 

Prolixas, Volumosas) 

São Constituições abrangentes, englobam, além dos princípios fundamentais 
e estruturais, diversos assuntos que caberiam a normas 
infraconstitucionais. 
 
Ex: CF/88. 

 
Gabarito: Correto. 

(Quadrix/CONRERP 2ª Região/2019) 
02) A respeito do conceito de constituição, julgue o item. 
A constituição, em sentido formal, é o documento escrito e não solene que positiva as normas jurídicas superiores 
da comunidade do Estado, elaboradas por um processo constituinte específico. 

Comentário: 
 
A constituição, em sentido formal, é o documento escrito e solene que positiva as normas jurídicas superiores da 
comunidade do Estado, elaboradas por um processo constituinte específico. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/DPU/2017) 
03) 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. 
A CF goza de supremacia tanto do ponto de vista material quanto do formal. 

Comentário: 
 

Supremacia Formal x Supremacia Material 

Supremacia Formal (Processo) Supremacia Material (Conteúdo) 

Trata-se da Constituição formada por um processo 
legislativo mais dificultoso em relação às demais 
normas, sendo considerado um modelo Rígido. 
 
A ideia de supremacia formal da CF, segundo o 
STF, é o que possibilita o controle de 
constitucionalidade. 

Trata-se da natureza do conteúdo apresentada na 
Constituição, como a estrutura e organização do 
Estado. 

OBS: Apesar de ser Classificada como uma Constituição Formal, a CF/88 goza de uma supremacia tanto 
do ponto de vista material quanto do formal. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/DPF/2017) 
04) No que se refere à CF e ao poder constituinte originário, julgue o item subsequente. 
No sentido sociológico, a CF reflete a somatória dos fatores reais do poder em uma sociedade. 

Comentário: 
 

Sentido Sociológico 

Defensor: Ferdinand Lassalle. (Sentido Sociológico) 

A Constituição é criada a partir da soma dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade.  

A Constituição escrita sem a soma dos fatores reais é considerada uma mera folha de papel. 

 
Gabarito: Correto. 

(MPE-GO/MPE-GO/2019) 



05) O Supremo Tribunal Federal admite o controle concentrado de constitucionalidade de leis editadas 
anteriormente à CF/88, formal e materialmente inconstitucionais em face da Constituição anterior, quando 
referidas leis sejam materialmente compatíveis com a nova ordem constitucional. 

Comentário: 
 
Quando uma lei passa a ser incompatível materialmente pela nova constituição, ela será considerada 
revogada, e não inconstitucional. 
 

Constitucionalidade Superveniente 

Caso uma Lei seja considerada Inconstitucional por uma Constituição Pretérita, mas a nova 
Constituição a torne válida, aquela não poderá ser recepcionada, pois, conforme a época, já nasceu 
inválida. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/EMAP/2018) 
06) Julgue o item que segue, a respeito do poder constituinte. 
O poder constituinte originário outorgado aos estados federados permite que estes elaborem e atualizem suas 
próprias constituições. 

Comentário: 
 
O poder constituinte derivado decorrente aos estados federados permite que estes elaborem e atualizem suas 
próprias constituições. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/MPE-PI/2018) 
07) Julgue o item seguinte, acerca da supremacia da Constituição e da aplicabilidade das normas 
constitucionais. 
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. 

Comentário: 
 
A Constituição possui superioridade hierárquica sobre as demais normas, porém os tratados e convenções 
internacionais de direitos humanos aprovados com o quórum de Emenda Constitucional terá a mesma 
hierarquia da Constituição. 
 

Status Normativo - Tratados Internacionais 

Tratado Internacional sobre direitos humanos, 
aprovado pelo quórum de Emenda 

Constitucional; 
Status de Norma Constitucional; 

Tratado Internacional sobre direitos humanos, 
aprovado pelo quórum de lei ordinária; 

Status de Norma Supralegal; 

Tratados Internacionais em geral; Status de Lei ordinária; 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/DPE-ES/2012) 
08) Na perspectiva moderna, o conceito de constitucionalismo abrange, em sua essência, a limitação do 
poder político e a proteção dos direitos fundamentais. 

Comentário: 
 

Neoconstitucionalismo ou Constitucionalismo Pós-Moderno ou Pós-Positivismo 

Início: Século XXI. 

A Constituição não está vinculada apenas na ideia de limitação do poder político, mas também na efetiva 
concretização (materialização) dos direitos fundamentais (valores morais e políticos), buscando uma 
maior eficácia. 

