
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que :
a) foi acolhido, além de outros, o princípio da intervenção para os conscritos.
b) dentre seus objetivos está o de reduzir as desigualdades regionais.
c) um dos seus fundamentos é a vedação ao pluralismo político.
d) o Brasil rege-se nas suas relações internacionais, pela dependência nacional.

02. (TRT 16ª RE 2009 – EXECUÇÃO DE MANDADO) A doutrina constitucional tem classificado a 
nossa atual Constituição Federal (1988) como escrita, legal,
a) formal, pragmática, outorgada, semi-rígida e sintética.
b) material, pragmática, promulgada, flexível e sintética.
c) formal, dogmática, promulgada, rígida e analítica.
d) substancial, pragmática, promulgada, semi-rígida e analítica.
e) material, dogmática, outorgada, rígida e sintética.

03. (TRE MG 2009) Quanto ao conceito e às classificações de constituição, assinale a opção 
correta.
a) A constituição de determinado país constitui sua lei fundamental, a qual prevê normas relativas 
a: estruturação do Estado, formação dos poderes, forma de governo, aquisição do poder, 
distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. Portanto, para ser 
considerado como constituição, é imprescindível que haja um único documento escrito contendo 
tais regras.
b) As constituições rígidas não podem, em nenhuma hipótese, ser alteradas.
c) A constituição material contém um conjunto de regras escritas, constantes de um documento 
solene estabelecido pelo chamado poder constituinte originário.
d) A constituição de determinado país pode não ser escrita, já que tem por fundamento costumes, 
jurisprudência, leis esparsas e convenções, cujas regras não se encontram consolidadas em um 
texto solene.

04. Sobre a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF, assinale a alternativa 
verdadeira:
a) rege-se pelo princípio da subsidiariedade; 
b) o ato normativo impugnado pode ter como norma-parâmetro qualquer dispositivo constitucional; 
c) de acordo com a jurisprudência do STF, pode ser proposta por qualquer cidadão; 
d) não se presta para impugnar atos normativos municipais ou atos normativos anteriores à 
Constituição. 

05. Dentre as proposições abaixo, indique a que não encontra amparo na norma constitucional 
sobre elaboração de leis complementares:
a) ser proposta por qualquer das pessoas e entes legitimados para apresentar projetos de lei. 
b) ser discutida na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 
c) ser votada como resultante de medida provisória. 
d) ser sancionada pelo Presidente da República, no prazo máximo de quinze dias úteis. 

06. O voto direto e secreto é um exemplo de norma constitucional classificada, quanto à eficácia, 
como:
a) restrita
b) intangível
c) programática
d) discricionária



07. A Constituição da República assegura ao júri o seguinte direito:
a) votação pública
b) procedimento sumário
c) soberania do veredicto
d) prestação social alternativa

08. A Constituição da República de 1988 não permite:
a) a prescrição, em crimes de racismo
b) a pena de morte
c) a perda de bens como modalidade de pena
d) o respeito a integridade moral do preso

09. Cabe ao Congresso Nacional, com a indispensável sanção do Presidente da República:
a) aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender 
qualquer uma dessas medidas
b) apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.
c) dispor sobre a concessão de anistia
d) autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a 
pesquisa e a lavra de riquezas minerais.

10. A concepção jurídica do Estado liberal diferencia-se da concepção do Estado social, na 
medida em que o modelo liberal propõe:
a) um Estado de direito, com ênfase na proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais, 
enquanto o modelo do Estado social propõe um Estado totalitário, com ênfase na proteção dos 
direitos civis e políticos. 
b) o princípio da separação das funções do poder, com ênfase na proteção dos direitos sociais, 
econômicos e culturais, enquanto o modelo do Estado social propõe a concentração do poder do 
Estado em um único órgão, com ênfase na proteção dos direitos civis e políticos. 
c) um Estado mínimo, com ênfase na proteção dos direitos civis e políticos, enquanto o modelo do 
Estado social propõe um Estado intervencionista, com ênfase na proteção dos direitos sociais, 
econômicos e culturais. 
d) um Estado federal, politicamente descentralizado, com ênfase na proteção dos direitos civis e 
políticos, enquanto o modelo do Estado social propõe um Estado unitário, politicamente 
centralizado, com ênfase na proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais. 

GABARITO
01. B 
Comentário: Os objetivos estão expressos no artigo 3º da CRFB: sociedade livre, justa e 
solidária, desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e marginalização, redução das 
desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos.

02. C 
Comentário: É formal porque abrange todas as normas jurídicas que tem como fonte o poder 
constituinte, gozando de supremacia perante as demais normas jurídicas. Dogmática porque foi 
feita em um único momento, agregando os valores de uma época, diferente das históricas que 
são fruto de lenta evolução histórica. Promulgada porque é democrática, elaborada por uma 
assembléia nacional constituinte composta de representantes eleitos pelo povo. Rígida porque só 
pode ser alterada por processo mais rigoroso que as normas infraconstitucionais; e Analítica 
porque devido a sua extensão, contém normas que não são materialmente constitucionais.



03.  D 
Comentário: As constituições não-escritas, também chamadas de consuetudinárias ou 
costumeiras, estão previstas em leis esparsas, costumes, jurisprudência e convenções. O 
exemplo mais conhecido é o da Constituição Inglesa.

04.  A 
Comentário: Os requisitos da inicial da ADPF estão identificados no artigo 3º da Lei 9882/99. 
Além disso é necessária a observância do princípio da subsidiariedade – havendo outros meios de 
questionamento da constitucionalidade de uma norma via controle concentrado, será inadmitida a 
ADPF.

05. C 
Comentário: Dentre as proibições para a edição de medida provisória está a de versar sobre 
matéria reservada a lei complementar.

06.  B 
Comentário: O voto direto é considerado cláusula pétrea. Desse modo não pode ser abolido nem 
por meio de emenda constitucional. Algo intangível é exatamente aquilo que não pode ser tocado, 
algo imutável.

07.  C 
Comentário: Artigo 5º, XXXVIII, c, CRFB.

08.  A 
Comentário: Cuidado com essa questão: os crimes raciais são imprescritíveis (artigo 5º, XLII, 
CRFB) enquanto que a pena de morte é permitida em caso de guerra declarada!

09.  C
Comentário:  Artigo 48, VIII, CRFB.

10. C 
Comentário: O Estado Liberal tem como principal característica intervir minimamente na vida de 
seus cidadãos.


