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NOTA AO E-BOOK
Fala, pessoal! Tudo tranquilo?
Esse é o nosso e-book das questões mais importantes de 2021!
O E-book completo é composto por mais de 520 questões apenas do ano de 2021 com
todos os assuntos de Constitucional.
Nele englobamos as principais bancas de concursos públicos como CESPE, FCC, FGV,
VUNESP, INSTITUTO AOCP e IBFC.
Falando um pouco da estrutura do nosso e-book ele se divide em duas partes:
•
•

1° parte do E-Book: Questões sem comentários + gabarito no final do assunto.
2° parte do E-book: Questões comentadas + gabarito.

Em relação as questões comentadas, cabe destacar que grande parte delas vêm com
quadros esquematizados, resumos, jurisprudência e pontos doutrinários importantíssimos.
Além disso, as questões estão totalmente atualizadas, inclusive com as novas Emendas
Constitucionais.
Enfim! Tenho certeza de que esse e-book será essencial para levarmos como parâmetro
do que irá ser cobrado nas provas de concursos no ano de 2022.
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Teoria da Constituição – Questões Sem Comentários
(CESPE/CODEVASF/2021)
01) No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir.
Considere que o inciso IX do artigo 21 da Constituição Federal de 1988 prevê que compete à União elaborar e
executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. A
respeito dessa norma, é correto afirmar que ela se classifica como norma constitucional de eficácia contida.
(CESPE/TCE-RJ/2021)
02) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.
A CF autoriza a propositura de emendas constitucionais por iniciativa popular.
(CESPE/TCE-RJ/2021)
03) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.
A supremacia constitucional é garantida pela rigidez das normas constitucionais e pelo controle de
constitucionalidade.
(CESPE/TCE-RJ/2021)
04) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.
A mutação constitucional corresponde ao processo formal de modificação do texto constitucional.
(CESPE/TCE-RJ/2021)
05) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.
Contemporaneamente, entende-se que o exercício de interpretação constitucional não é equivalente à busca da
vontade original dos constituintes.
(CESPE/TCE-RJ/2021)
06) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.
Nos termos da jurisprudência do STF, é admissível o fenômeno da constitucionalidade superveniente.
(CESPE/TCE-RJ/2021)
07) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.
O princípio da proporcionalidade pode ser aplicado como vedação da proteção deficiente do Estado.
(CESPE/SEED-PR/2021)
08) Para a alteração da CF, exige-se um processo diferente do adotado para a edição das leis ordinárias,
mais oneroso e solene. Assim, quanto à estabilidade, a CF classifica-se como
A) imutável.
B) flexível.
C) pactuada.
D) semiflexível.
E) rígida.
(CESPE/TC-DF/2021)
09) No que se refere a classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas
constitucionais, julgue o item a seguir.
Ao contrário dos demais ramos do direito, as técnicas específicas de interpretação constitucional justificam-se pela
maior densidade normativa e pela precisão do conteúdo das normas constitucionais.
(CESPE/TC-DF/2021)
10) No que se refere a classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas
constitucionais, julgue o item a seguir.
Em razão das diferentes acepções e dos sentidos que envolvem o termo Constituição, o seu conceito deve afastarse de definições evidentemente minimalistas.
(CESPE/TC-DF/2021)
11) No que se refere a classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas
constitucionais, julgue o item a seguir.
A classificação de determinada norma como materialmente constitucional baseia-se em critérios objetivos e
categóricos, sendo, portanto, imune à subjetividade do intérprete.
(CESPE/TC-DF/2021)
12) No que se refere a classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas
constitucionais, julgue o item a seguir.
Embora intimamente ligado às Constituições rígidas, o princípio da supremacia da Constituição também se verifica
nas Constituições flexíveis, ainda que se revele por meio de fatores distintos.
(CESPE/TC-DF/2021)
13) No que se refere a classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas
constitucionais, julgue o item a seguir.
Pelo princípio interpretativo da concordância prática, entende-se que se deve buscar a harmonização de bens
jurídicos constitucionalmente tutelados que estejam em conflito quando verificadas diferenças hierárquicas entre as
respectivas normas constitucionais.
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(CESPE/TC-DF/2021)
14) Em relação ao poder constituinte, julgue o item a seguir.
Tanto o poder constituinte originário quanto a assembleia constituinte que tenha elaborado uma nova Constituição
caracterizam-se por serem permanentes e inalienáveis.
(CESPE/TC-DF/2021)
15) Em relação ao poder constituinte, julgue o item a seguir.
O poder constituinte originário, embora reconhecidamente não absoluto em sua integralidade, não se subordina
hierarquicamente a normas jurídicas anteriores na acepção jurídico-formal.
(CESPE/TC-DF/2021)
16) Em relação ao poder constituinte, julgue o item a seguir.
Para que uma norma infraconstitucional anterior à Constituição vigente seja recepcionada, exige-se, de acordo com
a tradição constitucional brasileira prevalecente, que tal recepção seja expressa.
(CESPE/TC-DF/2021)
17) Em relação ao poder constituinte, julgue o item a seguir.
Por força das denominadas cláusulas pétreas implícitas, é vedada a revogação integral da norma constitucional que
impede a deliberação de propostas tendentes a abolir cláusulas pétreas.
(FGV/DPE-RJ/2021)
18) A respeito do processo legislativo e das espécies normativas, à luz da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, assinale a alternativa correta.
A) Tendo em vista o princípio da simetria, os Estados não podem prever a propositura de proposta de Emenda à
Constituição estadual por iniciativa popular.
B) Como decorrência do princípio da simetria, as hipóteses de iniciativa reservada ao presidente da República
previstas na Constituição Federal devem ser estendidas, mutatis mutantis, aos governadores e prefeitos.
C) Por exigirem o quórum de maioria absoluta para a sua aprovação, as leis complementares são hierarquicamente
superiores às leis ordinárias.
D) A sanção e promulgação do projeto de lei pelo chefe do Poder Executivo supre o vício de iniciativa nas matérias
a ele reservadas.
E) Não se admite o controle judicial de constitucionalidade dos requisitos de relevância e urgência para a edição de
medidas provisórias.
(CESPE/APEX Brasil/2021)
19) Considere os seguintes dispositivos da Constituição Federal de 1988 (CF).
Art. 5.º (...) LVIII – o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses
previstas em lei;
(...)
Art. 12. São brasileiros:
I – natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não
estejam a serviço de seu país;
(...)
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
Quanto ao grau de eficácia da norma constitucional, as disposições dos artigos 5.º, 12 e 37 reproduzidas
anteriormente são, respectivamente, normas de eficácia
A) plena, programática e contida.
B) plena, limitada e contida.
C) contida, plena e limitada.
D) contida, plena e programática.
(CESPE/PF/2021)
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20) Acerca dos sentidos e das concepções de constituição e da posição clássica e majoritária da doutrina
constitucionalista, julgue o item que se segue.
A Constituição Federal brasileira pode ser considerada uma constituição-garantia, pois regulamenta, de forma
analítica, os assuntos mais relevantes à formação, à destinação e ao funcionamento do Estado.
(CESPE/PF/2021)
21) Acerca dos sentidos e das concepções de constituição e da posição clássica e majoritária da doutrina
constitucionalista, julgue o item que se segue.
Quanto ao objeto das constituições, são exemplos tradicionais o estabelecimento do modo de aquisição do poder e
a forma de seu exercício.
(CESPE/PF/2021)
22) Acerca dos sentidos e das concepções de constituição e da posição clássica e majoritária da doutrina
constitucionalista, julgue o item que se segue.
Sob a ótica da constituição política, um Estado pode ter uma constituição material sem que tenha uma constituição
escrita que descreva a sua organização de poder.
(INSTITUTO AOCP/PC-PA/2021)
23) No que se refere à classificação das constituições, assinale a alternativa correta.
A) Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser classificadas como constituição garantia ou constituição
dirigente.
B) A constituição classificada como substancial ou material, segundo a doutrina, está mais relacionada ao universo
do “ser” que do “dever ser”.
C) A constituição garantia, que também é chamada de programática ou social, disciplina o mínimo possível de
matérias.
D) O Brasil é regido por uma Constituição classificada pela doutrina, quanto ao conteúdo, como constituição garantia.
E) O Brasil é regido por uma Constituição classificada pela doutrina, quanto à função, ou finalidade, como
constituição formal.
(INSTITUTO AOCP/PC-PA/2021)
24) Ao conceber a constituição como a soma de fatores reais do poder que regem a nação, ou seja, um
produto dos pleitos das forças sociais de determinada época, está se tratando da ideia de constituição
concebida por
A) Carl Schmitt.
B) José Afonso da Silva.
C) Hans Kelsen.
D) Ferdinand Lassalle.
E) Peter Häberle.
(INSTITUTO AOCP/PC-PA/2021)
25) Segundo a doutrina, o Neoconstitucionalismo tem como uma de suas marcas a concretização das
prestações materiais prometidas pela sociedade, servindo como ferramenta para implantação de um Estado
Democrático Social de Direito. São características do Neoconstitucionalismo, EXCETO
A) encolhimento da justiça distributiva.
B) positivação e concretização de um catálogo de direitos fundamentais.
C) inovações hermenêuticas.
D) densificação da força normativa do Estado.
E) onipresença dos princípios e das regras.
(INSTITUTO AOCP/PC-PA/2021)
26) O poder constituinte produz normas constitucionais tanto ao elaborar a constituição quanto ao alterála, podendo ser originário ou derivado. A respeito do poder constituinte, assinale a alternativa correta.
A) O poder constituinte originário é soberano e está acima da vontade popular.
B) O poder constituinte originário encontra-se no texto da própria Constituição que ele irá alterar.
C) Ao contrário do poder constituinte originário, o poder constituinte derivado é ilimitado e autônomo.
D) A teoria do poder constituinte não está relacionada à legitimidade do poder, à soberania nacional e à soberania
popular de um Estado.
E) Ainda que exercido de forma ilegítima, o poder constituinte originário será sempre o criador de uma nova
constituição que estabeleça uma nova ordem constitucional em um Estado.
(FGV/PC-RN/2021)
27) Sensível à necessidade de zelar pela probidade administrativa, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa
promulgou a Emenda Constitucional nº XX/2019, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre as infrações
político-administrativas passíveis de serem praticadas pelo Governador do Estado, as quais poderiam
acarretar, na hipótese de condenação, a perda do mandato eletivo e a inabilitação para o exercício de outra
função pública.
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A Emenda Constitucional nº XX/2019 é:
A) formalmente inconstitucional, pois a matéria deve ser disciplinada em lei ordinária estadual, de iniciativa exclusiva
do Chefe do Poder Executivo;
B) formalmente inconstitucional, pois a matéria só pode ser disciplinada pela Constituição da República de 1988,
não pela legislação infraconstitucional;
C) formal e materialmente constitucional, considerando o disposto na Constituição da República de 1988 e o
princípio da simetria;
D) materialmente inconstitucional apenas em relação à sanção de inabilitação, que não pode ser cominada;
E) formalmente inconstitucional, pois a matéria é de competência legislativa privativa da União.
(FGV/PC-RN/2021)
28) No processo de interpretação constitucional, a pré-compreensão do intérprete não pode ocupar uma
posição hegemônica e incontrastável, de modo a tornar esse processo uma encenação que busque tão
somente justificar conclusões prévias, indiferentes aos limites do texto constitucional, aos aspectos
circunstanciais e às exigências de ordem metódica.
Na interpretação constitucional, a narrativa acima se mostra:
A) errada, pois a pré-compreensão não pode ser utilizada na interpretação constitucional, sob pena de consagrar o
subjetivismo em detrimento do caráter objetivo da norma;
B) correta, pois o conhecimento adquirido pelo intérprete é apenas condição de desenvolvimento da compreensão,
que resulta na atribuição de significado ao texto;
C) correta, pois a interpretação evidencia uma total separação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscido,
de modo que a compreensão é da alçada do legislador;
D) errada, pois o intérprete, em sua atividade intelectiva, deve se limitar a conhecer o sentido imanente ao texto,
não participando da construção do significado;
E) contraditória, pois a pré-compreensão e a compreensão apresentam uma relação de sobreposição, não ocupando
planos sucessivos.
(FGV/PC-RN/2021)
29) No que diz respeito ao instituto do poder constituinte, a doutrina constitucionalista cunhou a expressão
“poder constituinte difuso”.
Assinale a alternativa que corretamente contempla uma forma de manifestação dessa modalidade do poder
constituinte pátrio.
A) A mutação constitucional.
B) O poder constituinte supranacional.
C) O controle de constitucionalidade in concreto.
D) As leis orgânicas municipais.
E) O plebiscito.
(FCC/DPE-BA/2021)
30) A expressão “constitucionalização simbólica” abrange
A) códigos jurídicos fortalecidos pela recepção positiva dos jurisdicionados e a efetivação de sua legitimidade social.
B) textos constitucionais bloqueados temporariamente pela edição de medida provisória.
C) textos constitucionais que sofreram hipertrofia simbólica em suas mutações.
D) códigos jurídicos constitucionais fragilizados pela interpretação dada à norma pelos Tribunais.
E) direcionamento de condutas e orientações conforme as determinações jurídicas e respectivas disposições
constitucionais.
(FCC/DPE-BA/2021)
31) Por neoconstitucionalismo entende-se
A) as normas constitucionais que se originam das expectativas sociais quanto ao regramento estatal das liberdades.
B) a liberdade de interpretação do texto constitucional, com o objetivo de lhe dar eficácia, afastando-se de sua
característica retórica em busca de seu caráter axiológico.
C) a ênfase ao caráter hierárquico da norma, seu aspecto eminentemente superior em grau de importância formal.
D) a efetivação de um estado democrático de direito por meio da aplicação de normas formalmente constituídas por
processo legislativo diferenciado.
E) o fortalecimento do caráter normativo retórico e histórico dos textos constitucionais, visando sua supremacia no
ordenamento jurídico.
(INSTITUTO AOCP/Câmara de Teresina - PI/2021)
32) Em relação às classificações constitucionais, assinale a alternativa correta.
A) Outorgada é a Constituição imposta, de maneira unilateral, pelo agente revolucionário, que não inclui o povo a
legitimidade para em nome dele atuar. No Brasil, podem ser citadas como exemplos de Constituições outorgadas
como de 1967 e de 1988.
B) Quanto à forma, como Constituições podem ser sintéticas ou analíticas. A Constituição Federal de 1988 pode ser
classificada como analítica.
@Quebrandoquestões

