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Simulado de Direito Constitucional 
(IBFC/TRE-PA/2020) 

01) Para o sociólogo Ferdinand Lassalle, "Constituição" seria a somatória dos fatores reais de poder dentro 
de uma sociedade, enquanto reflexo do embate das forças econômicas, sociais, políticas e religiosas de um 
Estado. Nesse sentido, por ser uma norma jurídica, ainda que não efetiva, uma Constituição legítima é aquela 
escrita em uma "folha de papel". 

Comentário: 
 

Constituição - Sentido Sociológico 

Defensor: Ferdinand Lassalle. (Sentido Sociológico) 

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

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

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/SEFAZ-AL/2020) 
02) Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue 
o item a seguir. 
Em se tratando de norma constitucional contida, enquanto não sobrevier condição que reduza sua aplicabilidade, 
considera-se plena sua eficácia. 

Comentário: 
 

* 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);  

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TRE-PI/2016) 
03) Em decorrência do princípio federativo, há relação de hierarquia entre a União e os demais entes 
integrantes da Federação. 

Comentário: 
 
Os entes federativos são autônomos, não existindo hierarquia entre União e demais entes integrantes da Federação. 
 
Gabarito: Errado. 

(INSTITUTO AOCP/Prefeitura de Betim - MG/2020) 
04) 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. 

(CESPE/Câmara dos Deputados/2014) 
05) A democracia brasileira é indireta, ou representativa, haja vista que o poder popular se expressa por 
meio de representantes eleitos, que recebem mandato para a elaboração das leis e a fiscalização dos atos 
estatais. 
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Comentário: 
 
O estabelecimento pela CF de que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos (Indiretamente) ou diretamente, nos seus termos, evidencia a adoção da democracia semidireta ou 
participativa. 
 
 

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 

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. 

(VUNESP/Prefeitura de São Roque - SP/2020) 
06) As associações poderão ter as suas atividades suspensas por decisão administrativa ou judicial. 

Comentário: 
 

Associação 

Dissolução Compulsória Suspensão das Atividades 

Decisão Judicial, sendo necessário o trânsito em 
julgado; 

Decisão Judicial, não exige o trânsito em julgado. 

OBS: Não é possível a dissolução ou suspensão das atividades de uma associação por meio de ato 
administrativo, e sim decisão judicial. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PGE-AM/2018) 
07) Julgue o item seguinte, a respeito do mandado de injunção. 
A concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência de norma regulamentadora para o exercício 
de um direito, ainda que esta omissão seja parcial. 

Comentário: 
 

* Mandado de Injunção * 

- CF/88. Art.5º, LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

- Remédio constitucional de natureza cível, aplicável em normas constitucionais de eficácia limitada; Não é 
gratuito, sendo necessário o apoio de advogado; 

- Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode impetrar Mandado de Injunção quando existir ausência de 
norma regulamentadora. 

- É cabível tanto o Mandado de Injunção Individual, quanto o coletivo. 

- É cabível o Mandado de Injunção para omissões de caráter total ou parcial. 
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- O Mandado de Injunção coletivo tem por função proteger uma coletividade indeterminada de pessoas 
ou determinada por grupo, classe ou categoria.  

- Vale dizer, cabe mandado de injunção tanto nas relações de natureza pública como nas relações privadas, 
como, por exemplo, nas relações de emprego privado, hipótese que envolve os direitos previstos no art. 7º 
do texto constitucional.¹ 

- Pode impetrar Mandado de Injunção Coletivo: 
* Partido Político com representação no CN; 
* Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há 
pelo menos um ano; 
* Ministério Público; 
* Defensoria Pública. 

- Não é cabível mandado de injunção quando: 
* Existir norma regulamentadora; 
* Tratar da inexistência norma infraconstitucional; 
* Não for obrigatória a regulamentação; 
* Faltar regulamentação de medida provisória não transformada em lei pelo Congresso Nacional. 

Mandado de Injunção – Eficácia da Decisão 

Corrente Não Concretista Corrente Concretista (STF Adota) 

O Poder Judiciário reconhece a omissão do Poder 
Público em relação à norma tratada e envia sua 
decisão ao órgão responsável para este editar a 
norma regulamentadora. 

O Poder Judiciário reconhece a omissão do Poder 
Público em relação à norma tratada e efetiva a 
concretização do direito. 

Corrente Concretista Geral 

A decisão do judiciário abrange todos os titulares 
afetados pela omissão. 

Corrente Concretista Individual (Direta) 

A decisão do judiciário abrange apenas quem 
impetrou o Mandado de Injunção. 

Corrente Concretista Individual Intermediária 

Determina que o Judiciário deve, primeiramente, 
declarar a omissão ao órgão responsável pela 
criação da norma reguladora, apresentando um 
prazo para o suprimento da lacuna. Ultrapassado o 
prazo, o Judiciário passa a poder suprir a lacuna inter 
partes. 

Fonte¹: SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 31ª Ed – São Paulo: Malheiros, 2008, p. 450. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/IPHAN/2018) 
08) Situação hipotética: João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é espanhol e mora em Londres, nasceu em 
país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje, aos 21 anos de idade, ele 
reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira. Assertiva: Nesse caso, poderá ser conferida 
a João a condição de brasileiro nato. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 12. São brasileiros: 
 
I - natos: 
 
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer 
tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PC-SE/2018) 
09) A segurança pública, exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, é responsabilidade de todos. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
 
Gabarito: Correto. 

(FCC/Prefeitura de Teresina - PI/2016) 
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10) Ao dispor sobre a Seguridade Social, a Constituição Federal determina que é permitida a filiação ao 
regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime 
próprio de previdência. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 201. § 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado 
facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.     
 
Gabarito: Errado. 
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