Para AGRA, o neoconstitucionalismo visa à concretização das prestações materiais prometidas pela 
sociedade, sendo uma ferramenta de implantação do Estado Democrático Social de Direito. 

O neoconstitucionalismo tem como características, conforme AGRA: 
* Positivação e concretização de um catálogo de direitos fundamentais; 
* Onipresença dos princípios e das regras; 



* Inovações hermenêuticas; 
* Densificação da força normativa do Estado; 
* Desenvolvimento da Justiça Distributiva. 

Neoconstitucionalismo Constitucionalismo Moderno 

A hierarquia entre a Constituição e as normas 
infraconstitucionais, além de formal, é considerada 
axiológica. 
Tem como objetivo concretizar os direitos 
fundamentais. 

Diferença entre a Constituição e as normas 
infraconstitucionais é apenas formal; 
Foco na limitação do poder do Estado e 
proteção dos direitos fundamentais. 

Principais Aspectos do Neoconstitucionalismo 

A Constituição passa a ser o centro do sistema, possuindo uma alta carga de valor. As Leis e os Poderes 
Públicos devem observar tanto o sentido formal da Constituição, quanto sua consonância em relação ao 
seu espírito, seu caráter axiológico e seus valores. 
A Constituição é dotada de imperatividade, superioridade e centralidade. 

A Constituição passa a implantar os valores e opções políticas, principalmente, no que diz respeito ao 
investimento da dignidade humana e dos direitos Fundamentais. 

A Constituição deve prever a proteção da dignidade e direito dentro dos patamares mínimos. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/MPE-PI/2018) 
09) 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. 

Comentário: 
 
O direito de propriedade é considerado um direito individual (CF/88. Art. 5º.), sendo uma Cláusula Pétrea. 
 
CF/88. Art. 60. § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
 
I - a forma federativa de Estado; 
 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
 
III - a separação dos Poderes; 
 
IV - os direitos e garantias individuais. 
 
Gabarito: Correto. 

(Quadrix/Prefeitura de Jataí - GO/2019) 
10) A inconstitucionalidade progressiva diz respeito à mutação constitucional, ou seja, quando, em razão 
de uma mudança no texto, uma norma constitucional se torna inconstitucional. 

Comentário: 
 

Mutação Constitucional 

Trata-se da manifestação do poder constituinte difuso, consiste em proceder a um novo modo de 
interpretar determinada norma constitucional, sem que haja alteração do próprio texto constitucional. 

Ocorre quando, em virtude de evolução na situação de fato sobre a qual incide a norma, ou por força do 
predomínio de nova visão jurídica, altera-se a interpretação dada à constituição, mas não o seu texto. 

O Texto Constitucional não é modificado, permanecendo o mesmo, porém o sentido do texto sofre 
modificações. 

 

Inconstitucionalidade Progressiva 

Trata-se de normas consideradas constitucionais, porém que estão transitando para a 
inconstitucionalidade. 

“Ocorrendo mudança no plano fático, verifica-se o fenômeno denominado de inconstitucionalidade 
progressiva, é dizer, a lei, que nasceu constitucional, vai transitando para a esfera da 
inconstitucionalidade, até tornar-se írrita." (CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2009, p. 494.). 



A Inconstitucionalidade Progressiva trata-se de uma situação constitucional imperfeita, que é aquela 
está entre uma constitucionalidade plena e uma inconstitucionalidade absoluta, não existindo 
redução do texto constitucional. 

 
Gabarito: Errado. 

 
 

GOSTARIA DE CONTINUAR RESOLVENDO QUESTÕES 
COMENTADAS COM RESUMOS E DICAS? 

 

 

 

 
 



OFERTA IMPERDÍVEL! 

GABARITE SUA PROVA COM OS COMBOS DE 

QUESTÕES E LEIS ESQUEMATIZADAS! 

 
Clique nos botões abaixo e conheça cada combo! 

                 
 

Cada material no botão abaixo está saindo por menos de R$15 

reais. Disponibilizaremos apenas 5 pacotes com esses dois 

combos juntos durante 12h. Tudo isso de R$94, por apenas R$67! 

 
 

https://quebrandoquestoes.com/megacomboquestoes-d-c-d-a/
https://quebrandoquestoes.com/leisecaesquematizada-dc-da/
https://sun.eduzz.com/857165