8/416

Teoria da Constituição – Questões Sem Comentários
C) Rígidas daquelas Constituições inalteráveis, verdadeiras relíquias históricas e que se pretendem eternas, sendo
também denominadas permanentes, graníticas ou intocáveis.
D) Constituição ortodoxa seria aquela formada por ideologias conciliatórias, como a brasileira de 1988.
E) Karl Loewenstein distinguiu as Constituições normativas, nominalistas e semânticas. Trata-se do critério
ontológico, que busca identificar a correspondência entre a realidade política do Estado e o texto constitucional.
(CESPE/MPE-AP/2021)
33) A respeito das normas constitucionais, julgue os itens a seguir.
I Toda norma constitucional goza de eficácia jurídica.
II Normas de eficácia plena independem de regulamentação para surtirem efeitos.
III Normas de eficácia limitada têm eficácia plena, mas sua eficácia pode ser restringida.
Assinale a opção correta.
A) Apenas o item I está certo.
B) Apenas o item III está certo.
C) Apenas os itens I e II estão certos.
D) Apenas os itens II e III estão certos.
E) Todos os itens estão certos.
(CESPE/MPE-AP/2021)
34) Com relação ao fenômeno da mutação constitucional, julgue os itens a seguir.
I Esse fenômeno é um meio informal de se alterar a Constituição sem se modificar seu texto formal.
II Esse fenômeno é uma manifestação do poder constituinte difuso, entendido como aquele voltado à
alteração do significado e do alcance dos enunciados normativos constitucionais, para adaptá-los à nova
realidade social.
III O STF admite o uso da mutação constitucional como fundamento da interpretação judicial em sede de
controle difuso.
Assinale a opção correta.
A) Apenas o item I está certo.
B) Apenas o item III está certo.
C) Apenas os itens I e II estão certos.
D) Apenas os itens II e III estão certos.
E) Todos os itens estão certos.
(FGV/TCE-AM/2021)
35) Lucas, estudioso do direito constitucional, chegou à conclusão de que o texto constitucional pode sofrer
mudanças de significado ainda que não seja objeto de qualquer alteração formal. Essas alterações,
delineadas a partir de atividade intelectiva conduzida pelo intérprete, sob influência das modificações na
realidade sociopolítica, não importariam em usurpação de uma função própria do Poder Constituinte
originário. À luz da compreensão contemporânea a respeito da interpretação constitucional, a argumentação
de Lucas é:
A) incorreta, pois o texto e a norma constitucional apresentam uma relação de sobreposição, o que impede a
alteração da última sem a realização de modificações no primeiro;
B) correta, já que o texto e a norma constitucional não apresentam uma relação de sobreposição, sendo esta última
delineada a partir da interação entre o primeiro e a realidade;
C) correta, já que a norma pode se distanciar da sobreposição com o texto caso seja identificada uma situação de
nulidade parcial deste último;
D) incorreta, já que a interpretação constitucional é realizada in abstracto, dissociada da realidade subjacente ao
momento de aplicação da norma;
E) incorreta, já que o objetivo do intérprete é descobrir o significado imanente do texto constitucional.
(CESPE/PC-DF/2021)
36) Por meio da Política Nacional de Direitos Humanos do Brasil surgiu o Programa Nacional de Direitos
Humanos, que traz propostas para temas de debate nacional. O Programa também visa fazer com que todos
os estados da Federação protejam os direitos humanos inseridos na Constituição Federal e nos tratados
internacionais de que o Brasil é signatário.
Considerando a Política Nacional de Direitos Humanos, a Constituição Federal e os tratados internacionais
de direitos humanos, julgue o item a seguir.
Segundo a Constituição Federal, a equiparação dos tratados internacionais de direitos humanos às emendas
constitucionais depende de aprovação da maioria simples dos membros de cada casa do Congresso Nacional, em
turno único.
(FGV/SEFAZ-ES/2021)
37) João, vereador do Município Beta, qualificando-se como tal e de modo isolado, sem prévia aprovação
da Câmara Municipal, solicitou ao Prefeito Municipal que lhe fossem disponibilizados alguns documentos
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não sigilosos afetos à gestão pública, de modo que lhe fosse possível avaliar a juridicidade das despesas
realizadas. À luz da sistemática constitucional, o requerimento formulado deve ser
A) indeferido, pois somente a Câmara Municipal fiscaliza a atuação do Poder Executivo, o que impede a atuação
isolada de um vereador.
B) deferido, pois o parlamentar, na qualidade de cidadão, tem o direito de acesso às informações de interesse
público não submetidas a sigilo.
C) deferido, pois a solicitação de informações apresentada pelo vereador pode ser a qualquer momento chancelada
pela Câmara Municipal.
D) indeferido, pois somente o Tribunal de Contas realiza a fiscalização da juridicidade das despesas realizadas.
E) indeferido, pois informações dessa natureza constarão da prestação anual de contas de governo do Prefeito
Municipal.
(FCC/DPE-GO/2021)
38) Segundo J.J. Gomes Canotilho são princípios e regras interpretativas das normas constitucionais, entre
outros,
A) o efeito estagnativo, a conformidade funcional e a harmonização.
B) a unidade da constituição, o efeito integrador e a conformidade constitucional.
C) o efeito plástico, a organicidade material e a teleologia.
D) a justeza, a concordância prática e a clareza dos conceitos.
E) a força normativa da constituição, a harmonização e a teleologia.
(FCC/DPE-GO/2021)
39) A Constituição Federal traz espécies de limitações ao poder de sua reforma, que são conhecidas, pela
doutrina, como limitações expressas e limitações implícitas. A respeito das limitações expressas, essas se
subdividem em
A) intangíveis, formais e informais.
B) circunstanciais, materiais e formais.
C) intransponíveis, temporárias e materiais.
D) imateriais, formais e transitórias.
E) imutáveis, concretas e abstratas.
(CESPE/PGE-PB/2021)
40) A Constituição deve ser interpretada em sua globalidade, não devendo os seus dispositivos ser
analisados de forma isolada, devendo a interpretação considerar todo diploma de forma harmônica e
buscando-se evitar contradições entre suas normas.
No campo da interpretação da Constituição, o parâmetro hermenêutico disposto anteriormente caracteriza
a aplicação do princípio hermenêutico
A) da unidade.
B) do efeito integrador.
C) da força normativa.
D) da máxima efetividade.
E) da razoabilidade.
(CESPE/PGE-PB/2021)
41) No Brasil, quando um estado-membro modifica o texto de sua Constituição estadual, implementando as
reformas realizadas nos limites impostos na própria constituição estadual e na Constituição Federal, estáse diante do poder constituinte
A) originário.
B) derivado difuso.
C) derivado reformador.
D) derivado decorrente instituidor.
E) derivado decorrente de revisão estadual.
(CESPE/SEFAZ-CE/2021)
42) Julgue o item a seguir, a respeito das normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada.
As normas constitucionais classificadas como de eficácia plena possuem aplicabilidade imediata sob todos os seus
aspectos, dispensando qualquer regramento infraconstitucional.
(CESPE/SEFAZ-CE/2021)
43) Julgue o item a seguir, a respeito das normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada.
Sabendo-se que o art. 5.º, inciso XIII, da CF dispõe que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é correto afirmar que o trecho “atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer” indica tratar-se de norma constitucional de eficácia contida.
(CESPE/SEFAZ-CE/2021)
44) Julgue o item a seguir, a respeito das normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada.
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Em se tratando de normas constitucionais de eficácia limitada, o legislador constituinte fixa rol restritivo para a
atuação discricionária do poder público; seus efeitos são diretos e imediatos, como é o caso do habeas corpus e do
habeas data.
(FCC/DPE-RR/2021)
45) São características do poder constituinte derivado reformador:
A) Encontrar previsão nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.
B) Acarretar reforma do texto constitucional apenas após cinco anos da promulgação.
C) Acarretar uma verificação do texto constitucional.
D) Criar, por parte dos entes federados, sua própria Constituição.
E) Ser o responsável pela ampliação ou modificação do texto constitucional.
(FCC/DPE-RR/2021)
46) Dentre os princípios de interpretação constitucional, aquele que indica a necessidade de se dar
preferência aos critérios de interpretação que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade
política é chamado de princípio
A) da harmonização integrativa.
B) da concordância prática.
C) do efeito integrador.
D) da máxima efetividade.
E) da conformidade funcional.
(FCC/DPE-RR/2021)
47) A modificação constitucional em que não há vontade de alterar o texto, mas é reflexo da sociedade sobre
a qual este incide, é conhecida como
A) reforma constitucional.
B) concordância prática constitucional.
C) revisão constitucional.
D) mutação constitucional.
E) interpretação constitucional.
(FCC/DPE-SC/2021)
48) A Constituição é definida como decisão política do titular do poder constituinte por
A) Karl Loewenstein.
B) Ferdinand Lassalle.
C) Carl Schmitt.
D) Hans Kelsen.
E) Rudolf von Ihering.
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(CESPE/TCE-RJ/2021)
01) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.
O preâmbulo da CF tem força normativa assim como as demais disposições constitucionais.
(CESPE/CODEVASF/2021)
02) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.
Embora se reconheça que o Brasil é um Estado democrático de direito, tal afirmação é uma construção doutrinária
que não tem previsão constitucional expressa.
(CESPE/TCE-RJ/2021)
03) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.
Democracia e soberania popular são princípios que preservam o sistema jurídico contra atos autoritários.
(CESPE/PRF/2021)
04) À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), do Pacto de São José da Costa Rica e do entendimento do
Supremo Tribunal Federal, julgue o item que se segue, relativo aos direitos humanos.
A alteração do gênero nos assentamentos de registro civil independe da realização de procedimento cirúrgico,
denominado transgenitalização, ou da comprovação da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, por
parte da pessoa interessada.
(CESPE/ANM/2021)
05) Considerando os princípios e valores da ética e da moral, julgue o item subsecutivo.
A busca pela redução da desigualdade social é um princípio estabelecido pela sociedade brasileira e expresso na
Constituição Federal de 1988 como valor para o desenvolvimento da atividade econômica.
(CESPE/MPE-AP/2021)
06) Pela primeira vez na história constitucional brasileira, dezenas de competências (legislativas, políticoadministrativas e tributárias) são compartilhadas pelos integrantes da federação. Embora houvesse alguma
previsão de compartilhamento de competências já na Constituição de 1934, art. 10, um sistema amplo de
competências concorrentes foi introduzido apenas pela Constituição de 1988. E essas competências não
são compartilhadas somente entre a União e estados, como é usual em Estados federais; a Constituição de
1988 incluiu os municípios na repartição de competências federativas.
Virgílio Afonso da Silva. Direito Constitucional Brasileiro. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo,
2021. p. 354.
Considerando esse excerto e a jurisprudência do STF, é correto afirmar que constitui elemento do
federalismo estabelecido pela CF no Brasil o
A) princípio da dissolubilidade do pacto federativo.
B) direito de secessão.
C) federalismo dual.
D) federalismo cooperativo.
E) federalismo competitivo.
(INSTITUTO AOCP/MPE-RS/2021)
07) Conforme a Constituição Federal, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e
assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) A soberania e o pluralismo político constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
( ) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
( ) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
policial.
( ) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
A) F – V – F – V.
B) F – V – V – F.
C) V – V – F – V.
D) V – F – V – F.
E) V – F – V – V.
(CESPE/PC-DF/2021)
08) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir.
Para que seja reconhecida como um direito ou uma garantia fundamental pelo ordenamento jurídico brasileiro, a
norma internacional deverá ser aprovada, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros.
(CESPE/PC-DF/2021)
@Quebrandoquestões
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09) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.
Os fundamentos que regem o Brasil em suas relações internacionais inclui o repúdio ao racismo.
(CESPE/PC-DF/2021)
10) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.
Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a prevalência dos direitos humanos.
(FGV/TCE-AM/2021)
11) A República Federativa do Brasil celebrou uma convenção internacional sobre direitos humanos, que
foi devidamente aprovada pelo Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros
A convenção internacional assim aprovada é equivalente a:
A) emenda constitucional;
B) lei complementar;
C) ato supralegal;
D) lei ordinária;
E) decreto.
(FCC/DPE-RR/2021)
12) Dentre os princípios das relações internacionais há aquele que surgiu como consequência natural do
processo de descolonização, ganhando impulso nos primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial e que
garante o livre desenvolvimento econômico, social e cultural de nosso País. Trata-se do princípio
A) da não intervenção estrangeira.
B) da igualdade e independência entre os povos.
C) do fortalecimento da autonomia interna.
D) da prevalência dos direitos humanos.
E) da autodeterminação dos povos.
(FCC/DPE-SC/2021)
13) É cláusula pétrea expressa no artigo 60, § 4º, da Constituição Federal de 1988
A) a forma federativa de Estado.
B) a defesa da paz.
C) o sistema republicano de governo.
D) a dignidade da pessoa humana.
E) a independência nacional.
(CESPE/PC-SE/2021)
14) Com relação ao Poder Executivo e à defesa do Estado e das instituições democráticas na CF, julgue o
item subsequente.
A CF adota o presidencialismo como forma de governo, cabendo ao presidente da República a chefia de Estado e
de governo.
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(CESPE/TCE-RJ/2021)
01) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.
Os direitos fundamentais derivam da garantia de igualdade e liberdade.
(CESPE/TC-DF/2021)
02) Acerca de direitos e garantias fundamentais e mandado de segurança no âmbito do Poder Legislativo,
julgue o item a seguir, considerando o entendimento do STF.
Para solucionar conflito entre uma entidade privada com poder social e um associado, é possível a aplicação da
teoria da eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais.
(FGV/DPE-RJ/2021)
03) O chamado efeito backlash pode ser definido como:
A) efeito pelo qual uma vez alcançado certo nível de concretização de um direito social, o mesmo não poderia ser
anulado ou esvaziado pelo Estado.
B) o reestabelecimento da vigência do ato normativo revogado pelo advento da declaração de inconstitucionalidade
do ato normativo revogador.
C) uma forte reação, exercida pela sociedade ou por outro Poder, a um ato do poder público (lei, decisão judicial,
ato administrativo etc.), podendo ser acompanhada de medidas agressivas para resistir a esse ato e remover sua
força legal.
D) efeito pelo qual a declaração de inconstitucionalidade de uma norma gera a declaração de inconstitucionalidade
também das normas que sejam dependentes daquela.
E) a exclusão de uma determinada interpretação do ato normativo, por inconstitucionalidade, permitindose as
demais interpretações comportadas pelo texto constitucional.
(CESPE/APEX Brasil/2021)
04) Inconformado com as atividades de determinada associação, Paulo deseja tomar providências para
suspender as atividades do grupo ou até mesmo obrigá-lo à dissolução.
Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.
A) A pretensão de Paulo é juridicamente impossível, por ser plena a liberdade de associação para fins lícitos,
inclusive para atividades paramilitares.
B) Apenas por decisão judicial seria possível dissolver compulsoriamente a associação ou suspender suas
atividades, exigindo-se trânsito em julgado para o primeiro caso.
C) A dissolução do grupo somente será possível se comprovado que a associação não tem autorização para
funcionar.
D) A suspensão das atividades pode ser requerida na via administrativa, mas a dissolução de associação só pode
ocorrer mediante decisão judicial.
(INSTITUTO AOCP/PC-PA/2021)
05) Analise a seguinte situação hipotética:
Maria, casada, mãe de dois filhos, teve a terceira gestação aos quarenta e quatro anos. Quando estava na
13ª semana da gestação, descobriu que o feto era anencéfalo e, com 100% de certeza, não teria perspectiva
de sobrevida. Imediatamente, Maria pensou em fazer um aborto, mas não tinha certeza se poderia em razão
do direito fundamental à vida, previsto na Constituição Federal Brasileira. Após conversar com o médico,
Maria acredita que poderá fazer o aborto, mediante comprovação por laudo médico da condição do feto, em
razão de o Supremo Tribunal Federal já ter decidido sobre a matéria, entendendo favoravelmente ao aborto
em algumas situações. Nesse caso, no que tange ao direito fundamental à vida previsto no artigo 5º da
Constituição Federal, é correto afirmar que
A) por ser um direito fundamental, é absoluto, mas, nesse caso, diante da inexistência de perspectiva de sobrevida
do feto, não há o que se falar em proteção do direito à vida.
B) por ser um direito fundamental, é absoluto e, na verdade, Maria não poderá fazer o aborto, mesmo com o laudo
médico.
C) apesar de ser um direito fundamental, não é absoluto e, nesse caso, foi relativizado, dentre outros, pelos
princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, em prol da proteção da mãe.
D) apesar de ser um direito fundamental, não é absoluto e sequer é considerado em uma situação como a
apresentada no enunciado.
E) por ser um direito fundamental, não é absoluto, mas o princípio da dignidade da pessoa humana, considerado
nesse caso pelo STF na proteção da mãe, está acima de qualquer outro direito fundamental.
(FCC/DPE-BA/2021)
06) O princípio do não retrocesso social se identifica com a ideia de
A) uma desarrazoabilidade legislativa em seu sentido formal.
B) inconstitucionalidade formal de medidas provisórias que visem à redução de direitos sociais.
C) redução do Estado Capitalista e crescimento do Estado Social.
D) concretização da dimensão positiva aos direitos sociais.
E) um direito constitucional de resistência.
@Quebrandoquestões
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(CESPE/PC-DF/2021)
07) No que se refere ao autor do fato criminoso e ao processo penal brasileiro, julgue o próximo item.
O acusado que tiver praticado crime doloso contra a vida deverá ser julgado pelo tribunal do júri em votação sigilosa.
(FGV/TCE-AM/2021)
08) Em matéria de intervenção do Estado na propriedade, a chamada desapropriação especial urbana se dá
por interesse social para a política urbana. A desapropriação especial urbana é de competência:
A) concorrente dos estados, municípios e Distrito Federal, tem função sancionatória, uma vez que recai sobre
imóveis urbanos que desatendam a sua função social, e há necessidade de pagamento de prévia e justa
indenização;
B) concorrente da União, estados, municípios e Distrito Federal, tem função pedagógica, uma vez que recai sobre
imóveis urbanos subutilizados, e há necessidade de pagamento de ulterior e justa indenização;
C) concorrente dos estados, municípios e Distrito Federal, tem função pedagógica, uma vez que recai sobre imóveis
urbanos subutilizados, e há necessidade de pagamento de ulterior e justa indenização;
D) exclusiva dos municípios, tem função sancionatória, uma vez que recai sobre imóveis urbanos que desatendam
a sua função social, e há necessidade de pagamento de prévia e justa indenização;
E) exclusiva dos municípios que possuem plano diretor, tem função sancionatória, uma vez que recai sobre imóveis
urbanos que desatendam a sua função social, e a indenização será feita com pagamento em títulos da dívida pública
de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal.
(CESPE/MPE-SC/2021)
09) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte.
Os direitos fundamentais estão restritos ao rol taxativo previsto na CF, sendo inibida a inclusão de novos direitos ao
seu catálogo.
(CESPE/MPE-SC/2021)
10) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte.
Os direitos fundamentais associados à solidariedade são marcados pela titularidade transindividual, caracterizada
pela proteção de bens jurídicos de grupos sociais, como o patrimônio histórico e cultural e o meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
(CESPE/MPE-SC/2021)
11) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte.
Os direitos fundamentais não são absolutos e podem ser restringidos ou limitados por previsão constitucional ou
legal, em benefício do interesse social e em observância às bases de proporcionalidade.
(CESPE/MPE-SC/2021)
12) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte.
A efetivação dos direitos individuais, que constituem direitos de defesa frente a intervenções do poder público na
esfera particular dos indivíduos, demanda predominantemente atuações estatais de natureza positiva materializada
por prestações públicas.
(CESPE/PC-SE/2021)
13) Julgue os próximos itens, relativos a conceitos, terminologias e afirmação histórica dos direitos
humanos.
O Código de Hamurabi pode ser considerado um dos primeiros documentos históricos importantes para o estudo
dos direitos humanos, porque, ainda que em um contexto diferente do atual, reconhecia a dignidade, a propriedade
e outros direitos fundamentais do homem, além de defender a supremacia das leis em relação aos governantes.
(CESPE/PC-SE/2021)
14) Julgue os próximos itens, relativos a conceitos, terminologias e afirmação histórica dos direitos
humanos.
Os direitos fundamentais são os reconhecidos e vinculados à esfera constitucional de determinado Estado, ao passo
que os direitos humanos estão firmados por posições jurídicas internacionais, que exprimem certa consciência ética
universal. Apesar dessa distinção, essas terminologias podem se confundir ou se complementar em determinados
momentos.
(CESPE/PC-SE/2021)
15) A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 1988 (CF),
julgue o item a seguir.
As disposições constitucionais definidoras dos direitos e das garantias fundamentais carecem da atuação do
legislador infraconstitucional para a viabilização dos direitos nelas veiculados.
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(CESPE/CODEVASF/2021)
01) No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir.
Considere que o inciso IX do artigo 21 da Constituição Federal de 1988 prevê que compete à União elaborar e
executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. A
respeito dessa norma, é correto afirmar que ela se classifica como norma constitucional de eficácia contida.
Comentário:
Consiste em uma norma de eficácia limitada programática.
CF/88. Art. 21. Compete à União:
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e
social;
Aplicabilidade das Normas Constitucionais
* Normas de Eficácia Plena *
- Normas que possuem aplicabilidade imediata, direta e integral;
- Não precisam de lei posterior para gerar seus efeitos;
- Seus efeitos são produzidos a partir da vigência da Constituição;
- O legislador não pode contê-las.
* Normas de Eficácia Contida (Redutível, prospectiva ou plena restringível) *
- Normas com aplicabilidade imediata, direta e restringível;
- Não precisam de lei posterior para gerar seus efeitos;
- Seus efeitos são produzidos a partir da vigência da Constituição;
- São normas que podem ser contidas ou restringidas.
Exemplos: Art. 5º, VIII, XII, XIII, XXII, LVIII, LX, LXI (parte final);
* Normas de Eficácia limitada, mediata, reduzida, mínima diferida ou relativa complementável *
- Normas constitucionais que dependem de atuação posterior do poder público;
- Possuem forma mediata, diferida, ainda limitada;
- Possuem eficácia jurídica;
- Dividem-se em:
Princípios institutivos ou organizativos: Consiste na criação de instituições, órgãos e entidades por meio
do Poder Constituinte Originário, sendo possível a estruturação definitiva, mediante normas
infraconstitucionais.
Impositivas;
Facultativas ou permissivas;
Princípios programáticos: Normas que traçam objetivos de finalidade pública a serem alcançados pelo
Estado. Além de comandos-regras, são consideradas normas de comando-valores.
As normas de eficácia limitada produzem imediatamente, desde a promulgação da Constituição, dois tipos
de efeitos:
i) efeito negativo: Ocorre quando a norma de eficácia limitada tem o efeito de revogar dispositivos e normas
que são contraditórios ao seu comando.
ii) efeito vinculativo: O poder legislativo tem por obrigação criar as leis regulamentadoras..
Gabarito: Errada.
(CESPE/TCE-RJ/2021)
02) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.
A CF autoriza a propositura de emendas constitucionais por iniciativa popular.
Comentário:
Não é possível emenda constitucional se iniciar por iniciativa popular.
CF/88. Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
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III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma
delas, pela maioria relativa de seus membros.

União
Estados
Município

Iniciativa Popular
A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto
de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos
por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um
deles.
A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.
Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de
bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado.

