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Simulado de Direito Constitucional: Princípios Fundamentais 
(FCC/ALESE/2018) 

01) O preâmbulo da Constituição Federal brasileira é norma de reprodução obrigatória nas Constituições 
Estaduais. 

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. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/MPE-PI/2012) 
02) A democracia representativa é exercida pelo povo, individual ou coletivamente, a partir dos instrumentos 
constitucionais que possibilitam interferir diretamente nas decisões políticas do Estado. 

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 

O povo participa ativamente nas tomadas de decisões do estado/país. 

Democracia Indireta (Representativa) 

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: Errado. 

(Quadrix/CRMV-AM/2020) 
03) O Título I da Constituição Federal de 1988 é dedicado aos princípios fundamentais do Estado brasileiro 
e, no art. 1.º, são estabelecidas suas características essenciais. Acerca dessas características, julgue o item. 

Quanto ao regime político, o Brasil constitui‐se em Estado Democrático de Direito. 

Comentário: 
 

Estado Brasileiro 

Forma de Estado = Federalismo (Forma de Estado composto) 

Forma de Governo = Republicano 

Sistema de Governo = Presidencialismo 

Regime de Governo = Democrático 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TCE-RO/2013) 
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04) A dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a prevalência 
dos direitos humanos são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Comentário: 
 
Os Princípios Fundamentais não se confundem com os Fundamentos da RFB. Os Princípios Fundamentais é o 
gênero. Já os Fundamentos, Objetivos Fundamentais e Princípios Internacionais, assim como a Tripartição 
dos Poderes, são considerados espécies.  
 

Princípios Fundamentais (Gênero) 

Fundamentos (Espécie) Objetivos (Espécie) Princípios Internacionais (Espécie) 

SOberania;  
Cidadania; 
DIgnidade da pessoa humana; 
VAlores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa;  
PLUralismo político.  

 

CONstruir; 
GArantir; 
ERRAdicar; 
PROmover. 

 

INdependência nacional; 
Prevalência dos direitos humanos; 
Autodeterminação dos povos; 
Não-intervenção;  
Igualdade entre os Estados; 
COcessão de asilo político; 
SOlução pacífica dos conflitos; 
DEfesa da paz ; 
COoperação entre os povos para o 
progresso da humanidade; 
REpúdio ao terrorismo e ao racismo. 

SO CI DI VA PLU CON GA ERRA PRO IN PANICO SO DECORE 

 
Gabarito: Correto. 

(INSTITUTO AOCP/Prefeitura de Betim - MG/2020) 
05) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político constituem fundamentos da 
República Federativa do Brasil. 

Comentário: 
 

Princípios Fundamentais (Gênero) 

Fundamentos (Espécie) Objetivos (Espécie) Princípios Internacionais (Espécie) 

SOberania;  
Cidadania; 
DIgnidade da pessoa humana; 
VAlores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa;  
PLUralismo político.  

 

CONstruir; 
GArantir; 
ERRAdicar; 
PROmover. 

 

INdependência nacional; 
Prevalência dos direitos humanos; 
Autodeterminação dos povos; 
Não-intervenção;  
Igualdade entre os Estados; 
COcessão de asilo político; 
SOlução pacífica dos conflitos; 
DEfesa da paz ; 
COoperação entre os povos para o 
progresso da humanidade; 
REpúdio ao terrorismo e ao racismo. 

SO CI DI VA PLU CON GA ERRA PRO IN PANICO SO DECORE 

 
Gabarito: Correto. 

(Quadrix/CRN - 2° Região (RS)/2020) 
06) Quanto às noções de Estado, julgue o item. 
Constituem Poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Todos são independentes e harmônicos 
entre si. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/Valiprev - SP/2020) 
07) Com relação aos poderes de Estado, é correto afirmar que o Poder Judiciário desempenha com 
exclusividade a função jurisdicional. 

Comentário: 
 

PODERES FUNÇÃO TÍPICA FUNÇÃO ATÍPICA 
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Legislativo 
Legislar e proceder à fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária e 
patrimonial do Poder Executivo. 

Executiva: Dispõe sobre a sua organização, 
provendo cargos, concedendo férias... 

 
Jurisdicional: O Senado Federal julga o P.R 

nos crimes de responsabilidade 

Executivo 
Praticar atos de chefia de Estado, 

chefia de governo e atos 
administrativos 

Legislativa: o Presidente da República pode 
adotar medida provisória com força de lei. 

 
Jurisdicional: Julga, apreciando defesas e 

recursos administrativos 

Judiciário 

Julgar, dizendo o direito no caso 
concreto e dirimindo os conflitos que 

lhe são levados, quando da 
aplicação da lei. 

Legislativa: regimento interno de seus 
tribunais; 

 
Executiva: Administra, ao conceder licenças 

e férias. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TRE-PI/2016) 
08) A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item. 
Princípios relativos à prestação positiva do Estado não figuram entre os princípios fundamentais constantes da CF. 

Comentário: 
 
Os Princípios relativos à prestação positiva do Estado figuram entre os princípios fundamentais constantes da 
CF. Eles estão previstos no Art. 3 da CF/88. 
 
CF/88. Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
 
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. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TRE-RS/2015) 
09) Os objetivos fundamentais traçados pela CF constam de rol taxativo que não admite ampliação por obra 
do intérprete constitucional. 

Comentário: 
 
Os objetivos fundamentais traçados pela CF constam de rol exemplificativo que admite ampliação por obra do 
intérprete constitucional. 
 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/CREFONO - 1ª Região/2020) 
10) Quanto aos princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil, julgue o 
item. 
A integração entre os países da América do Sul é valorizada com precedência em relação à integração com os 
demais países. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 4º , parágrafo único, A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social 
e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 
 
Gabarito: Errado. 
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