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Simulado de Direito Constitucional: Teoria da Constituição 
(IBFC/TRE-PA/2020) 

01) O alemão Carl Schmitt define "Constituição" como sendo uma decisão política fundamental, cuja 
finalidade precípua é organizar e estruturar os elementos essenciais do Estado. Trata-se do sentido político 
delineado na teoria decisionista ou voluntarista, em que a Constituição é um produto da vontade do titular 
do Poder Constituinte. 

Comentário: 
 

Constituição - 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 

Apresenta matéria de decisão política fundamental. 
Não apresenta matéria de decisão política 
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 
estrutural do Estado (Poder Executivo, Legislativo e 
Judiciário) e da sociedade, direitos individuais, 
Forma de governo, Sistema governo, Forma de 
Estado. 

Trata-se do restante dos dispositivos do texto 
constitucional que não exercem tanta influência 
material, mas sim formal (Processo Legislativo). 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TJ-RN/2013) 
02) A mutação 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. 

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: Correto. 

(Quadrix/Prefeitura de Jataí - GO/2019) 
03) O sistema brasileiro admite que a norma constitucional originária seja considerada como 
inconstitucional. 

Comentário: 
 
As normas constitucionais criadas pelo Poder Constituinte Originário não poderão sofrer controle 
concentrado ou difuso de constitucionalidade, pois são consideradas sempre constitucionais. 
 

STF/ADI 4.097 

Não se admite controle concentrado ou difuso de constitucionalidade de normas produzidas pelo poder 
constituinte originário. 

 
Gabarito: Errado. 

(IBFC/TRE-PA/2020) 
04) O poder constituinte originário ou de primeiro grau instaura uma nova ordem jurídica, rompendo, por 
completo, com a ordem jurídica anterior, razão pela qual é considerado inicial, autônomo, ilimitado 
juridicamente, representando um poder jurídico, segundo a doutrina moderna. 

Comentário: 
 
O Poder Constituinte Originário representa um poder político ou de fato. 
 
 

Poder Constituinte Originário (Inicial, Inaugural ou 1º grau) 
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É o poder que cria uma nova Constituição, iniciando uma nova ordem jurídica, desvinculando-se da ordem 
jurídica precedente. 
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 atuação do Poder Constituinte Originário, criando uma nova ordem jurídica.  

 
Gabarito: Errado. 

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

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

(FUNDEP/INB/2018) 
06) Quanto ao critério de estabilidade, a Constituição Brasileira de 1988 é classificada como rígida. 

Comentário: 
 

Constituição Federal de 1988 

Quanto à Origem Promulgada 

Quanto à Forma Escrita 

Quanto à Extensão Analítica ou Prolixa 

Quanto ao Conteúdo Formal 

Quanto ao Modo de Elaboração Dogmática 

Quanto à Alterabilidade Rígida 

Quanto à Sistemática Reduzida 

Quanto à Dogmática Eclética 

Quanto a Correspondência com a Realidade Normativa 

Quanto ao Sistema Principiológico 

 
 

Quanto à Alterabilidade (Mutabilidade, Estabilidade, Consistência) 

Rígida 

São Constituições que possuem um processo legislativo mais dificultoso para 
sua alteração em relação às demais normas não constitucionais. 
 
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. 

Flexível (Plástica) 
São Constituições alteradas por meio de um processo legislativo semelhante às 
demais normas infraconstitucionais. Não há hierarquia entre a Constituição e 
Lei infraconstitucional. 

Semirrígida 
(Semiflexível) 

São Constituições que possuem um processo legislativo mais dificultoso em 
determinadas matérias da Constituição e um processo menos dificultoso em 
outras.  
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Fixas (Silenciosas) 
São Constituições que somente podem ser alteradas por meio do Poder 
Constituinte Originário. 

Transitoriamente 
Flexível 

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). 

Imutável 
Trata-se de Constituições que nunca são alteradas, sendo intocáveis ou 
permanentes.  

Super-Rígida 
(Alexandre de Moraes) 

Trata-se da Constituição que possui um processo de alteração dificultoso, além 
de possuir certos assuntos que não podem ser alterados (imutáveis). 
 
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. 

 
Gabarito: Correto. 

(Quadrix/Prefeitura de Canaã dos Carajás - PA/2020) 
07) As constituições podem ser classificadas sob diferentes critérios, levando‐se em conta sua forma, 
origem, sistemática, estabilidade etc. No que se refere às classificações das constituições, julgue o item. 
Classificam‐se como costumeiras as constituições que não trazem as regras em um único texto solene e codificado, 
sendo baseada em usos, costumes, jurisprudências e convenções. 

Comentário: 
 

Constituição - Classificação 

Quanto à Forma 

Escrita ou 
Instrumental 

A Constituição é criada por um único documento constituído de regras 
sistematizadas e organizadas. 
 
Ex: CF/88. 

Não Escrita ou 
Costumeira ou 

Consuetudinária 

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. 

 
Gabarito: Correto. 

(Quadrix/CONRERP 2ª Região/2019) 
08) Quanto à classificação das constituições, julgue o item. 
As constituições nominais são as que logram ser lealmente cumpridas por todos os interessados, limitando, 
efetivamente, o poder. 

Comentário: 
 
As constituições normativas são as que logram ser lealmente cumpridas por todos os interessados, limitando, 
efetivamente, o poder. 
 

Quanto à Correspondência com a Realidade (Critério Ontológico) – Karl Loewenstein 

Normativa 
É a Constituição que impõe limites ao poder político, em seu texto, sendo estes 
limites concretizados e respeitados na realidade.  

Nominalista ou 
Nominativa 

É a Constituição que impõe limites ao poder político, em seu texto, porém estes 
limites não se concretizam na realidade.  
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Semântica ou 
Instrumentalista 

É a Constituição que não apresenta nenhuma limitação de poder político na 
realidade, servindo somente para conferir legitimidade formal a quem exerce 
o poder. Encontrada em Regimes Autoritários. 

 
Gabarito: Errado. 

(ESAF/MPOG/2012) 
09) Normas constitucionais de eficácia contida ou prospectiva têm aplicabilidade direta e imediata, mas 
possivelmente não integral, e são também conhecidas como de eficácia redutível ou restringível, apesar de 
sua aplicabilidade plena. 

Comentário: 
 

Eficácia das Normas 

Normas de eficácia plena 
Aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem ou 
podem produzir todos os seus efeitos. 

Normas de eficácia contida 
ou prospectiva 

Aquelas em que o constituinte regulou suficientemente os interesses 
sobre determinado assunto, deixando, todavia, margem de atuação 
restritiva por parte do poder público nos termos estabelecidos em lei. 

Normas de eficácia limitada 
Aquelas que apresentam aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, 
porque somente incidem sobre os interesses regulados, após uma 
normatividade posterior que lhes desenvolva a aplicabilidade. 

 
Gabarito: Correto. 

(Quadrix/CRM-PR/2018) 
10) Quanto às normas programáticas, julgue o item que se segue. 
As normas programáticas, embora abertas e dotadas de alto grau de abstração, ostentam eficácia plena, já 
desencadeando plenos efeitos antes e independentemente de regulamentação. 

Comentário: 
 
As normas programáticas fazem parte das Normas de Eficácia Limitada. 
 

* Normas de Eficácia limitada, mediata, reduzida, mínima diferida ou relativa complementável * 

- Normas constitucionais que dependem de regulamentação 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. 

 
Gabarito: Errado. 
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