(CESPE/PC-RN/2009) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos Deputados, de
projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com
não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/PCDF/2013) A iniciativa popular de lei pode ser exercida tanto no que tange às leis complementares como
às leis ordinárias. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/IRB/2011) Nesse sentido, a CF prevê expressamente a iniciativa popular para a apresentação de projeto
de lei e de proposta de emenda constitucional. (Gabarito: Errado.)
Gabarito: Errada.
(CESPE/TCE-RJ/2021)
03) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.
A supremacia constitucional é garantida pela rigidez das normas constitucionais e pelo controle de
constitucionalidade.
Comentário:
Supremacia Formal x Supremacia Material
Supremacia Formal
Supremacia Material
Trata-se da Constituição formada por um processo
legislativo mais dificultoso em relação às demais
normas, sendo considerado um modelo Rígido.
Trata-se da natureza do conteúdo apresentada na
Constituição, como a estrutura e organização do
A ideia de supremacia formal da CF, segundo o STF, Estado.
é
o
que
possibilita
o
controle
de
constitucionalidade.
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.
(CESPE/SEFAZ-RS/2019) A supremacia material deriva do fato de a CF organizar e distribuir as formas de
competências, hierarquizando-as. Já a supremacia formal apoia-se na ideia da rigidez constitucional. (Gabarito:
Correto.)
(CESPE/ANP/2013) A supremacia formal ou jurídica somente existe nas constituições rígidas. (Gabarito: Correto.)
Gabarito: Correto.
(CESPE/TCE-RJ/2021)
04) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.
A mutação constitucional corresponde ao processo formal de modificação do texto constitucional.
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.
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O Texto Constitucional não é modificado, permanecendo o mesmo, porém o sentido do texto sofre
modificações.
(CESPE/MPE-SE/2010) Tratando-se de mutação constitucional, o texto da constituição permanece inalterado, e
alteram-se apenas o significado e o sentido interpretativo de determinada norma constitucional. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/TCE-ES/2012) Denomina-se mutação constitucional o processo informal de mudança da constituição por
meio do qual a ela se atribui novo sentido, sem que se altere seu texto. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/TRE-MT/2015) O fenômeno da mutação constitucional é um processo informal de alteração do significado
da CF, decorrente de nova interpretação, mas não de alteração, do texto constitucional. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/TCE-PR/2016) O caráter aberto e vago de muitas das disposições constitucionais favorece uma
interpretação atualizadora e evolutiva, capaz de produzir, por vezes, uma mutação constitucional informal ou não
textual. (Gabarito: Correto.)
Gabarito: Correto.
(CESPE/TCE-RJ/2021)
05) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.
Contemporaneamente, entende-se que o exercício de interpretação constitucional não é equivalente à busca da
vontade original dos constituintes.
Comentário:
Contemporaneamente, entende-se que o exercício de interpretação constitucional contempla a Living Constitution,
que é a abertura das normas constitucionais à realidade e às mutações da sociedade para a contínua evolução do
texto constitucional.
Living Constitution
Consiste na abertura das normas constitucionais à
realidade e às mutações da sociedade para a
contínua evolução do texto constitucional.

Originalismo Constitucional
A corrente originalista da interpretação constitucional
defende que existe um sentido correto das normas
constitucionais, cuja interpretação deve seguir o
pensamento do legislador constituinte originário.

Gabarito: Correto.
(CESPE/TCE-RJ/2021)
06) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.
Nos termos da jurisprudência do STF, é admissível o fenômeno da constitucionalidade superveniente.
Comentário:
STF/ADI 2.158
Em nosso ordenamento jurídico, não se admite a figura da constitucionalidade superveniente. Mais
relevante do que a atualidade do parâmetro de controle é a constatação de que a inconstitucionalidade persiste
e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor. Caso
contrário, ficaria sensivelmente enfraquecida a própria regra que proíbe a convalidação.
Teoria da Inconstitucionalidade Superveniente
A teoria da inconstitucionalidade supõe, sempre e necessariamente, que a legislação, sobre cuja
constitucionalidade se questiona, seja posterior à Constituição. Porque tudo estará em saber se o
legislador ordinário agiu dentro de sua esfera de competência ou fora dela, se era competente ou incompetente
para editar a lei que tenha editado (STF − ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ de 21/11/1997)
(CESPE/MPC-PA/2019) Conforme entendimento do STF, as normas infraconstitucionais anteriores à Constituição
Federal de 1988 (CF) e com esta incompatíveis devem ser consideradas revogadas. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/PGE-PE/2018) Se o conteúdo for compatível, a norma anterior será recepcionada, mesmo que sua forma
não seja mais admitida pela Constituição superveniente. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/PGE-PE/2018) Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente.
(Gabarito: Correto.)
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Gabarito: Errado.
(CESPE/TCE-RJ/2021)
07) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.
O princípio da proporcionalidade pode ser aplicado como vedação da proteção deficiente do Estado.
Comentário:
Princípio da Proporcionalidade
Proibição do Excesso (Übermassverbot)
Proteção Deficiente (Untermassverbot)
Não deixa que o Estado limite os direitos e liberdade O Estado não pode se omitir deixando de defender,
excessivamente.
ao menos, o mínimo, dos bens jurídicos.
(CESPE/DPE-AL/2017) Para que sejam cumpridos, os mandatos constitucionais de criminalização previstos no art.
5.º da CF impõem ao legislador o dever de observar o princípio da proporcionalidade, como proibição de excesso e
proibição de proteção insuficiente. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/DPE-RN/2015) A proibição do excesso e da proteção insuficiente são institutos jurídicos ligados ao princípio
da proporcionalidade utilizados pelo STF como instrumentos jurídicos controladores da atividade legislativa.
(Gabarito: Correto.)
(CESPE/ANATEL/2009) O princípio da proporcionalidade acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do
poder público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição da própria
constitucionalidade material dos atos estatais. (Gabarito: Correto.)
Gabarito: Correto.
(CESPE/SEED-PR/2021)
08) Para a alteração da CF, exige-se um processo diferente do adotado para a edição das leis ordinárias,
mais oneroso e solene. Assim, quanto à estabilidade, a CF classifica-se como
A) imutável.
B) flexível.
C) pactuada.
D) semiflexível.
E) rígida.
Comentário:
Quanto à Alterabilidade (Mutabilidade, Estabilidade, Consistência)
São Constituições que possuem um processo legislativo mais dificultoso para
sua alteração em relação às demais normas não constitucionais.
Rígida

Flexível (Plástica)
Semirrígida
(Semiflexível)
Fixas (Silenciosas)
Transitoriamente
Flexível
Imutável
Super-Rígida
(Alexandre de Moraes)

Ex: Processo de Emenda Constitucional (CF/88. Art. 60. § 2º).
CF/88. Art. 60. § 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
São Constituições alteradas por meio de um processo legislativo semelhante às
demais normas infraconstitucionais. Não há hierarquia entre a Constituição e
Lei infraconstitucional.
São Constituições que possuem um processo legislativo mais dificultoso em
determinadas matérias da Constituição e um processo menos dificultoso em
outras.
São Constituições que somente podem ser alteradas por meio do Poder
Constituinte Originário.
Trata-se de uma Constituição que se inicia aceitando um mesmo processo de
alteração das demais normas infraconstitucionais (Flexível) e posteriormente,
passa a ter um processo de alteração mais dificultoso (Rígida).
Trata-se de Constituições que nunca são alteradas, sendo intocáveis ou
permanentes.
Trata-se da Constituição que possui um processo de alteração dificultoso, além
de possuir certos assuntos que não podem ser alterados (imutáveis).
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O doutrinador Alexandre de Moraes considera a CF/88 como Super-Rígida,
estabelecendo o Art. 60. § 4º como imutável, sendo uma Cláusula Pétrea.
O STF não possui o mesmo posicionamento, admitindo a alteração das matérias
apresentadas no Art. 60. § 4º da CF/88, desde que não seja uma alteração para
abolir, mas sim para ampliar os preceitos.
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.
(CESPE/TCE-AC/2009) Segundo a classificação da doutrina, a CF é um exemplo de constituição rígida. (Gabarito:
Correto.)
(CESPE/AGU/2010) A CF sofreu, ao longo de sua existência, enorme quantidade de emendas; apesar disso, ela é
classificada pela doutrina como rígida, escrita, democrática, dogmática, eclética, formal, analítica, dirigente,
normativa, codificada, social e expansiva. (Gabarito: Correto.)
Gabarito: Letra E.
(CESPE/TC-DF/2021)
09) No que se refere a classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas
constitucionais, julgue o item a seguir.
Ao contrário dos demais ramos do direito, as técnicas específicas de interpretação constitucional justificam-se pela
maior densidade normativa e pela precisão do conteúdo das normas constitucionais.
Comentário:
Por conta de uma menor densidade normativa e pela falta de imprecisão dos conteúdos das normas constitucionais,
as técnicas específicas de interpretação constitucional são necessárias.
Gabarito: Errado.
(CESPE/TC-DF/2021)
10) No que se refere a classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas
constitucionais, julgue o item a seguir.
Em razão das diferentes acepções e dos sentidos que envolvem o termo Constituição, o seu conceito deve afastarse de definições evidentemente minimalistas.
Comentário:
STF/ADI 595/ES
Não foi por outra razão que o Supremo Tribunal Federal, certa vez, e para além de uma perspectiva
meramente reducionista, veio a proclamar - distanciando-se, então, das exigências inerentes ao positivismo
jurídico - que a Constituição da República, muito mais do que o conjunto de normas e princípios nela
formalmente positivados, há de ser também entendida em função do próprio espírito que a anima,
afastando-se, desse modo, de uma concepção impregnada de evidente minimalismo conceitual (RTJ
71/289, 292 - RTJ 77/657).
Gabarito: Correto.
(CESPE/TC-DF/2021)
11) No que se refere a classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas
constitucionais, julgue o item a seguir.
A classificação de determinada norma como materialmente constitucional baseia-se em critérios objetivos e
categóricos, sendo, portanto, imune à subjetividade do intérprete.
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Comentário:
A classificação de determinada norma como FORMALMENTE constitucional baseia-se em critérios objetivos e
categóricos, sendo, portanto, imune à subjetividade do intérprete.
Gabarito: Errado.
(CESPE/TC-DF/2021)
12) No que se refere a classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas
constitucionais, julgue o item a seguir.
Embora intimamente ligado às Constituições rígidas, o princípio da supremacia da Constituição também se verifica
nas Constituições flexíveis, ainda que se revele por meio de fatores distintos.
Comentário:
Justificativa da Banca CESPE
Supremacia material ou substancial da constituição é a que decorre de uma consciência constitucional. Essa
consciência, porém, não é exclusiva da supremacia material.
Os textos dotados de supremacia formal também requerem a presença desse conceito, pois a particular
relação de superioridade a que se encontram submetidos os atos públicos e privados exige o acatamento
irrestrito à constituição.
As constituições flexíveis e as histórico-costumeiras, por exemplo, possuem a supremacia material. O dever
de acatamento aos seus preceitos não vem registrado em um texto escrito. A consciência constitucional, nesse
caso, deflui do fator sociológico, responsável pela estabilidade da ordem jurídica.
Gabarito: Correto.
(CESPE/TC-DF/2021)
13) No que se refere a classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas
constitucionais, julgue o item a seguir.
Pelo princípio interpretativo da concordância prática, entende-se que se deve buscar a harmonização de bens
jurídicos constitucionalmente tutelados que estejam em conflito quando verificadas diferenças hierárquicas entre as
respectivas normas constitucionais.
Comentário:
Não há que se falar em diferenças hierárquicas entre as normas constitucionais.
Princípios de Interpretação Constitucional
* Princípio da Unidade;
* Princípio do Efeito Integrador;
* Princípio da Máxima Efetividade ou Eficiência ou Interpretação Efetiva;
* Princípio da Justeza ou da Conformidade Funcional;
* Princípio da Concordância Prática ou da Harmonização;
* Princípio da Força Normativa;
* Princípio da Presunção de Constitucionalidade das Leis;
* Princípio da Proporcionalidade ou Razoabilidade;
* Princípio da Interpretação Conforme a Constituição.
Princípio da Unidade
A Constituição deve ser interpretada em sua totalidade, de forma global, procurando sempre pela a
harmonização, em caso de conflito, de todas as regras e princípios.
Segundo essa regra de interpretação, as normas constitucionais devem ser vistas não como normas
isoladas, mas como preceitos integrados num sistema unitário de regras e princípios, que é instituída na
e pela própria Constituição. ¹
Princípio do Efeito Integrador
Relacionado ao princípio da unidade.
A interpretação da Constituição, quando aplicada, deve ser feita sempre buscando soluções que favoreçam
a integridade social e a unidade política, mantendo o respeito ao pluralismo que se apresenta na
sociedade.
Tal princípio “orienta o aplicador da Constituição no sentido de que, ao construir soluções para os
problemas jurídico-constitucionais, procure dar preferência àqueles critérios ou pontos de vista que
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favoreçam a integração social e a unidade política, porque além de criar uma certa ordem política, toda
Constituição necessita produzir e manter a coesão sociopolítica, enquanto pré-requisito ou condição de
viabilidade de qualquer sistema jurídico”.²
Princípio da Máxima Efetividade ou Eficiência ou Interpretação Efetiva
A norma constitucional deve ter a máxima efetividade dentro da sociedade.
Sua origem está relacionada às normas programáticas, sendo atualmente invocada, principalmente, no
âmbito dos direitos fundamentais.
Princípio da Justeza ou da Conformidade Funcional
O intérprete da norma constitucional não pode, por meio da sua interpretação, chegar a um resultado que
transborde a lógica do texto constitucional, procurando respeitar sempre o sistema organizatóriofuncional (Respeitar a funcionalidade de cada poder e entidade federativa) apresentado pela Constituição.
Princípio da Concordância Prática ou da Harmonização
Possui correlação com o princípio da unidade.
Ocorrendo conflito entre princípios constitucionais, o intérprete deve ponderá-los e Harmonizá-los, de
modo que não ocorra a exclusão ou sacrifício de nenhum, pois não existe hierarquia entre os princípios.
Princípio da Força Normativa
O Princípio da Força Normativa da Constituição determina que entre as interpretações possíveis, deve ser
adotada aquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais.
O "Princípio da Força Normativa da Constituição" alude para a priorização de soluções hermenêuticas que
possibilitem a atualização normativa e, ao mesmo tempo, edifique sua eficácia e permanência.
Princípio da Presunção de Constitucionalidade das Leis
O princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público também significa que,
não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou possibilidade de razoavelmente se
considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da declaração de
inconstitucionalidade.
Princípio da Proporcionalidade ou Razoabilidade
Utilizado, de ordinário, para aferir a legitimidade das restrições de direitos – muito embora possa aplicarse, também, para dizer do equilíbrio na concessão de poderes, privilégios ou benefícios – o princípio da
proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que
emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida,
proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a
de nível constitucional; e ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo
o ordenamento jurídico.³
Princípio da Proporcionalidade ou Razoabilidade Elementos
Tal princípio é composto por 03 elementos4:
Necessidade: o ato administrativo utilizado deve ser, de todos os meios existentes, o menos restritivo aos
direitos individuais;
Adequação: o ato administrativo deve atingir o objetivo almejado.
Proporcionalidade em sentido estrito: deve haver uma proporção adequada entre os meios utilizados e os
fins desejados. Proíbe não só o excesso (exagerada utilização de meios em relação ao objetivo almejado),
mas também a insuficiência de proteção (os meios utilizados estão aquém do necessário para alcançar a
finalidade do ato).
Princípio da Interpretação Conforme a Constituição
Tal princípio estabelece que as normas com mais de uma interpretação (polissêmicas ou
plurissignificativas) devem aproximar o seu entendimento ao que é mais aceito pela Constituição,
excluindo as interpretações que contrariem o texto constitucional.
A interpretação de acordo com a Constituição deverá ser implementada pelo Judiciário, em última instância,
sendo considerados os seguintes requisitos5:
* Prevalência da Constituição: A interpretação preferível é aquele que está de acordo com a Constituição;
* Conservação de Normas: Sendo as normas compatíveis com a Constituição, estas devem continuar sendo
aplicadas;
* Exclusão de Interpretação Contra Legem: O texto e o sentido da lei não podem ser contrariados para
existir concordância com o Texto Constitucional;
* Espaço de Interpretação: A interpretação de acordo com a Constituição será admitida apenas quando
houver espaço de decisão, sendo aplicada a decisão em conformidade com o texto constitucional.
* Rejeição ou não Aplicação de Normas Inconstitucionais: Caso a interpretação da norma seja contrária à
Constituição, o Juiz deverá declarar a sua inconstitucionalidade, não sendo possível a sua correção.
* Intérprete não pode ser um Legislador Positivo;
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Fonte¹: MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 3ª
Edição, Ed. Saraiva, p. 114.
Fonte²: MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 3ª
Edição, Ed. Saraiva, p. 117.
Fonte³: MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 3ª
Edição, Ed. Saraiva, p. 120 e 121.
Fonte4: https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2532448/principio-da-proporcionalidade-ou-da-razoabilidade
Fonte5: LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 23ª Edição, Ed. Saraiva, p. 178-179.

Gabarito: Errado.
(CESPE/TC-DF/2021)
14) Em relação ao poder constituinte, julgue o item a seguir.
Tanto o poder constituinte originário quanto a assembleia constituinte que tenha elaborado uma nova Constituição
caracterizam-se por serem permanentes e inalienáveis.
Comentário:
A Assembleia Constituinte não é permanente, sendo criada para formar uma nova Constituição. Depois que cria
uma nova Constituição, ela é extinta.
Poder Constituinte Originário (Inicial, Inaugural ou 1º grau)
É o poder que cria uma nova Constituição, iniciando uma nova ordem jurídica, desvinculando-se da ordem
jurídica anterior.
Tal poder tem como objetivo principal a criação de um novo Estado;
Características do Poder Constituinte Originário:
* Inicial - inaugura uma nova ordem constitucional;
* Ilimitado - não sujeito a limites materiais;
* Autônomo - não deriva de nenhuma outra norma;
* Incondicionado - não se sujeita a limites procedimentais.
* Permanente - se mantém latente após concretização da obra.
* Poder de fato ou político.
* Natureza pré-jurídica - inaugura a ordem jurídica.
O Poder Constituinte Originário pode ser subdividido em:
* Histórico ou Fundacional: Trata-se da primeira atuação do Poder Constituinte Originário, criando, pela
primeira vez, uma ordem jurídica.
* Revolucionário: Trata-se da segunda atuação em diante do Poder Constituinte Originário, criando uma nova
ordem jurídica.
Gabarito: Errado.
(CESPE/TC-DF/2021)
15) Em relação ao poder constituinte, julgue o item a seguir.
O poder constituinte originário, embora reconhecidamente não absoluto em sua integralidade, não se subordina
hierarquicamente a normas jurídicas anteriores na acepção jurídico-formal.
Comentário:
A questão adotou a corrente Jusnaturalista que estabelece que o Poder Constituinte Originário não é absoluto. No
entanto, o Brasil adotou a corrente positivista, que estabelece que o Poder Constituinte Originário é totalmente
ilimitado.
Resposta da Banca
O poder constituinte, como fato político, ou seja, como força material e social, não está vinculado a normas
jurídicas anteriores, pelo menos não no sentido de uma subordinação resultante de uma superioridade
hierárquica na acepção jurídico-formal, o que, todavia, não quer dizer que se trate de um poder absoluto,
ilimitado e incondicionado em sua integralidade, de modo que não se pode afirmar que se cuida de um poder
completamente livre do direito.
Poder Constituinte Originário
Corrente Jusnaturalista
Corrente Positivista
O Poder Constituinte Originário se limita ao Direito No que se refere ao poder constituinte originário, o
Natural, ou seja, por valores suprapositivos Brasil adotou a corrente positivista, segundo a qual o
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decorrentes da razão humana, como o direito à vida,
à liberdade, a intimidade, entre outros.

poder constituinte originário é ilimitado e apresenta
natureza pré-jurídica.

Gabarito: Correto.
(CESPE/TC-DF/2021)
16) Em relação ao poder constituinte, julgue o item a seguir.
Para que uma norma infraconstitucional anterior à Constituição vigente seja recepcionada, exige-se, de acordo com
a tradição constitucional brasileira prevalecente, que tal recepção seja expressa.
Comentário:
Existindo compatibilidade material, a norma infraconstitucional anterior à nova Constituição será recepcionada
automaticamente.
Compatibilidade das Normas em Relação a uma Nova Constituição
Caso as normas anteriores sejam materialmente (conteúdo) compatíveis com a nova Constituição,
independentemente da formalidade, ocorrerá a recepção por meio desta em relação às normas
compatíveis.
O conteúdo das normas anteriores que não for compatível com o novo texto constitucional não será
recepcionado.
O que importa é a compatibilidade material, e não a formal para a recepção da norma anterior.
Gabarito: Errado.
(CESPE/TC-DF/2021)
17) Em relação ao poder constituinte, julgue o item a seguir.
Por força das denominadas cláusulas pétreas implícitas, é vedada a revogação integral da norma constitucional que
impede a deliberação de propostas tendentes a abolir cláusulas pétreas.
Comentário:
Cláusula Pétrea
Consiste em limitações materiais em relação ao poder de reforma da CF. São determinados dispositivos que
não podem ser abolidos e só podem ser alterados para melhor, por meio de emenda constitucional.
Eles podem ser Expressos ou Implícitos.
Expresso
Implícito
São dispositivos de extrema importância que não
Estão previstas no Art. 60. § 4º. Da CF.
podem estar sujeitos a abolição.
- Titular do poder constituinte (povo) (art. 1º, parágrafo
único, CF);
- Dignidade da Pessoa Humana (CF. Art. 1°. III);
CF/88. Art. 60. § 4º Não será objeto de deliberação
a proposta de emenda tendente a abolir:

- Direitos e garantias individuais Art. 5;

I - a forma federativa de Estado;

- Direitos sociais estão enumerados nos Arts. 6° a 11
da Constituição Federal;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

- Voto com valor igual para todos; (Art. 14, caput, CF);

III - a separação dos Poderes;

- Vedação de supressão às Cláusulas Pétreas
Expressas;

IV - os direitos e garantias individuais.
- Direito ao ensino fundamental obrigatório e gratuito
(art. 208, I, da CF);
- Forma Republicana de governo, não está no rol do
art. 60;
Gabarito: Correto.
(FGV/DPE-RJ/2021)
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18) A respeito do processo legislativo e das espécies normativas, à luz da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, assinale a alternativa correta.
A) Tendo em vista o princípio da simetria, os Estados não podem prever a propositura de proposta de Emenda à
Constituição estadual por iniciativa popular.
B) Como decorrência do princípio da simetria, as hipóteses de iniciativa reservada ao presidente da República
previstas na Constituição Federal devem ser estendidas, mutatis mutantis, aos governadores e prefeitos.
C) Por exigirem o quórum de maioria absoluta para a sua aprovação, as leis complementares são hierarquicamente
superiores às leis ordinárias.
D) A sanção e promulgação do projeto de lei pelo chefe do Poder Executivo supre o vício de iniciativa nas matérias
a ele reservadas.
E) Não se admite o controle judicial de constitucionalidade dos requisitos de relevância e urgência para a edição de
medidas provisórias.
Comentário:
Letra A: Errada.
STF/ADI 825/AP
A iniciativa popular de emenda à Constituição Estadual é compatível com a Constituição Federal, encontrando
fundamento no art. 1º, parágrafo único, no art. 14, II e III e no art. 49, VI, da CF/88. Embora a Constituição
Federal não autorize proposta de iniciativa popular para emendas ao próprio texto, mas apenas para normas
infraconstitucionais, não há impedimento para que as Constituições Estaduais prevejam a possibilidade,
ampliando a competência constante da Carta Federal.
Letra B: Correta.
Letra C: Errada.
Não há hierarquia entre as normas infraconstitucionais.
Pirâmide de Kelsen
Trata-se de uma pirâmide estabelecendo a hierarquia das normas jurídicas. As normas jurídicas inferiores
retiram seu fundamento das normas jurídicas superiores.

Normas Constitucionais
Constituição, E.C, Tratados Internacionais de Direitos
humanos aprovados pelo mesmo qórum das EC.
Norma Supra Legal
Tratados Internacionais de Direitos humanos aprovados pelo
rito ordinário.
Normas Infraconstitucionais
Leis Ordinárias, Complementares, Delegadas, Medidas
Provisórias, Decretos Leislativos, Resoluções Leislativas,
Tratados Internacionais gerais e Decretos Autônomos.
Normas Infralegais
Decretos executivos, portarias, instruções normativas.

Letra D: Errada.
Letra E: Errada.
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É admissível o controle judicial de constitucionalidade dos requisitos de relevância e urgência para a edição de
medidas provisórias.
STF/RE 592.377
A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para
a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
Gabarito: Letra B.
(CESPE/APEX Brasil/2021)
19) Considere os seguintes dispositivos da Constituição Federal de 1988 (CF).
Art. 5.º (...) LVIII – o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses
previstas em lei;
(...)
Art. 12. São brasileiros:
I – natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não
estejam a serviço de seu país;
(...)
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
Quanto ao grau de eficácia da norma constitucional, as disposições dos artigos 5.º, 12 e 37 reproduzidas
anteriormente são, respectivamente, normas de eficácia
A) plena, programática e contida.
B) plena, limitada e contida.
C) contida, plena e limitada.
D) contida, plena e programática.
Comentário:
Item I: Contida.
Art. 5.º (...) LVIII – o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses
previstas em lei;
Item II: Plena.
Item III: Limitada.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: (...)
VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Plena

Normas de Eficácia
Normas constitucionais de eficácia plena são autoaplicáveis ou autoexecutáveis, como, por
exemplo, as normas que estabelecem o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado
de injunção e o habeas data.
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Contida
Limitada

São aquelas que receberam normatividade suficiente para reger os interesses que cogitam,
mas preveem meios normativos que lhes podem reduzir a eficácia e aplicabilidade.
São aquelas normas que necessitam da promulgação de uma lei infraconstitucional para
produzir os seus efeitos, podendo ser classificadas em normas constitucionais de princípio
institutivo e normas constitucionais de princípio programático.

(CESPE/PC-PE/2016) Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal é de eficácia
plena e aplicabilidade imediata. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/TCE-PA/2016) A norma constitucional que consagra a liberdade de reunião é norma de eficácia contida,
na medida em que pode sofrer restrição ou suspensão em períodos de estado de defesa ou de sítio, conforme
previsão do próprio texto constitucional. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/SEFAZ-RS/2019) A lei disporá sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração
pública é norma de eficácia limitada. (Gabarito: Correto.)
Gabarito: Letra C.
(CESPE/PF/2021)
20) Acerca dos sentidos e das concepções de constituição e da posição clássica e majoritária da doutrina
constitucionalista, julgue o item que se segue.
A Constituição Federal brasileira pode ser considerada uma constituição-garantia, pois regulamenta, de forma
analítica, os assuntos mais relevantes à formação, à destinação e ao funcionamento do Estado.
Comentário:
Constituição Garantia x Constituição Dirigente x Constituição Balanço
Constituição Garantia
Constituição Dirigente
Constituição Balanço
Visa
à
criação
de
uma
Tem o propósito de estabelecer um
Constituição por certo período
Visa garantir a liberdade por meio plano com programas de ação
de tempo. Finalizado o período,
dos direitos fundamentais de futura, tarefas e finalidades
faz-se um novo balanço para a
primeira geração, limitando o (normas programáticas) para o
criação
de
uma
nova
poder do Estado.
Estado dirigir uma evolução
constituição. Reflete um degrau
política.
de evolução socialista.
A Constituição Federal de 1988 é considerada uma Constituição Dirigente.
Gabarito: Errada.
(CESPE/PF/2021)
21) Acerca dos sentidos e das concepções de constituição e da posição clássica e majoritária da doutrina
constitucionalista, julgue o item que se segue.
Quanto ao objeto das constituições, são exemplos tradicionais o estabelecimento do modo de aquisição do poder e
a forma de seu exercício.
Comentário:
Quanto ao Objeto das Constituições - Doutrina – José Afonso da Silva
“as Constituições têm por objeto estabelecer a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos, o modo e
aquisição do poder e a forma de seu exercício, limites de sua atuação, assegurar os direitos e garantias
dos indivíduos, fixar o regime político e disciplinar os fins socioeconômicos do Estado, bem como os
fundamentos dos direitos econômicos, sociais e culturais”.
Gabarito: Correto.
(CESPE/PF/2021)
22) Acerca dos sentidos e das concepções de constituição e da posição clássica e majoritária da doutrina
constitucionalista, julgue o item que se segue.
Sob a ótica da constituição política, um Estado pode ter uma constituição material sem que tenha uma constituição
escrita que descreva a sua organização de poder.
Comentário:
Sentido Político
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Defensor: Carl Schmitt. (Sentido Político)
A Constituição é criada a partir de uma decisão política fundamental do titular do poder constituinte.
Estabelece a diferença entre Constituição e Lei Constitucional.
Constituição
Lei Constitucional
Não apresenta matéria de decisão política
Apresenta matéria de decisão política fundamental. fundamental. O que interessa é a forma ou
processo de como o texto foi criado.
Trata-se dos principais aspectos (o conteúdo em si,
parte material) do Texto Constitucional como: Parte
Trata-se do restante dos dispositivos do texto
estrutural do Estado (Poder Executivo, Legislativo e
constitucional que não exercem tanta influência
Judiciário) e da sociedade, direitos individuais,
material, mas sim formal (Processo Legislativo).
Forma de governo, Sistema governo, Forma de
Estado.
Gabarito: Correto.
(INSTITUTO AOCP/PC-PA/2021)
23) No que se refere à classificação das constituições, assinale a alternativa correta.
A) Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser classificadas como constituição garantia ou constituição
dirigente.
B) A constituição classificada como substancial ou material, segundo a doutrina, está mais relacionada ao universo
do “ser” que do “dever ser”.
C) A constituição garantia, que também é chamada de programática ou social, disciplina o mínimo possível de
matérias.
D) O Brasil é regido por uma Constituição classificada pela doutrina, quanto ao conteúdo, como constituição garantia.
E) O Brasil é regido por uma Constituição classificada pela doutrina, quanto à função, ou finalidade, como
constituição formal.
Comentário:
Letra A/E: Erradas.

Material

Formal

Quanto ao Conteúdo
Texto Constitucional que apresenta as normas fundamentais, estruturais e
organizacionais do Estado (Conteúdo em si), além dos direitos e garantias
fundamentais.
Ex: Constituição Brasileira de 1824 (Império).
Constituição formada por um conjunto de normas, independentemente do seu
conteúdo, além de apresentar o processo de sua formação.
Ex: CF/88.

Letra B: Correta.
Letra C: Errada.
Constituição Garantia x Constituição Dirigente x Constituição Balanço
Constituição Garantia
Constituição Dirigente
Constituição Balanço
Visa
à
criação
de
uma
Tem o propósito de estabelecer um
Constituição por certo período
Visa garantir a liberdade por meio plano com programas de ação
de tempo. Finalizado o período,
dos direitos fundamentais de futura, tarefas e finalidades
faz-se um novo balanço para a
primeira geração, limitando o (normas programáticas) para o
criação
de
uma
nova
poder do Estado.
Estado dirigir uma evolução
constituição. Reflete um degrau
política.
de evolução socialista.
Letra D: Errada.
A Constituição Federal de 1988 é considerada uma Constituição Dirigente.
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Gabarito: Letra B.
(INSTITUTO AOCP/PC-PA/2021)
24) Ao conceber a constituição como a soma de fatores reais do poder que regem a nação, ou seja, um
produto dos pleitos das forças sociais de determinada época, está se tratando da ideia de constituição
concebida por
A) Carl Schmitt.
B) José Afonso da Silva.
C) Hans Kelsen.
D) Ferdinand Lassalle.
E) Peter Häberle.
Comentário:
Constituição - Sentidos
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.
Sentido Político
Defensor: Carl Schmitt. (Sentido Político)
A Constituição é criada a partir de uma decisão política fundamental do titular do poder constituinte.
Estabelece a diferença entre Constituição e Lei Constitucional.
Constituição
Lei Constitucional
Não apresenta matéria de decisão política
Apresenta matéria de decisão política fundamental. fundamental. O que interessa é a forma ou
processo de como o texto foi criado.
Trata-se dos principais aspectos (o conteúdo em si,
parte material) do Texto Constitucional como: Parte
Trata-se do restante dos dispositivos do texto
estrutural do Estado (Poder Executivo, Legislativo e
constitucional que não exercem tanta influência
Judiciário) e da sociedade, direitos individuais,
material, mas sim formal (Processo Legislativo).
Forma de governo, Sistema governo, Forma de
Estado.
Sentido Jurídico
Defensor: Hans Kelsen.
A Constituição é criada a partir da vontade racional, sendo norma pura, sem qualquer influência sociológica,
política, ou filosófica.
Kelsen divide a Constituição em dois sentidos:
* Sentido Lógico-Jurídico;
* Sentido Jurídico-Positivo.
Sentido Lógico-Jurídico
Sentido Jurídico-Positivo
A Constituição é considerada uma norma Trata-se da norma positiva suprema, sendo uma
fundamental hipotética.
série de normas , hierarquicamente, que ajudam na
Serve como fundamento lógico para validar a criação de outras normas inferiores (Pirâmide de
Constituição no sentido Jurídico-Positivo.
Kelsen).
Normas supostas, hipoteticamente.
Normas postas, positivadas.
Pirâmide de Kelsen
Trata-se de uma pirâmide estabelecendo a hierarquia das normas jurídicas. As normas jurídicas inferiores
retiram seu fundamento das normas jurídicas superiores.
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Normas Constitucionais
Constituição, E.C, Tratados Internacionais de Direitos
humanos aprovados pelo mesmo qórum das EC.
Norma Supra Legal
Tratados Internacionais de Direitos humanos aprovados pelo
rito ordinário.
Normas Infraconstitucionais
Leis Ordinárias, Complementares, Delegadas, Medidas
Provisórias, Decretos Leislativos, Resoluções Leislativas,
Tratados Internacionais gerais e Decretos Autônomos.
Normas Infralegais
Decretos executivos, portarias, instruções normativas.

Sentido Culturalista
Defensores: José Afonso da Silva e Meirelles Teixera.
A Constituição apresenta características relacionadas aos fatores reais (Aspectos Sociológicos),
espirituais, elementos racionais (Aspectos Jurídicos) e voluntaristas, abrangendo a vontade política
(Aspectos Políticos) da sociedade. É considerada uma Constituição Total, pois engloba os aspectos,
políticos, sociais e jurídicos de uma sociedade.
Sentido Normativo (Visão Concretista)
Defensor: Konrad Hesse.
Tal Concepção foi feita como resposta de discordância ao Sentido Sociológico, pois a constituição
escrita, em certos casos, pode determinar e ordenar a alteração da realidade político-social.
Gabarito: Letra D.
(INSTITUTO AOCP/PC-PA/2021)
25) Segundo a doutrina, o Neoconstitucionalismo tem como uma de suas marcas a concretização das
prestações materiais prometidas pela sociedade, servindo como ferramenta para implantação de um Estado
Democrático Social de Direito. São características do Neoconstitucionalismo, EXCETO
A) encolhimento da justiça distributiva.
B) positivação e concretização de um catálogo de direitos fundamentais.
C) inovações hermenêuticas.
D) densificação da força normativa do Estado.
E) onipresença dos princípios e das regras.
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
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A hierarquia entre a Constituição e as normas
Diferença entre a Constituição e as normas
infraconstitucionais, além de formal, é considerada
infraconstitucionais é apenas formal;
axiológica.
Foco na limitação do poder do Estado e proteção
Tem como objetivo concretizar os direitos
dos direitos fundamentais.
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: Letra A.
(INSTITUTO AOCP/PC-PA/2021)
26) O poder constituinte produz normas constitucionais tanto ao elaborar a constituição quanto ao alterála, podendo ser originário ou derivado. A respeito do poder constituinte, assinale a alternativa correta.
A) O poder constituinte originário é soberano e está acima da vontade popular.
B) O poder constituinte originário encontra-se no texto da própria Constituição que ele irá alterar.
C) Ao contrário do poder constituinte originário, o poder constituinte derivado é ilimitado e autônomo.
D) A teoria do poder constituinte não está relacionada à legitimidade do poder, à soberania nacional e à soberania
popular de um Estado.
E) Ainda que exercido de forma ilegítima, o poder constituinte originário será sempre o criador de uma nova
constituição que estabeleça uma nova ordem constitucional em um Estado.
Comentário:
Letra A: Errada.
Todo poder emana do povo.
Letra B: Errada.
Por ser um Poder Político e de natureza pré-jurídica, o poder constituinte originário é anterior à Constituição.
Letra C: Errada.
Poder Constituinte Derivado (Instituído, Secundário ou Remanescente)
Trata-se do poder criado pelo Poder Constituinte Originário, obedecendo as regras deste. O Poder
Constituinte Derivado é:
- Limitado;
- Condicionado;
- Composto por Natureza Jurídica;
- Derivado;
O Poder Constituinte Derivado pode ser dividido em:
* Reformador;
* Revisor;
* Decorrente.
Letra D: Errada.
Poder Constituinte
Aquele que tem o Poder de criar, revisar e até eliminar uma Constituição.
Estabelece a Estrutura organizacional do Estado, apresentando seus princípios, valores, objetivos e
finalidades, além da forma de governo, de Estado, além do Sistema e Regime de governo.
Conforme Emmanuel Sieyes (Obra: O que é o Terceiro Estado?), o titular do Poder Constituinte é a Nação.
Outra parte da doutrina considera o POVO como titular do Poder Constituinte.
O Poder Constituinte pode ser dividido em:
@Quebrandoquestões

38/416

Teoria da Constituição – Questões Comentadas
* Originário;
* Derivado;
Letra E: Correta.
Gabarito: Letra E.
(FGV/PC-RN/2021)
27) Sensível à necessidade de zelar pela probidade administrativa, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa
promulgou a Emenda Constitucional nº XX/2019, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre as infrações
político-administrativas passíveis de serem praticadas pelo Governador do Estado, as quais poderiam
acarretar, na hipótese de condenação, a perda do mandato eletivo e a inabilitação para o exercício de outra
função pública.
A Emenda Constitucional nº XX/2019 é:
A) formalmente inconstitucional, pois a matéria deve ser disciplinada em lei ordinária estadual, de iniciativa exclusiva
do Chefe do Poder Executivo;
B) formalmente inconstitucional, pois a matéria só pode ser disciplinada pela Constituição da República de 1988,
não pela legislação infraconstitucional;
C) formal e materialmente constitucional, considerando o disposto na Constituição da República de 1988 e o
princípio da simetria;
D) materialmente inconstitucional apenas em relação à sanção de inabilitação, que não pode ser cominada;
E) formalmente inconstitucional, pois a matéria é de competência legislativa privativa da União.
Comentário:
STF/Súmula Vinculante 46
A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e
julgamento são de competência legislativa privativa da União.
Gabarito: Letra E.
(FGV/PC-RN/2021)
28) No processo de interpretação constitucional, a pré-compreensão do intérprete não pode ocupar uma
posição hegemônica e incontrastável, de modo a tornar esse processo uma encenação que busque tão
somente justificar conclusões prévias, indiferentes aos limites do texto constitucional, aos aspectos
circunstanciais e às exigências de ordem metódica.
Na interpretação constitucional, a narrativa acima se mostra:
A) errada, pois a pré-compreensão não pode ser utilizada na interpretação constitucional, sob pena de consagrar o
subjetivismo em detrimento do caráter objetivo da norma;
B) correta, pois o conhecimento adquirido pelo intérprete é apenas condição de desenvolvimento da compreensão,
que resulta na atribuição de significado ao texto;
C) correta, pois a interpretação evidencia uma total separação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscido,
de modo que a compreensão é da alçada do legislador;
D) errada, pois o intérprete, em sua atividade intelectiva, deve se limitar a conhecer o sentido imanente ao texto,
não participando da construção do significado;
E) contraditória, pois a pré-compreensão e a compreensão apresentam uma relação de sobreposição, não ocupando
planos sucessivos.
Comentário:
Na interpretação constitucional, a narrativa acima se mostra correta, pois o conhecimento adquirido pelo intérprete
é apenas condição de desenvolvimento da compreensão, que resulta na atribuição de significado ao texto;
Método Hermenêutico‐Concretizador
Tal método é aplicado partindo-se da norma para o contexto da realidade social.
Inicia-se a partir da norma constitucional para o problema concreto.
Norma → Problema Concreto
Defensor: Konrad Hesse.
Gabarito: Letra B.
(FGV/PC-RN/2021)
29) No que diz respeito ao instituto do poder constituinte, a doutrina constitucionalista cunhou a expressão
“poder constituinte difuso”.
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Assinale a alternativa que corretamente contempla uma forma de manifestação dessa modalidade do poder
constituinte pátrio.
A) A mutação constitucional.
B) O poder constituinte supranacional.
C) O controle de constitucionalidade in concreto.
D) As leis orgânicas municipais.
E) O plebiscito.
Comentário:
Poder Constituinte Difuso
Trata-se do Poder que se apresenta por meio das mutações constitucionais, que são alterações informais
e espontâneas no sentido interpretativo do texto constitucional devido à evolução dos fatores sociais,
políticos e econômicos.
O Texto Constitucional não é modificado, permanecendo o mesmo, porém o sentido do texto sofre
modificações.
O Poder Constituinte Difuso tem a finalidade de preencher as lacunas que o texto constitucional possui.
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.
Gabarito: Letra A.
(FCC/DPE-BA/2021)
30) A expressão “constitucionalização simbólica” abrange
A) códigos jurídicos fortalecidos pela recepção positiva dos jurisdicionados e a efetivação de sua legitimidade social.
B) textos constitucionais bloqueados temporariamente pela edição de medida provisória.
C) textos constitucionais que sofreram hipertrofia simbólica em suas mutações.
D) códigos jurídicos constitucionais fragilizados pela interpretação dada à norma pelos Tribunais.
E) direcionamento de condutas e orientações conforme as determinações jurídicas e respectivas disposições
constitucionais.
Comentário:
A Constitucionalização simbólica abrange os textos constitucionais que sofreram hipertrofia simbólica em suas
mutações.
Constituição Simbólica
Caracterizada pela falta de eficácia das normas, existindo uma preponderância do sistema político sobre
o jurídico.
Os interesses dos grupos mais poderosos, dos denominados “sobrecidadãos”, utilizam 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.
Gabarito: Letra C.
(FCC/DPE-BA/2021)
31) Por neoconstitucionalismo entende-se
A) as normas constitucionais que se originam das expectativas sociais quanto ao regramento estatal das liberdades.
B) a liberdade de interpretação do texto constitucional, com o objetivo de lhe dar eficácia, afastando-se de sua
característica retórica em busca de seu caráter axiológico.
C) a ênfase ao caráter hierárquico da norma, seu aspecto eminentemente superior em grau de importância formal.
D) a efetivação de um estado democrático de direito por meio da aplicação de normas formalmente constituídas por
processo legislativo diferenciado.
E) o fortalecimento do caráter normativo retórico e histórico dos textos constitucionais, visando sua supremacia no
ordenamento jurídico.
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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
Diferença entre a Constituição e as normas
infraconstitucionais, além de formal, é considerada
infraconstitucionais é apenas formal;
axiológica.
Foco na limitação do poder do Estado e proteção
Tem como objetivo concretizar os direitos
dos direitos fundamentais.
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: Letra B.
(INSTITUTO AOCP/Câmara de Teresina - PI/2021)
32) Em relação às classificações constitucionais, assinale a alternativa correta.
A) Outorgada é a Constituição imposta, de maneira unilateral, pelo agente revolucionário, que não inclui o povo a
legitimidade para em nome dele atuar. No Brasil, podem ser citadas como exemplos de Constituições outorgadas
como de 1967 e de 1988.
B) Quanto à forma, como Constituições podem ser sintéticas ou analíticas. A Constituição Federal de 1988 pode ser
classificada como analítica.
C) Rígidas daquelas Constituições inalteráveis, verdadeiras relíquias históricas e que se pretendem eternas, sendo
também denominadas permanentes, graníticas ou intocáveis.
D) Constituição ortodoxa seria aquela formada por ideologias conciliatórias, como a brasileira de 1988.
E) Karl Loewenstein distinguiu as Constituições normativas, nominalistas e semânticas. Trata-se do critério
ontológico, que busca identificar a correspondência entre a realidade política do Estado e o texto constitucional.
Comentário:
Letra A: Errada.

Outorgada

Promulgada ou
Democrática

Constituição - Classificação
Quanto à Origem
A Constituição é criada de forma unilateral pelo Poder Constituinte Originário,
sem a representação da população. São Constituições Autoritárias, comuns em
regimes ditatoriais, imperiais e fascistas.
Ex: Constituições de 1824 (Império); 1937 (Era Vargas); 1967 (Regime Militar).
A Constituição é feita por meio de representantes do povo (Assembleia Nacional
Constituinte), eleitos diretamente pela população.
Ex: CF/1988.
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A Constituição é fruto de um projeto elaborado de forma autoritária, sendo a
participação da população feita por meio de plebiscito ou referendo para
ratificar o projeto elaborado autoritariamente.

Cesarista ou
Bonapartista

Pactuada ou Dualista

Ex: Ditadura de Pinochet – Chile; Era Napoleônica – França.
A Constituição é formada por meio de um pacto entre duas forças políticas
rivais.
Ex: Realeza x Nobreza e Burguesia (Constituição Francesa - 1791);

Letra B: Errada.
Quanto à Forma
A Constituição é criada por um único documento constituído de regras
sistematizadas e organizadas.

Escrita ou
Instrumental

Não Escrita ou
Costumeira ou
Consuetudinária

Sintética
(Concisas, Breves,
Sumárias ou Básicas)
Analítica
(Amplas, Extensas,
Prolixas, Volumosas)

Ex: CF/88.
A Constituição é formada por textos esparsos, considerados fundamentais para
a sociedade devido aos usos, costumes e jurisprudências. Com isso, a
Constituição não possui regras em um único texto, de forma codificada.
Ex: Constituição da Inglaterra.
Quanto à Extensão
São Constituições pequenas, formadas apenas pelos princípios fundamentais
e estruturais do Estado. São mais duradouras e estáveis.
Ex: Constituição Americana.
São Constituições abrangentes, englobam, além dos princípios fundamentais e
estruturais, diversos assuntos que caberiam a normas infraconstitucionais.
Ex: CF/88.

Letra C: Errada.
Quanto à Alterabilidade (Mutabilidade, Estabilidade, Consistência)
São Constituições que possuem um processo legislativo mais dificultoso para
sua alteração em relação às demais normas não constitucionais.
Rígida

Flexível (Plástica)
Semirrígida
(Semiflexível)
Fixas (Silenciosas)
Transitoriamente
Flexível
Imutável
Super-Rígida
(Alexandre de Moraes)

Ex: Processo de Emenda Constitucional (CF/88. Art. 60. § 2º).
CF/88. Art. 60. § 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
São Constituições alteradas por meio de um processo legislativo semelhante às
demais normas infraconstitucionais. Não há hierarquia entre a Constituição e
Lei infraconstitucional.
São Constituições que possuem um processo legislativo mais dificultoso em
determinadas matérias da Constituição e um processo menos dificultoso em
outras.
São Constituições que somente podem ser alteradas por meio do Poder
Constituinte Originário.
Trata-se de uma Constituição que se inicia aceitando um mesmo processo de
alteração das demais normas infraconstitucionais (Flexível) e posteriormente,
passa a ter um processo de alteração mais dificultoso (Rígida).
Trata-se de Constituições que nunca são alteradas, sendo intocáveis ou
permanentes.
Trata-se da Constituição que possui um processo de alteração dificultoso, além
de possuir certos assuntos que não podem ser alterados (imutáveis).
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O doutrinador Alexandre de Moraes considera a CF/88 como Super-Rígida,
estabelecendo o Art. 60. § 4º como imutável, sendo uma Cláusula Pétrea.
O STF não possui o mesmo posicionamento, admitindo a alteração das matérias
apresentadas no Art. 60. § 4º da CF/88, desde que não seja uma alteração para
abolir, mas sim para ampliar os preceitos.
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.
Letra D: Errada.

Ortodoxa

Quanto à Dogmática
Constituição formada por uma única forma de pensar.
Constituição formada por uma pluralidade de ideologias.

Eclética
Ex: CF/88.
Letra E: Correta.
Quanto à Correspondência com a Realidade (Critério Ontológico) – Karl Loewenstein
É a Constituição que impõe limites ao poder político, em seu texto, sendo estes
Normativa
limites concretizados e respeitados na realidade.
Nominalista ou
É a Constituição que impõe limites ao poder político, em seu texto, porém estes
Nominativa
limites não se concretizam na realidade.
É a Constituição que não apresenta nenhuma limitação de poder político na
Semântica ou
realidade, servindo somente para conferir legitimidade formal a quem exerce
Instrumentalista
o poder. Encontrada em Regimes Autoritários.
Gabarito: Letra E.
(CESPE/MPE-AP/2021)
33) A respeito das normas constitucionais, julgue os itens a seguir.
I Toda norma constitucional goza de eficácia jurídica.
II Normas de eficácia plena independem de regulamentação para surtirem efeitos.
III Normas de eficácia limitada têm eficácia plena, mas sua eficácia pode ser restringida.
Assinale a opção correta.
A) Apenas o item I está certo.
B) Apenas o item III está certo.
C) Apenas os itens I e II estão certos.
D) Apenas os itens II e III estão certos.
E) Todos os itens estão certos.
Comentário:
Item I: Correta.
Item II: Correta.
Item III: Errada.
Normas de Eficácia
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Plena
Contida
Limitada

Normas constitucionais de eficácia plena são autoaplicáveis ou autoexecutáveis, como, por
exemplo, as normas que estabelecem o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado
de injunção e o habeas data.
São aquelas que receberam normatividade suficiente para reger os interesses que cogitam,
mas preveem meios normativos que lhes podem reduzir a eficácia e aplicabilidade.
São aquelas normas que necessitam da promulgação de uma lei infraconstitucional para
produzir os seus efeitos, podendo ser classificadas em normas constitucionais de princípio
institutivo e normas constitucionais de princípio programático.

Gabarito: Letra C.
(CESPE/MPE-AP/2021)
34) Com relação ao fenômeno da mutação constitucional, julgue os itens a seguir.
I Esse fenômeno é um meio informal de se alterar a Constituição sem se modificar seu texto formal.
II Esse fenômeno é uma manifestação do poder constituinte difuso, entendido como aquele voltado à
alteração do significado e do alcance dos enunciados normativos constitucionais, para adaptá-los à nova
realidade social.
III O STF admite o uso da mutação constitucional como fundamento da interpretação judicial em sede de
controle difuso.
Assinale a opção correta.
A) Apenas o item I está certo.
B) Apenas o item III está certo.
C) Apenas os itens I e II estão certos.
D) Apenas os itens II e III estão certos.
E) Todos os itens estão certos.
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.
Gabarito: Letra E.
(FGV/TCE-AM/2021)
35) Lucas, estudioso do direito constitucional, chegou à conclusão de que o texto constitucional pode sofrer
mudanças de significado ainda que não seja objeto de qualquer alteração formal. Essas alterações,
delineadas a partir de atividade intelectiva conduzida pelo intérprete, sob influência das modificações na
realidade sociopolítica, não importariam em usurpação de uma função própria do Poder Constituinte
originário. À luz da compreensão contemporânea a respeito da interpretação constitucional, a argumentação
de Lucas é:
A) incorreta, pois o texto e a norma constitucional apresentam uma relação de sobreposição, o que impede a
alteração da última sem a realização de modificações no primeiro;
B) correta, já que o texto e a norma constitucional não apresentam uma relação de sobreposição, sendo esta última
delineada a partir da interação entre o primeiro e a realidade;
C) correta, já que a norma pode se distanciar da sobreposição com o texto caso seja identificada uma situação de
nulidade parcial deste último;
D) incorreta, já que a interpretação constitucional é realizada in abstracto, dissociada da realidade subjacente ao
momento de aplicação da norma;
E) incorreta, já que o objetivo do intérprete é descobrir o significado imanente do texto constitucional.
Comentário:
Trata-se do fenômeno da mutação constitucional. Com isso, a argumentação de Lucas é correta, já que o texto e a
norma constitucional não apresentam uma relação de sobreposição, sendo esta última delineada a partir da
interação entre o primeiro e a realidade;
Mutação Constitucional
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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.
Gabarito: Letra B.
(CESPE/PC-DF/2021)
36) Por meio da Política Nacional de Direitos Humanos do Brasil surgiu o Programa Nacional de Direitos
Humanos, que traz propostas para temas de debate nacional. O Programa também visa fazer com que todos
os estados da Federação protejam os direitos humanos inseridos na Constituição Federal e nos tratados
internacionais de que o Brasil é signatário.
Considerando a Política Nacional de Direitos Humanos, a Constituição Federal e os tratados internacionais
de direitos humanos, julgue o item a seguir.
Segundo a Constituição Federal, a equiparação dos tratados internacionais de direitos humanos às emendas
constitucionais depende de aprovação da maioria simples dos membros de cada casa do Congresso Nacional, em
turno único.
Comentário:
CF/88. Art. 5º. §3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais.
Tratados e Convenções Internacionais – Força de Emenda Constitucional
* Tratar sobre Direitos humanos;
* Ser aprovado, em dois turnos, em cada Casa do Congresso Nacional;
* É necessário 3/5 dos votos dos respectivos membros de cada Casa do Congresso Nacional;
Tratados e Convenções Internacionais
Direitos Humanos
* Status de Emenda Constitucional, se aprovado
pelo quórum qualificado (CF/88. Art. 5º. §3º).
Status de Lei Ordinária
* Status de Norma Supralegal, se aprovado sem o
quórum de Emenda.
Comuns

(CESPE/SEFAZ-RS/2018) Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, depois de aprovados
internamente em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, são considerados equivalentes a emendas constitucionais. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/MEC/2015) De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas decorrentes de
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, regularmente internalizadas no ordenamento jurídico
brasileiro, apresentam status supralegal, ainda que não tenham sido aprovadas segundo o rito previsto para o
processo legislativo das emendas à Constituição. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/PGE-AL/2009) Ao analisar a constitucionalidade da legislação brasileira acerca da prisão do depositário
que não adimpliu obrigação contratual, o STF, recentemente, concluiu no sentido da derrogação das normas
estritamente legais definidoras da custódia do depositário infiel, prevalecendo, dessa forma, a tese do status de
supralegalidade do Pacto de San José da Costa Rica. (Gabarito: Correto.)
Gabarito: Errado.
(FGV/SEFAZ-ES/2021)
37) João, vereador do Município Beta, qualificando-se como tal e de modo isolado, sem prévia aprovação
da Câmara Municipal, solicitou ao Prefeito Municipal que lhe fossem disponibilizados alguns documentos
não sigilosos afetos à gestão pública, de modo que lhe fosse possível avaliar a juridicidade das despesas
realizadas. À luz da sistemática constitucional, o requerimento formulado deve ser
A) indeferido, pois somente a Câmara Municipal fiscaliza a atuação do Poder Executivo, o que impede a atuação
isolada de um vereador.
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B) deferido, pois o parlamentar, na qualidade de cidadão, tem o direito de acesso às informações de interesse
público não submetidas a sigilo.
C) deferido, pois a solicitação de informações apresentada pelo vereador pode ser a qualquer momento chancelada
pela Câmara Municipal.
D) indeferido, pois somente o Tribunal de Contas realiza a fiscalização da juridicidade das despesas realizadas.
E) indeferido, pois informações dessa natureza constarão da prestação anual de contas de governo do Prefeito
Municipal.
Comentário:
CF/88. Art. 5º. XXXIII. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular,
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
STF/RE 865.401
Fixada a seguinte tese de repercussão geral: o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer
plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos
termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito.
Gabarito: Letra B.
(FCC/DPE-GO/2021)
38) Segundo J.J. Gomes Canotilho são princípios e regras interpretativas das normas constitucionais, entre
outros,
A) o efeito estagnativo, a conformidade funcional e a harmonização.
B) a unidade da constituição, o efeito integrador e a conformidade constitucional.
C) o efeito plástico, a organicidade material e a teleologia.
D) a justeza, a concordância prática e a clareza dos conceitos.
E) a força normativa da constituição, a harmonização e a teleologia.
Comentário:
Princípios de Interpretação Constitucional
* Princípio da Unidade;
* Princípio do Efeito Integrador;
* Princípio da Máxima Efetividade ou Eficiência ou Interpretação Efetiva;
* Princípio da Justeza ou da Conformidade Funcional;
* Princípio da Concordância Prática ou da Harmonização;
* Princípio da Força Normativa;
* Princípio da Presunção de Constitucionalidade das Leis;
* Princípio da Proporcionalidade ou Razoabilidade;
* Princípio da Interpretação Conforme a Constituição.
Princípio da Unidade
A Constituição deve ser interpretada em sua totalidade, de forma global, procurando sempre pela a
harmonização, em caso de conflito, de todas as regras e princípios.
Segundo essa regra de interpretação, as normas constitucionais devem ser vistas não como normas
isoladas, mas como preceitos integrados num sistema unitário de regras e princípios, que é instituída na
e pela própria Constituição. ¹
Princípio do Efeito Integrador
Relacionado ao princípio da unidade.
A interpretação da Constituição, quando aplicada, deve ser feita sempre buscando soluções que favoreçam
a integridade social e a unidade política, mantendo o respeito ao pluralismo que se apresenta na
sociedade.
Tal princípio “orienta o aplicador da Constituição no sentido de que, ao construir soluções para os
problemas jurídico-constitucionais, procure dar preferência àqueles critérios ou pontos de vista que
favoreçam a integração social e a unidade política, porque além de criar uma certa ordem política, toda
Constituição necessita produzir e manter a coesão sociopolítica, enquanto pré-requisito ou condição de
viabilidade de qualquer sistema jurídico”.²
Princípio da Máxima Efetividade ou Eficiência ou Interpretação Efetiva
A norma constitucional deve ter a máxima efetividade dentro da sociedade.
Sua origem está relacionada às normas programáticas, sendo atualmente invocada, principalmente, no
âmbito dos direitos fundamentais.
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Princípio da Justeza ou da Conformidade Funcional
O intérprete da norma constitucional não pode, por meio da sua interpretação, chegar a um resultado que
transborde a lógica do texto constitucional, procurando respeitar sempre o sistema organizatóriofuncional (Respeitar a funcionalidade de cada poder e entidade federativa) apresentado pela Constituição.
Princípio da Concordância Prática ou da Harmonização
Possui correlação com o princípio da unidade.
Ocorrendo conflito entre princípios constitucionais, o intérprete deve ponderá-los e Harmonizá-los, de
modo que não ocorra a exclusão ou sacrifício de nenhum, pois não existe hierarquia entre os princípios.
Princípio da Força Normativa
O Princípio da Força Normativa da Constituição determina que entre as interpretações possíveis, deve ser
adotada aquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais.
O "Princípio da Força Normativa da Constituição" alude para a priorização de soluções hermenêuticas que
possibilitem a atualização normativa e, ao mesmo tempo, edifique sua eficácia e permanência.
Princípio da Presunção de Constitucionalidade das Leis
O princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público também significa que,
não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou possibilidade de razoavelmente se
considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da declaração de
inconstitucionalidade.
Princípio da Proporcionalidade ou Razoabilidade
Utilizado, de ordinário, para aferir a legitimidade das restrições de direitos – muito embora possa aplicarse, também, para dizer do equilíbrio na concessão de poderes, privilégios ou benefícios – o princípio da
proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que
emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida,
proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a
de nível constitucional; e ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo
o ordenamento jurídico.³
Princípio da Proporcionalidade ou Razoabilidade Elementos
Tal princípio é composto por 03 elementos4:
Necessidade: o ato administrativo utilizado deve ser, de todos os meios existentes, o menos restritivo aos
direitos individuais;
Adequação: o ato administrativo deve atingir o objetivo almejado.
Proporcionalidade em sentido estrito: deve haver uma proporção adequada entre os meios utilizados e os
fins desejados. Proíbe não só o excesso (exagerada utilização de meios em relação ao objetivo almejado),
mas também a insuficiência de proteção (os meios utilizados estão aquém do necessário para alcançar a
finalidade do ato).
Princípio da Interpretação Conforme a Constituição
Tal princípio estabelece que as normas com mais de uma interpretação (polissêmicas ou
plurissignificativas) devem aproximar o seu entendimento ao que é mais aceito pela Constituição,
excluindo as interpretações que contrariem o texto constitucional.
A interpretação de acordo com a Constituição deverá ser implementada pelo Judiciário, em última instância,
sendo considerados os seguintes requisitos5:
* Prevalência da Constituição: A interpretação preferível é aquele que está de acordo com a Constituição;
* Conservação de Normas: Sendo as normas compatíveis com a Constituição, estas devem continuar sendo
aplicadas;
* Exclusão de Interpretação Contra Legem: O texto e o sentido da lei não podem ser contrariados para
existir concordância com o Texto Constitucional;
* Espaço de Interpretação: A interpretação de acordo com a Constituição será admitida apenas quando
houver espaço de decisão, sendo aplicada a decisão em conformidade com o texto constitucional.
* Rejeição ou não Aplicação de Normas Inconstitucionais: Caso a interpretação da norma seja contrária à
Constituição, o Juiz deverá declarar a sua inconstitucionalidade, não sendo possível a sua correção.
* Intérprete não pode ser um Legislador Positivo;
Fonte¹: MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 3ª
Edição, Ed. Saraiva, p. 114.
Fonte²: MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 3ª
Edição, Ed. Saraiva, p. 117.
Fonte³: MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 3ª
Edição, Ed. Saraiva, p. 120 e 121.
Fonte4: https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2532448/principio-da-proporcionalidade-ou-da-razoabilidade
Fonte5: LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 23ª Edição, Ed. Saraiva, p. 178-179.

@Quebrandoquestões

47/416

Teoria da Constituição – Questões Comentadas
Gabarito: Letra B.
(FCC/DPE-GO/2021)
39) A Constituição Federal traz espécies de limitações ao poder de sua reforma, que são conhecidas, pela
doutrina, como limitações expressas e limitações implícitas. A respeito das limitações expressas, essas se
subdividem em
A) intangíveis, formais e informais.
B) circunstanciais, materiais e formais.
C) intransponíveis, temporárias e materiais.
D) imateriais, formais e transitórias.
E) imutáveis, concretas e abstratas.
Comentário:
Poder Constituinte Derivado - Limites
O Poder Constituinte Derivado é adotado de alguns limites, dentre eles, temos o limite:
* Formal: Trata-se do limite imposto no processo de alteração da norma constitucional.
* Temporal: Para a doutrina majoritária, a CF/88 não possui limitação temporal.
* Circunstancial: Ocorre quando não é possível a alteração da Constituição em certos períodos de
instabilidade do Estado.
* Material: Dificulta a alteração de certos conteúdos (Cláusulas Pétreas) apresentados na Constituição.
Limite Formal – Exemplo na CF/88
Trata-se do limite imposto no processo de alteração da norma constitucional.
CF/88. Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
Limite Circunstancial – Exemplo na CF/88
Ocorre quando não é possível a alteração da Constituição em períodos de instabilidade do Estado.
CF/88. Art. 60. § 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado
de defesa ou de estado de sítio.
Limite Material – Exemplo na CF/88
Dificulta a alteração de certos conteúdos (Cláusulas Pétreas) apresentados na Constituição.
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: Letra B.
(CESPE/PGE-PB/2021)
40) A Constituição deve ser interpretada em sua globalidade, não devendo os seus dispositivos ser
analisados de forma isolada, devendo a interpretação considerar todo diploma de forma harmônica e
buscando-se evitar contradições entre suas normas.
No campo da interpretação da Constituição, o parâmetro hermenêutico disposto anteriormente caracteriza
a aplicação do princípio hermenêutico
A) da unidade.
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B) do efeito integrador.
C) da força normativa.
D) da máxima efetividade.
E) da razoabilidade.
Comentário:
Princípio da Unidade
A Constituição deve ser interpretada em sua totalidade, de forma global, procurando sempre pela a
harmonização, em caso de conflito, de todas as regras e princípios.
Segundo essa regra de interpretação, as normas constitucionais devem ser vistas não como normas
isoladas, mas como preceitos integrados num sistema unitário de regras e princípios, que é instituída na
e pela própria Constituição. ¹
Gabarito: Letra A.
(CESPE/PGE-PB/2021)
41) No Brasil, quando um estado-membro modifica o texto de sua Constituição estadual, implementando as
reformas realizadas nos limites impostos na própria constituição estadual e na Constituição Federal, estáse diante do poder constituinte
A) originário.
B) derivado difuso.
C) derivado reformador.
D) derivado decorrente instituidor.
E) derivado decorrente de revisão estadual.
Comentário:
Poder Constituinte Derivado (Instituído, Secundário ou Remanescente)
Trata-se do poder criado pelo Poder Constituinte Originário, obedecendo as regras deste. O Poder
Constituinte Derivado é:
- Limitado;
- Condicionado;
- Composto por Natureza Jurídica;
- Derivado;
O Poder Constituinte Derivado pode ser dividido em:
* Reformador;
* Revisor;
* Decorrente.
Poder Constituinte Derivado Reformador
Trata-se do poder de modificação do texto constitucional, sendo realizado por meio das emendas
constitucionais, assim como os Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos com força
de emenda constitucional.
Poder Constituinte Derivado Revisor
Consiste na revisão da Constituição Federal por meio de um procedimento legislativo mais simples do que
o procedimento das ECs.
Tem eficácia exaurível.
ADCT, Art. 3º A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da
Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão
unicameral.
O Poder Revisor foi usado apenas uma única vez, não sendo mais possível sua utilização.
Poder Constituinte Derivado Decorrente
Consiste no poder de cada entidade federativa (Estados) criar a sua própria Constituição estadual,
seguindo os princípios e valores da Constituição Federal.
OBS: O Poder Constituinte Derivado não se estende aos Municípios, pois a criação estrutural dos Municípios
ocorre mediante Lei Orgânica.
Gabarito: Letra E.
(CESPE/SEFAZ-CE/2021)
42) Julgue o item a seguir, a respeito das normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada.
As normas constitucionais classificadas como de eficácia plena possuem aplicabilidade imediata sob todos os seus
aspectos, dispensando qualquer regramento infraconstitucional.
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Comentário:

Plena
Contida
Limitada

Normas de Eficácia
Normas constitucionais de eficácia plena são autoaplicáveis ou autoexecutáveis, como, por
exemplo, as normas que estabelecem o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado
de injunção e o habeas data.
São aquelas que receberam normatividade suficiente para reger os interesses que cogitam,
mas preveem meios normativos que lhes podem reduzir a eficácia e aplicabilidade.
São aquelas normas que necessitam da promulgação de uma lei infraconstitucional para
produzir os seus efeitos, podendo ser classificadas em normas constitucionais de princípio
institutivo e normas constitucionais de princípio programático.

(CESPE/ME/2020) As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas imediatamente aplicáveis,
diferentemente das normas de eficácia contida, que, embora constitucionais, podem ser restringidas pela
superveniência de lei infraconstitucional ou mesmo por outras normas da própria Constituição. (Gabarito: Correto.)
Gabarito: Correto.
(CESPE/SEFAZ-CE/2021)
43) Julgue o item a seguir, a respeito das normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada.
Sabendo-se que o art. 5.º, inciso XIII, da CF dispõe que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é correto afirmar que o trecho “atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer” indica tratar-se de norma constitucional de eficácia contida.
Comentário:
CF/88. Art.5°. XIII. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer (Norma de eficácia Contida);
Gabarito: Correto.
(CESPE/SEFAZ-CE/2021)
44) Julgue o item a seguir, a respeito das normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada.
Em se tratando de normas constitucionais de eficácia limitada, o legislador constituinte fixa rol restritivo para a
atuação discricionária do poder público; seus efeitos são diretos e imediatos, como é o caso do habeas corpus e do
habeas data.
Comentário:

Plena
Contida
Limitada

Normas de Eficácia
Normas constitucionais de eficácia plena são autoaplicáveis ou autoexecutáveis, como, por
exemplo, as normas que estabelecem o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado
de injunção e o habeas data.
São aquelas que receberam normatividade suficiente para reger os interesses que cogitam,
mas preveem meios normativos que lhes podem reduzir a eficácia e aplicabilidade.
São aquelas normas que necessitam da promulgação de uma lei infraconstitucional para
produzir os seus efeitos, podendo ser classificadas em normas constitucionais de princípio
institutivo e normas constitucionais de princípio programático.

Gabarito: Errado.
(FCC/DPE-RR/2021)
45) São características do poder constituinte derivado reformador:
A) Encontrar previsão nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.
B) Acarretar reforma do texto constitucional apenas após cinco anos da promulgação.
C) Acarretar uma verificação do texto constitucional.
D) Criar, por parte dos entes federados, sua própria Constituição.
E) Ser o responsável pela ampliação ou modificação do texto constitucional.
Comentário:
Poder Constituinte Derivado Reformador
Trata-se do poder de modificação do texto constitucional, sendo realizado por meio das emendas
constitucionais, assim como os Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos com força
de emenda constitucional.
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Gabarito: Letra E.
(FCC/DPE-RR/2021)
46) Dentre os princípios de interpretação constitucional, aquele que indica a necessidade de se dar
preferência aos critérios de interpretação que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade
política é chamado de princípio
A) da harmonização integrativa.
B) da concordância prática.
C) do efeito integrador.
D) da máxima efetividade.
E) da conformidade funcional.
Comentário:
Princípio do Efeito Integrador
Relacionado ao princípio da unidade.
A interpretação da Constituição, quando aplicada, deve ser feita sempre buscando soluções que favoreçam
a integridade social e a unidade política, mantendo o respeito ao pluralismo que se apresenta na
sociedade.
Tal princípio “orienta o aplicador da Constituição no sentido de que, ao construir soluções para os
problemas jurídico-constitucionais, procure dar preferência àqueles critérios ou pontos de vista que
favoreçam a integração social e a unidade política, porque além de criar uma certa ordem política, toda
Constituição necessita produzir e manter a coesão sociopolítica, enquanto pré-requisito ou condição de
viabilidade de qualquer sistema jurídico”.²
Gabarito: Letra C.
(FCC/DPE-RR/2021)
47) A modificação constitucional em que não há vontade de alterar o texto, mas é reflexo da sociedade sobre
a qual este incide, é conhecida como
A) reforma constitucional.
B) concordância prática constitucional.
C) revisão constitucional.
D) mutação constitucional.
E) interpretação constitucional.
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.
Gabarito: Letra D.
(FCC/DPE-SC/2021)
48) A Constituição é definida como decisão política do titular do poder constituinte por
A) Karl Loewenstein.
B) Ferdinand Lassalle.
C) Carl Schmitt.
D) Hans Kelsen.
E) Rudolf von Ihering.
Comentário:
Constituição - Sentidos
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.
Sentido Político
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Defensor: Carl Schmitt. (Sentido Político)
A Constituição é criada a partir de uma decisão política fundamental do titular do poder constituinte.
Estabelece a diferença entre Constituição e Lei Constitucional.
Constituição
Lei Constitucional
Não apresenta matéria de decisão política
Apresenta matéria de decisão política fundamental. fundamental. O que interessa é a forma ou
processo de como o texto foi criado.
Trata-se dos principais aspectos (o conteúdo em si,
parte material) do Texto Constitucional como: Parte
Trata-se do restante dos dispositivos do texto
estrutural do Estado (Poder Executivo, Legislativo e
constitucional que não exercem tanta influência
Judiciário) e da sociedade, direitos individuais,
material, mas sim formal (Processo Legislativo).
Forma de governo, Sistema governo, Forma de
Estado.
Sentido Jurídico
Defensor: Hans Kelsen.
A Constituição é criada a partir da vontade racional, sendo norma pura, sem qualquer influência sociológica,
política, ou filosófica.
Kelsen divide a Constituição em dois sentidos:
* Sentido Lógico-Jurídico;
* Sentido Jurídico-Positivo.
Sentido Lógico-Jurídico
Sentido Jurídico-Positivo
A Constituição é considerada uma norma Trata-se da norma positiva suprema, sendo uma
fundamental hipotética.
série de normas , hierarquicamente, que ajudam na
Serve como fundamento lógico para validar a criação de outras normas inferiores (Pirâmide de
Constituição no sentido Jurídico-Positivo.
Kelsen).
Normas supostas, hipoteticamente.
Normas postas, positivadas.
Pirâmide de Kelsen
Trata-se de uma pirâmide estabelecendo a hierarquia das normas jurídicas. As normas jurídicas inferiores
retiram seu fundamento das normas jurídicas superiores.

Normas Constitucionais
Constituição, E.C, Tratados Internacionais de Direitos
humanos aprovados pelo mesmo qórum das EC.
Norma Supra Legal
Tratados Internacionais de Direitos humanos aprovados pelo
rito ordinário.
Normas Infraconstitucionais
Leis Ordinárias, Complementares, Delegadas, Medidas
Provisórias, Decretos Leislativos, Resoluções Leislativas,
Tratados Internacionais gerais e Decretos Autônomos.
Normas Infralegais
Decretos executivos, portarias, instruções normativas.

Sentido Culturalista
Defensores: José Afonso da Silva e Meirelles Teixera.
A Constituição apresenta características relacionadas aos fatores reais (Aspectos Sociológicos),
espirituais, elementos racionais (Aspectos Jurídicos) e voluntaristas, abrangendo a vontade política
(Aspectos Políticos) da sociedade. É considerada uma Constituição Total, pois engloba os aspectos,
políticos, sociais e jurídicos de uma sociedade.
Sentido Normativo (Visão Concretista)
Defensor: Konrad Hesse.
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Tal Concepção foi feita como resposta de discordância ao Sentido Sociológico, pois a constituição
escrita, em certos casos, pode determinar e ordenar a alteração da realidade político-social.
Gabarito: Letra C.
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(CESPE/TCE-RJ/2021)
01) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.
O preâmbulo da CF tem força normativa assim como as demais disposições constitucionais.
Comentário:
Preâmbulo
O preâmbulo apresenta os valores, os fundamentos filosóficos, ideológicos, sociais e econômicos e,
dessa forma, norteia a interpretação do texto constitucional;
Não pode, por si só, servir de parâmetro de controle da constitucionalidade de uma norma;
Não tem força normativa e nem efeito vinculante;
Situa-se no campo da política e não do direito;
Não é norma de reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais;
A invocação da proteção de Deus não fere a laicidade do Estado.
STF/ADI 2.076
Preâmbulo da Constituição: não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus: não se trata de
norma de reprodução obrigatória na Constituição estadual, não tendo força normativa.
Gabarito: Errada.
(CESPE/CODEVASF/2021)
02) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.
Embora se reconheça que o Brasil é um Estado democrático de direito, tal afirmação é uma construção doutrinária
que não tem previsão constitucional expressa.
Comentário:
CF/88. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Estado Brasileiro
Forma de Estado = Federalismo (Forma de Estado composto)
Forma de Governo = Republicano
Sistema de Governo = Presidencialismo
Regime de Governo = Democrático
Gabarito: Errada.
(CESPE/TCE-RJ/2021)
03) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.
Democracia e soberania popular são princípios que preservam o sistema jurídico contra atos autoritários.
Comentário:
Democracia
É um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente — diretamente ou através
de representantes eleitos — na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder
da governação através do sufrágio universal.
Tipos de Democracia
Democracia Direta;
Democracia Indireta;
Democracia Semidireta.
Democracia Direta
@Quebrandoquestões

55/416

Preâmbulo e Princípios Fundamentais – Questões Comentadas
O povo participa ativamente nas tomadas de decisões do estado/país.
Democracia Indireta
O povo escolhe representantes políticos para representá-lo e tomar as decisões em seu nome.
Democracia Semidireta
Ocorre quando a população escolhe seus representantes políticos, mas também pode participar
ativamente de algumas atividades (Plebiscito, Referendo, Ação Popular, Iniciativa popular).
A CF/88 é Semidireta;
CF/88. Art. 1. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos (Indireta) ou diretamente, nos termos desta Constituição.
CF/88. Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
Fonte: https://www.diferenca.com/democracia-direta-indireta-e-representativa/

Gabarito: Correto.
(CESPE/PRF/2021)
04) À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), do Pacto de São José da Costa Rica e do entendimento do
Supremo Tribunal Federal, julgue o item que se segue, relativo aos direitos humanos.
A alteração do gênero nos assentamentos de registro civil independe da realização de procedimento cirúrgico,
denominado transgenitalização, ou da comprovação da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, por
parte da pessoa interessada.
Comentário:
STF/RE 670.422 RS
O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero
no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação da vontade do indivíduo, o qual poderá
exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa.
(CESPE/MPE-PI/2018) De acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), a alteração do prenome e do gênero
(sexo) no registro civil de pessoas transgênero somente poderá ser realizada se houver autorização judicial e
comprovação da realização de cirurgia de transgenitalização pelo(a) interessado(a). (Gabarito: Errado.)
Gabarito: Correto.
(CESPE/ANM/2021)
05) Considerando os princípios e valores da ética e da moral, julgue o item subsecutivo.
A busca pela redução da desigualdade social é um princípio estabelecido pela sociedade brasileira e expresso na
Constituição Federal de 1988 como valor para o desenvolvimento da atividade econômica.
Comentário:
TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
CF/88. Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
VII - redução das desigualdades regionais e sociais.
Gabarito: Correto.
(CESPE/MPE-AP/2021)
06) Pela primeira vez na história constitucional brasileira, dezenas de competências (legislativas, políticoadministrativas e tributárias) são compartilhadas pelos integrantes da federação. Embora houvesse alguma
previsão de compartilhamento de competências já na Constituição de 1934, art. 10, um sistema amplo de
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competências concorrentes foi introduzido apenas pela Constituição de 1988. E essas competências não
são compartilhadas somente entre a União e estados, como é usual em Estados federais; a Constituição de
1988 incluiu os municípios na repartição de competências federativas.
Virgílio Afonso da Silva. Direito Constitucional Brasileiro. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo,
2021. p. 354.
Considerando esse excerto e a jurisprudência do STF, é correto afirmar que constitui elemento do
federalismo estabelecido pela CF no Brasil o
A) princípio da dissolubilidade do pacto federativo.
B) direito de secessão.
C) federalismo dual.
D) federalismo cooperativo.
E) federalismo competitivo.
Comentário:
Federalismo
Por Agregação (Centrípeto)
Por Desagregação ou Segregação
Consiste na formação de um novo Estado Federativo Consiste no surgimento de vários Estadosa partir da união entre estados soberanos e Membros a partir de um Estado Unitário. Ocorre a
independentes. Os entes eram fracionados e se descentralização do poder político, formando, assim,
uniram para formar um único Estado.
outros Estados com autonomia.
Possui um movimento centrípeto (Fora para Dentro).
Ex: EUA, Alemanha.

Possui um movimento centrífugo (Dentro para Fora).
Ex: Brasil.

Federalismo
Dual
As atribuições são separadas entre os entes
federados de forma extremamente rígida. Não
existindo cooperação entre os Estados-Membros.
Ex: EUA.

Cooperativo
As atribuições são mais flexíveis, sendo exercidas de
maneira comum ou concorrente entre os entes.
Existe uma maior integração entre os entes
federativos.
Ex: Brasil (CF/88. Art. 23. e Art. 24.).

CF/88. Art.23. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em
âmbito nacional.
Gabarito: Letra D.
(INSTITUTO AOCP/MPE-RS/2021)
07) Conforme a Constituição Federal, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e
assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) A soberania e o pluralismo político constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
( ) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
( ) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
policial.
( ) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
A) F – V – F – V.
B) F – V – V – F.
C) V – V – F – V.
D) V – F – V – F.
E) V – F – V – V.
Comentário:
Item I: Errado.
CF/88. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
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I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Item II: Correto.
CF/88. Art. 5º. XVI. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o
mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;
Liberdade de Reunião
Todos podem reunir-se:
* Pacificamente;
* Sem Armas;
* Em locais abertos ao público;
* Não precisando de Autorização do Estado;
* Desde que não Frustrem outra reunião anteriormente convocada no mesmo local;
* Desde que tenham avisado previamente a autoridade competente.
Item III: Errado.
CF/88. Art. 5º. XI. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial;

Determinação Judicial
Durante o Dia

Violação de Residência
Flagrante Delito, Desastre ou Prestar Socorro
Qualquer horário

Casa – CP/40. Art. 150.
A expressão “casa” compreende
A expressão “casa” não compreende
I - qualquer compartimento habitado;
I - hospedaria, estalagem ou qualquer outra
habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a
II - aposento ocupado de habitação coletiva;
restrição do n.º II do parágrafo anterior;
III - compartimento não aberto ao público, onde
alguém exerce profissão ou atividade.

II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo
gênero.

Item IV: Correto.
CF/88. Art. 5º. XXV. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
Gabarito: Letra A.
(CESPE/PC-DF/2021)
08) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item a seguir.
Para que seja reconhecida como um direito ou uma garantia fundamental pelo ordenamento jurídico brasileiro, a
norma internacional deverá ser aprovada, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros.
Comentário:
Não há necessidade para esse procedimento.
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CF/88. Art. 5º. §3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais.
Tratados e Convenções Internacionais – Força de Emenda Constitucional
* Tratar sobre Direitos humanos;
* Ser aprovado, em dois turnos, em cada Casa do Congresso Nacional;
* É necessário 3/5 dos votos dos respectivos membros de cada Casa do Congresso Nacional;
Tratados e Convenções Internacionais
Direitos Humanos
* Status de Emenda Constitucional, se aprovado
pelo quórum qualificado (CF/88. Art. 5º. §3º).
Status de Lei Ordinária
* Status de Norma Supralegal, se aprovado sem o
quórum de Emenda.
Comuns

Gabarito: Errado.
(CESPE/PC-DF/2021)
09) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.
Os fundamentos que regem o Brasil em suas relações internacionais inclui o repúdio ao racismo.
Comentário:
CF/88. Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios:
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

Fundamentos (Espécie)
SOberania;

Princípios Fundamentais (Gênero)
Objetivos (Espécie)
Princípios Internacionais (Espécie)
CONstruir;
INdependência nacional;

Cidadania;

GArantir;

Prevalência dos direitos humanos;

DIgnidade da pessoa humana;

ERRAdicar;

Autodeterminação dos povos;

VAlores sociais do trabalho e da
livre iniciativa;

PROmover.

Não-intervenção;
Igualdade entre os Estados;

PLUralismo político.
COcessão de asilo político;
SOlução pacífica dos conflitos;
DEfesa da paz ;
COoperação entre os povos para o
progresso da humanidade;

SO CI DI VA PLU

CON GA ERRA PRO

REpúdio ao terrorismo e ao racismo.
IN PANICO SO DECORE

Gabarito: Correto.
(CESPE/PC-DF/2021)
10) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte.
Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a prevalência dos direitos humanos.
Comentário:
CF/88. Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
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I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
CF/88. Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios:
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

Fundamentos (Espécie)
SOberania;

Princípios Fundamentais (Gênero)
Objetivos (Espécie)
Princípios Internacionais (Espécie)
CONstruir;
INdependência nacional;

Cidadania;

GArantir;

Prevalência dos direitos humanos;

DIgnidade da pessoa humana;

ERRAdicar;

Autodeterminação dos povos;

VAlores sociais do trabalho e da
livre iniciativa;

PROmover.

Não-intervenção;
Igualdade entre os Estados;

PLUralismo político.
COcessão de asilo político;
SOlução pacífica dos conflitos;
DEfesa da paz ;
COoperação entre os povos para o
progresso da humanidade;

SO CI DI VA PLU

CON GA ERRA PRO

REpúdio ao terrorismo e ao racismo.
IN PANICO SO DECORE

Gabarito: Errado.
(FGV/TCE-AM/2021)
11) A República Federativa do Brasil celebrou uma convenção internacional sobre direitos humanos, que
foi devidamente aprovada pelo Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros
A convenção internacional assim aprovada é equivalente a:
A) emenda constitucional;
B) lei complementar;
C) ato supralegal;
D) lei ordinária;
E) decreto.
Comentário:
CF/88. Art. 5º. §3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais.
Tratados e Convenções Internacionais – Força de Emenda Constitucional
* Tratar sobre Direitos humanos;
* Ser aprovado, em dois turnos, em cada Casa do Congresso Nacional;
* É necessário 3/5 dos votos dos respectivos membros de cada Casa do Congresso Nacional;
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Tratados e Convenções Internacionais
Direitos Humanos
* Status de Emenda Constitucional, se aprovado
pelo quórum qualificado (CF/88. Art. 5º. §3º).
Status de Lei Ordinária
* Status de Norma Supralegal, se aprovado sem o
quórum de Emenda.
Comuns

Gabarito: Letra A.
(FCC/DPE-RR/2021)
12) Dentre os princípios das relações internacionais há aquele que surgiu como consequência natural do
processo de descolonização, ganhando impulso nos primeiros anos após a Segunda Guerra Mundial e que
garante o livre desenvolvimento econômico, social e cultural de nosso País. Trata-se do princípio
A) da não intervenção estrangeira.
B) da igualdade e independência entre os povos.
C) do fortalecimento da autonomia interna.
D) da prevalência dos direitos humanos.
E) da autodeterminação dos povos.
Comentário:
O princípio internacional da autodeterminação dos povos procura garantir o direito da população de um país se
autogovernar, sem a intervenção de outros Estados, sendo assim, soberanos em relação aos demais países.
CF/88. Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios:
III - autodeterminação dos povos;
Gabarito: Letra E.
(FCC/DPE-SC/2021)
13) É cláusula pétrea expressa no artigo 60, § 4º, da Constituição Federal de 1988
A) a forma federativa de Estado.
B) a defesa da paz.
C) o sistema republicano de governo.
D) a dignidade da pessoa humana.
E) a independência nacional.
Comentário:
Cláusula Pétrea
Consiste em limitações materiais em relação ao poder de reforma da CF. São determinados dispositivos que
não podem ser abolidos e só podem ser alterados para melhor, por meio de emenda constitucional.
Eles podem ser Expressos ou Implícitos.
Expresso
Implícito
São dispositivos de extrema importância que não
Estão previstas no Art. 60. § 4º. Da CF.
podem estar sujeitos a abolição.
- Titular do poder constituinte (povo) (art. 1º, parágrafo
CF/88. Art. 60. § 4º Não será objeto de deliberação único, CF);
a proposta de emenda tendente a abolir:
- Dignidade da Pessoa Humana (CF. Art. 1°. III);
I - a forma federativa de Estado;
- Direitos e garantias individuais Art. 5;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
- Direitos sociais estão enumerados nos Arts. 6° a 11
III - a separação dos Poderes;
da Constituição Federal;
IV - os direitos e garantias individuais.

- Voto com valor igual para todos; (Art. 14, caput, CF);
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- Vedação de supressão às Cláusulas Pétreas
Expressas;
- Direito ao ensino fundamental obrigatório e gratuito
(art. 208, I, da CF);
- Forma Republicana de governo, não está no rol do
art. 60;
Gabarito: Letra A.
(CESPE/PC-SE/2021)
14) Com relação ao Poder Executivo e à defesa do Estado e das instituições democráticas na CF, julgue o
item subsequente.
A CF adota o presidencialismo como forma de governo, cabendo ao presidente da República a chefia de Estado e
de governo.
Comentário:
Estado Brasileiro
Forma de Estado = Federalismo (Forma de Estado composto)
Forma de Governo = Republicano
Sistema de Governo = Presidencialismo
Regime de Governo = Democrático
Gabarito: Errado.

@Quebrandoquestões

62/416

Teoria dos Direitos Fundamentais

@Quebrandoquestões

63/416

Ordem Social – Questões Comentadas
(CESPE/TCE-RJ/2021)
01) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.
Os direitos fundamentais derivam da garantia de igualdade e liberdade.
Comentário:

1º
2º
3º
4º
5º

Dimensões dos Direitos Fundamentais
Liberdade (Direitos Civis e Políticos)
Igualdade (Direitos Econômicos, Sociais e Culturais)
Fraternidade (Direitos Coletivos e Difusos)
Paulo Bonavides (Democracia, Informação e Pluralismo)
Norberto Bobbio (Engenharia Genética)
Direito à Paz.

Dimensões dos Direitos Fundamentais – Paulo Bonavides
Primeira Dimensão
Princípio da Liberdade;
Liberdades Negativas, Clássicas ou formais (Representam os Direitos Civis e Políticos);
O Estado não intervém nos direitos de primeira dimensão;
Caráter Negativo;
Ex: Direito à vida; à liberdade; à propriedade, à liberdade de expressão;
Segunda Dimensão
Liberdades Positivas;
Assegura a igualdade material entre o ser humano; (Representam os Direitos Sociais, Econômicos e
Culturais);
O Estado deve atuar adotando políticas públicas com a finalidade de beneficiar os interesses da
coletividade.
Caráter Positivo;
Ex: Direito à saúde, educação, trabalho, habitação, previdência social, assistência social.
Terceira Dimensão
Princípio da solidariedade ou fraternidade;
Refere-se aos direitos transindividuais. Materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos
genericamente a todas as formações sociais;
Possuem natureza indivisível;
Protege interesses de titularidade coletiva ou difusa.
Ex: Direito ao Meio ambiente, de Comunicação, autodeterminação dos povos.
Quarta Dimensão
Consiste no direito à democracia, informação e pluralismo de ideias, além da normatização do patrimônio
genético.
Consiste no respeito à cidadania, além de envolver a globalização política.
Quinta Dimensão
Direito à paz.
OBS: A CESPE e a VUNESP já consideraram o Direito à paz como de Terceira Dimensão. Seguindo a
doutrina de Norberto Bobbio.
(CESPE/PC-DF/2014) De acordo com a teoria das gerações de direitos, a primeira geração dos direitos humanos
refere-se aos direitos civis e políticos; a segunda está relacionada aos direitos econômicos, sociais e culturais; e a
terceira tem como referência os direitos à paz, ao desenvolvimento e a um meio ambiente sustentável. (Gabarito:
Correto.)
Gabarito: Correto.
(CESPE/TC-DF/2021)
02) Acerca de direitos e garantias fundamentais e mandado de segurança no âmbito do Poder Legislativo,
julgue o item a seguir, considerando o entendimento do STF.
Para solucionar conflito entre uma entidade privada com poder social e um associado, é possível a aplicação da
teoria da eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais.
Comentário:
Eficácia dos Direitos Fundamentais
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Vertical
Horizontal ou
Externa ou Privada
Diagonal

Consiste na relação dos direitos fundamentais entre o Estado e os Particulares.
Consiste na relação dos direitos fundamentais entre Particulares.
Consiste na relação dos direitos fundamentais entre Particulares, no entanto, em
nível de desigualdade.

Gabarito: Correto.
(FGV/DPE-RJ/2021)
03) O chamado efeito backlash pode ser definido como:
A) efeito pelo qual uma vez alcançado certo nível de concretização de um direito social, o mesmo não poderia ser
anulado ou esvaziado pelo Estado.
B) o reestabelecimento da vigência do ato normativo revogado pelo advento da declaração de inconstitucionalidade
do ato normativo revogador.
C) uma forte reação, exercida pela sociedade ou por outro Poder, a um ato do poder público (lei, decisão judicial,
ato administrativo etc.), podendo ser acompanhada de medidas agressivas para resistir a esse ato e remover sua
força legal.
D) efeito pelo qual a declaração de inconstitucionalidade de uma norma gera a declaração de inconstitucionalidade
também das normas que sejam dependentes daquela.
E) a exclusão de uma determinada interpretação do ato normativo, por inconstitucionalidade, permitindose as
demais interpretações comportadas pelo texto constitucional.
Comentário:
Backlash
Trata-se de manifestações que acarretam transformações bruscas e ameaçadoras ao “status quo”, como
os movimentos que buscam conquistar direitos sociais, individuais e políticos.
O Backlash é manifestado no Constitucionalismo Popular, sendo uma contraforça que surge na sociedade,
em relação às decisões interpretativas da Constituição realizadas pelo Poder Judiciário.
Gabarito: Letra C.
(CESPE/APEX Brasil/2021)
04) Inconformado com as atividades de determinada associação, Paulo deseja tomar providências para
suspender as atividades do grupo ou até mesmo obrigá-lo à dissolução.
Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.
A) A pretensão de Paulo é juridicamente impossível, por ser plena a liberdade de associação para fins lícitos,
inclusive para atividades paramilitares.
B) Apenas por decisão judicial seria possível dissolver compulsoriamente a associação ou suspender suas
atividades, exigindo-se trânsito em julgado para o primeiro caso.
C) A dissolução do grupo somente será possível se comprovado que a associação não tem autorização para
funcionar.
D) A suspensão das atividades pode ser requerida na via administrativa, mas a dissolução de associação só pode
ocorrer mediante decisão judicial.
Comentário:
CF/88. Art. 5º. XIX. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;
Associação
Dissolução Compulsória
Suspensão das Atividades
Decisão Judicial, sendo necessário o trânsito em
Decisão Judicial, não exige o trânsito em julgado.
julgado;
OBS: Não é possível a dissolução ou suspensão das atividades de uma associação por meio de ato
administrativo, e sim decisão judicial.
(CESPE/CBM-AL/2017) No Estado brasileiro, é plena a liberdade de associação de seus cidadãos, desde que para
fins lícitos, sendo expressamente vedado qualquer tipo de associação de caráter paramilitar. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/SEFAZ-RS/2018) As atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial.
(Gabarito: Correto.)
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Gabarito: Letra B.
(INSTITUTO AOCP/PC-PA/2021)
05) Analise a seguinte situação hipotética:
Maria, casada, mãe de dois filhos, teve a terceira gestação aos quarenta e quatro anos. Quando estava na
13ª semana da gestação, descobriu que o feto era anencéfalo e, com 100% de certeza, não teria perspectiva
de sobrevida. Imediatamente, Maria pensou em fazer um aborto, mas não tinha certeza se poderia em razão
do direito fundamental à vida, previsto na Constituição Federal Brasileira. Após conversar com o médico,
Maria acredita que poderá fazer o aborto, mediante comprovação por laudo médico da condição do feto, em
razão de o Supremo Tribunal Federal já ter decidido sobre a matéria, entendendo favoravelmente ao aborto
em algumas situações. Nesse caso, no que tange ao direito fundamental à vida previsto no artigo 5º da
Constituição Federal, é correto afirmar que
A) por ser um direito fundamental, é absoluto, mas, nesse caso, diante da inexistência de perspectiva de sobrevida
do feto, não há o que se falar em proteção do direito à vida.
B) por ser um direito fundamental, é absoluto e, na verdade, Maria não poderá fazer o aborto, mesmo com o laudo
médico.
C) apesar de ser um direito fundamental, não é absoluto e, nesse caso, foi relativizado, dentre outros, pelos
princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, em prol da proteção da mãe.
D) apesar de ser um direito fundamental, não é absoluto e sequer é considerado em uma situação como a
apresentada no enunciado.
E) por ser um direito fundamental, não é absoluto, mas o princípio da dignidade da pessoa humana, considerado
nesse caso pelo STF na proteção da mãe, está acima de qualquer outro direito fundamental.
Comentário:
Quando o aborto não será crime?
- A vida da gestante estiver ameaçada;
- A gravidez for gerada por estupro;
- O feto for anencéfalo (ausência parcial do encéfalo e da calota craniana).
STF/ADPF 54
“... O feto anencéfalo, mesmo que biologicamente vivo, porque feito de células e tecidos vivos, é
juridicamente morto, não gozando de proteção jurídica e, acrescento, principalmente de proteção jurídicopenal. Nesse contexto, a interrupção da gestação de feto anencefálico não configura crime contra a vida
– revela-se conduta atípica...”

Universalidade
Indivisibilidade
Interdependência
Imprescritibilidade
Inalienabilidade
Historicidade
Irrenunciabilidade
Vedação ao Retrocesso
Efetividade
Relatividade/Limitabilidade

Características dos Direitos Fundamentais
Todos os indivíduos, sem distinção de raça, nacionalidade, religião, cor,
entre outras divergências, podem usufruir dos direitos fundamentais.
Os direitos fundamentais devem ser estudados de forma sistematizada, e
não separadamente. A violação a um dos direitos fundamental afeta os
demais.
É a vinculação existente entre os direitos fundamentais.
Os direitos fundamentais poderão ser sempre exercidos, não perdendo o
seu valor com o decorrer do tempo.
Os direitos fundamentais são intransferíveis, indisponíveis e não podem
ser negociados.
Os direitos fundamentais surgem com o desenrolar do tempo, estando em
constante desenvolvimento.
Em regra, os direitos fundamentais não podem ser renunciados por quem o
exerce, no entanto, conforme o STF, excepcionalmente será possível.
Ex: Relativização da intimidade e privacidade em reality shows.
É inadmissível o retrocesso de um direito fundamental já concedido, sendo
vedado revogar normas garantidoras de políticas públicas.
O Estado deve ser o mais efetivo possível na aplicação dos direitos
fundamentais.
Todos os direitos fundamentais são relativos, existindo a ponderação entre
eles no caso de conflitos, não existindo direito fundamental absoluto.
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“(CESPE/DPE-RN/2015) Dalva, em período gestacional, foi informada de que seu bebê sofria de anencefalia,
diagnóstico confirmado por laudos médicos. Após ter certeza da irreversibilidade da situação, Dalva, mesmo sem
estar correndo risco de morte, pediu aos médicos que interrompessem sua gravidez, o que foi feito logo em seguida.
Nessa situação hipotética, de acordo com a jurisprudência do STF, a interrupção da gravidez
A) deve ser interpretada como conduta atípica e, portanto, não criminosa.”
Gabarito: Letra C.
(FCC/DPE-BA/2021)
06) O princípio do não retrocesso social se identifica com a ideia de
A) uma desarrazoabilidade legislativa em seu sentido formal.
B) inconstitucionalidade formal de medidas provisórias que visem à redução de direitos sociais.
C) redução do Estado Capitalista e crescimento do Estado Social.
D) concretização da dimensão positiva aos direitos sociais.
E) um direito constitucional de resistência.
Comentário:
Princípio da Vedação ao Retrocesso Social ou Efeito Cliquet
Consiste em um direito constitucional que impede a retirada ou o retrocesso dos direitos fundamentais já
adquiridos pela sociedade, sendo um direito constitucional de resistência.
Gabarito: Letra E.
(CESPE/PC-DF/2021)
07) No que se refere ao autor do fato criminoso e ao processo penal brasileiro, julgue o próximo item.
O acusado que tiver praticado crime doloso contra a vida deverá ser julgado pelo tribunal do júri em votação sigilosa.
Comentário:
CF/88. Art. 5º. XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
STF/Súmula Vinculante 45
A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função
estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual.
Gabarito: Correto.
(FGV/TCE-AM/2021)
08) Em matéria de intervenção do Estado na propriedade, a chamada desapropriação especial urbana se dá
por interesse social para a política urbana. A desapropriação especial urbana é de competência:
A) concorrente dos estados, municípios e Distrito Federal, tem função sancionatória, uma vez que recai sobre
imóveis urbanos que desatendam a sua função social, e há necessidade de pagamento de prévia e justa
indenização;
B) concorrente da União, estados, municípios e Distrito Federal, tem função pedagógica, uma vez que recai sobre
imóveis urbanos subutilizados, e há necessidade de pagamento de ulterior e justa indenização;
C) concorrente dos estados, municípios e Distrito Federal, tem função pedagógica, uma vez que recai sobre imóveis
urbanos subutilizados, e há necessidade de pagamento de ulterior e justa indenização;
D) exclusiva dos municípios, tem função sancionatória, uma vez que recai sobre imóveis urbanos que desatendam
a sua função social, e há necessidade de pagamento de prévia e justa indenização;
E) exclusiva dos municípios que possuem plano diretor, tem função sancionatória, uma vez que recai sobre imóveis
urbanos que desatendam a sua função social, e a indenização será feita com pagamento em títulos da dívida pública
de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal.
Comentário:
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Desapropriação - Tipos
* Desapropriação Direta;
* Desapropriação Indireta;
* Desapropriação Sancionatória;
* Desapropriação Confiscatória;
Desapropriação Direta ou Ordinária ou Comum (Regra)
* Consiste na desapropriação realizada pelo poder público alegando necessidade pública, utilidade pública
ou interesse social, recebendo o proprietário prévia e justa indenização em dinheiro.
Amigável (Há Acordo
Fase Declaratória: Expressa a necessidade de interesse público.
entre as Partes)
Fase Executória: Ocorre a indenização e transferência do bem ao Poder Público.
Judicial (Não há Acordo
entre as Partes)

Fase Declaratória: Expressa a necessidade de interesse público.
Fase Judicial: Discussão do valor da indenização.

Desapropriação Indireta
* Ocorre quando o Poder Pública acaba se apossando irregularmente de certa propriedade particular, não
levando em conta os procedimentos legais, nem indenizando previamente o particular.
* A desapropriação indireta pode ser impedida mediante ação possessória, alegando-se esbulho (ato de
usurpação).
* Ressalta-se que a partir do momento que o Estado destina a propriedade para determinada finalidade
pública, esta passa a fazer parte do patrimônio público, não sendo possível sua reintegração.
* Trata-se de um Fato, e não de um ato.
Desapropriação Sancionatória ou Extraordinária
* Acontece quando o proprietário particular não utiliza seu bem móvel ou imóvel conforme a sua função
social.
* A desapropriação sancionatória pode ser:
- Urbana;
- Rural;
Desapropriação Sancionatória Urbana
* Ocorre quando o proprietário deixa de cumprir a função social de sua propriedade urbana, descumprindo
o plano diretor do município.
* Forma de Pagamento da Indenização: Títulos da dívida pública.
CF/88. Art. 182. § 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no
plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado
ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada
pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas,
assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
Competência para Desapropriar
Competência para Legislar sobre Desapropriação
Município
Competência Privativa da União
Desapropriação Sancionatória Rural
* Ocorre quando o proprietário deixa de cumprir a função social de sua propriedade rural.
* Forma de Pagamento da Indenização: Títulos da dívida agrária.
CF/88. Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel
rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida
agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do
segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.
Competência para Desapropriar
Competência para Legislar sobre Desapropriação
União
Competência Privativa da União
Desapropriação Confiscatória
* Ocorre quando o proprietário deixa de cumprir a função social de sua propriedade urbana ou rural e as
utilizam para o cultivo ilegal de plantas psicotrópicas ou para exploração do trabalho escravo.
* Não existe indenização.
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* O Proprietário está sujeito a outras sanções previstas em lei.
CF/88. Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas
ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas
e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao
proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art.
5º.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo
especial com destinação específica, na forma da lei.
Gabarito: Letra E.
(CESPE/MPE-SC/2021)
09) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte.
Os direitos fundamentais estão restritos ao rol taxativo previsto na CF, sendo inibida a inclusão de novos direitos ao
seu catálogo.
Comentário:
Os direitos fundamentais possuem um rol exemplificativo, sendo possível a inclusão de novos direitos ao seu
catálogo.
CF/88. 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.
(CESPE/FUB/2015) O rol de direitos e garantias apresentados no título “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” da
CF não é exaustivo, pois existem dispositivos normativos, em diferentes títulos e capítulos do texto constitucional,
que também tratam de direitos e garantias fundamentais. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/Instituto Rio Branco/2014) O catálogo de direitos fundamentais na CF inclui, além dos direitos e garantias
expressos em seu texto, outros que decorrem do regime e dos princípios por ela adotados, ou de tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. (Gabarito: Correto.)
Gabarito: Errado.
(CESPE/MPE-SC/2021)
10) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte.
Os direitos fundamentais associados à solidariedade são marcados pela titularidade transindividual, caracterizada
pela proteção de bens jurídicos de grupos sociais, como o patrimônio histórico e cultural e o meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Comentário:
Dimensões dos Direitos Fundamentais – Paulo Bonavides
Primeira Dimensão
Princípio da Liberdade;
Liberdades Negativas, Clássicas ou formais (Representam os Direitos Civis e Políticos);
O Estado não intervém nos direitos de primeira dimensão;
Caráter Negativo;
Ex: Direito à vida; à liberdade; à propriedade, à liberdade de expressão;
Segunda Dimensão
Liberdades Positivas;
Assegura a igualdade material entre o ser humano; (Representam os Direitos Sociais, Econômicos e
Culturais);
O Estado deve atuar adotando políticas públicas com a finalidade de beneficiar os interesses da
coletividade.
Caráter Positivo;
Ex: Direito à saúde, educação, trabalho, habitação, previdência social, assistência social.
Terceira Dimensão
Princípio da solidariedade ou fraternidade;
Refere-se aos direitos transindividuais. Materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos
genericamente a todas as formações sociais;
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Possuem natureza indivisível;
Protege interesses de titularidade coletiva ou difusa.
Ex: Direito ao Meio ambiente, de Comunicação, autodeterminação dos povos.
Quarta Dimensão
Consiste no direito à democracia, informação e pluralismo de ideias, além da normatização do patrimônio
genético.
Consiste no respeito à cidadania, além de envolver a globalização política.
Quinta Dimensão
Direito à paz.
OBS: A CESPE e a VUNESP já consideraram o Direito à paz como de Terceira Dimensão. Seguindo a
doutrina de Norberto Bobbio.
(CESPE/MPC-PA/2019) O direito à comunicação inclui-se entre os direitos fundamentais de terceira dimensão.
(Gabarito: Correto.)
(CESPE/PM-CE/2014) Segundo a doutrina majoritária, os direitos fundamentais de terceira geração, também
denominados de direitos de fraternidade ou de solidariedade, caracterizam-se por se destinarem à proteção de
direitos transindividuais. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/TJ-AL/2012) São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao
pluralismo. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/DETRA-DF/2009) O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado direito
fundamental de terceira geração. (Gabarito: Correto.)
Gabarito: Correto.
(CESPE/MPE-SC/2021)
11) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte.
Os direitos fundamentais não são absolutos e podem ser restringidos ou limitados por previsão constitucional ou
legal, em benefício do interesse social e em observância às bases de proporcionalidade.
Comentário:
STF/MS 23.452/RJ
Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto,
mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das
liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas
restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela
própria Constituição.
(CESPE/STM/2011) Os direitos fundamentais, em que pese possuírem hierarquia constitucional, não são absolutos,
podendo ser limitados por expressa disposição constitucional ou mediante lei promulgada com fundamento imediato
na própria CF. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/MPE CE/2020) Os direitos fundamentais não podem ser considerados absolutos, posto que todos os
direitos são passíveis de relativização e podem entrar em conflito entre si. (Gabarito: Correto.)
Gabarito: Correto.
(CESPE/MPE-SC/2021)
12) Considerando a teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte.
A efetivação dos direitos individuais, que constituem direitos de defesa frente a intervenções do poder público na
esfera particular dos indivíduos, demanda predominantemente atuações estatais de natureza positiva materializada
por prestações públicas.
Comentário:
Os direitos individuais (Liberdade) estão ligados aos direitos de primeira dimensão, que são considerados direitos
negativos, pois impedem a intervenção do Estado. Já os Direitos Coletivos (Igualdade), que são direitos de segunda
dimensão estão ligados à atuação do estado de natureza positiva por meio de prestações públicas.
Dimensões dos Direitos Fundamentais – Paulo Bonavides
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Primeira Dimensão
Princípio da Liberdade;
Liberdades Negativas, Clássicas ou formais (Representam os Direitos Civis e Políticos);
O Estado não intervém nos direitos de primeira dimensão;
Caráter Negativo;
Ex: Direito à vida; à liberdade; à propriedade, à liberdade de expressão;
Segunda Dimensão
Liberdades Positivas;
Assegura a igualdade material entre o ser humano; (Representam os Direitos Sociais, Econômicos e
Culturais);
O Estado deve atuar adotando políticas públicas com a finalidade de beneficiar os interesses da
coletividade.
Caráter Positivo;
Ex: Direito à saúde, educação, trabalho, habitação, previdência social, assistência social.
Terceira Dimensão
Princípio da solidariedade ou fraternidade;
Refere-se aos direitos transindividuais. Materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos
genericamente a todas as formações sociais;
Possuem natureza indivisível;
Protege interesses de titularidade coletiva ou difusa.
Ex: Direito ao Meio ambiente, de Comunicação, autodeterminação dos povos.
Quarta Dimensão
Consiste no direito à democracia, informação e pluralismo de ideias, além da normatização do patrimônio
genético.
Consiste no respeito à cidadania, além de envolver a globalização política.
Quinta Dimensão
Direito à paz.
OBS: A CESPE e a VUNESP já consideraram o Direito à paz como de Terceira Dimensão. Seguindo a
doutrina de Norberto Bobbio.
(CESPE/CBM/2007) Enquanto os direitos de primeira geração (civis e políticos) — que compreendem as liberdades
clássicas, negativas ou formais — realçam o princípio da liberdade, os direitos de segunda geração (econômicos,
sociais e culturais) — que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas — acentuam o princípio da
igualdade. (Gabarito: Correto.)
Gabarito: Errado.
(CESPE/PC-SE/2021)
13) Julgue os próximos itens, relativos a conceitos, terminologias e afirmação histórica dos direitos
humanos.
O Código de Hamurabi pode ser considerado um dos primeiros documentos históricos importantes para o estudo
dos direitos humanos, porque, ainda que em um contexto diferente do atual, reconhecia a dignidade, a propriedade
e outros direitos fundamentais do homem, além de defender a supremacia das leis em relação aos governantes.
Comentário:
(CESPE/PM-AL/2017) Embora contivesse a Lei de Talião, que instituía a vingança como forma de justiça, o Código
de Hammurabi, primeiro conjunto de leis escritas do qual há registro histórico, trazia algumas noções elementares
do que atualmente se considera direitos humanos. (Gabarito: Correto.)
(CESPE/CBM-AL/2017) Historicamente, diversos sistemas jurídicos expressaram respeito a valores relacionados
aos direitos humanos, como se pode comprovar, por exemplo, na Antiguidade, com o Código de Hammurabi; na
Idade Média, por meio da Magna Carta Inglesa, de 1215; e, na Idade Moderna, mediante a Declaração Inglesa de
Direitos, de 1689. (Gabarito: Correto.)

Gabarito: Correto.
(CESPE/PC-SE/2021)
14) Julgue os próximos itens, relativos a conceitos, terminologias e afirmação histórica dos direitos
humanos.
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Os direitos fundamentais são os reconhecidos e vinculados à esfera constitucional de determinado Estado, ao passo
que os direitos humanos estão firmados por posições jurídicas internacionais, que exprimem certa consciência ética
universal. Apesar dessa distinção, essas terminologias podem se confundir ou se complementar em determinados
momentos.
Comentário:
Direitos dos Homens x Direitos Fundamentais x Direitos Humanos
São direitos jusnaturalistas e universalistas, não possuindo positivação em
Direitos dos Homens
nenhuma norma, mas aplicáveis a qualquer tempo para a proteção de todas as
pessoas.
São regras e princípios positivados (inseridos em norma constitucional –
Âmbito Interno), que limitam o poder do Estado e asseguram benefícios e
Direitos Fundamentais
garantias às pessoas, sendo aplicados dentro de um determinado Estado
(ambiente interno).
Possui Duas Correntes:

Direitos Humanos

Jusnaturalista: Os direitos humanos possuem aplicabilidade imediata e,
portanto, não dependem de regulamentação por lei para que sejam exigíveis. Tais
direitos fundamentam-se em uma ordem superior, universal, imutável e
inderrogável.
Juspositivista: Os direitos humanos para serem aplicáveis dependem de leis
que os regulamentem e tornem possível sua exigibilidade. São direitos
fundamentais positivados em âmbito internacional e aplicáveis a todos os
Estados que visam assegurar benefícios e garantias às pessoas, limitando o
poder dos Estados.

(CESPE/CBM-AL/2021) Os direitos humanos e os direitos fundamentais visam à proteção e à promoção da
dignidade da pessoa humana, sendo os direitos humanos consagrados no plano internacional e os direitos
fundamentais consagrados no plano interno, notadamente na Constituição Federal. (Gabarito: Correto.)
Gabarito: Correto.
(CESPE/PC-SE/2021)
15) A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 1988 (CF),
julgue o item a seguir.
As disposições constitucionais definidoras dos direitos e das garantias fundamentais carecem da atuação do
legislador infraconstitucional para a viabilização dos direitos nelas veiculados.
Comentário:
CF/88. Art. 5º. §1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
Gabarito: Errado.
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