
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Consideradas as classificações das Constituições segundo os critérios quanto ao conteúdo 
ideológico e quanto a finalidade, podemos dizer que a Constituição brasileira de 1988 é:
a) liberal e balanço.
b) liberal e garantia.
c) social e balanço.
d) social, compromissória e dirigentes.
e) liberal, compromissória e garantia.

02.  Tendo  em  vista  a  classificação  das  constituições,  pode-se  dizer  que  a  Constituição  da 
República Federativa do Brasil vigente é considerada promulgada e dogmática, assim como:
a) super-rígida, histórica, sintética. 
b) autônoma, rígida e dirigente.
c) semi-rígida, democrática, sintética 
d) flexível, outorgada, analítica 
e) flexível, escrita, histórica.

03. Julgue a opção correta a luz do conceito de constituição. 
Como decorrência do efeito irradiante nós temos o que chamamos de constitucionalização do 
direito, que pode ser:
a) formal e material.
b) confirmação de valores e estabelecimento de legislação álibi.
c) pactuada e autônoma.
d) Transitoriamente imutáveis.
e) Transitoriamente flexíveis.

04. Em relação aos princípios fundamentais da CF/88, podemos afirmar que:
a) A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
da União, constitui-se em Estado Democrático de Direito.
b)  Todo  o  poder  emana  do  povo,  que  o  exerce  por  meio  de  representantes  eleitos  ou 
indiretamente, nos termos desta Constituição. 
c) Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: independência nacional, 
prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos. 
d) 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. 
e)  A República Federativa do Brasil  rege-se nas suas relações internacionais  pelos seguintes 
princípios: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, 
construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional.

05. Sobre os objetivos e os Princípios Fundamentais, expressos na CF/88, marque a alternativa 
correta:
a) a cidadania é princípio norteador da CF/88, mas não é fundamento da República Federativa do 
Brasil.
b)  um  dos  objetivos  da  República  Federativa  do  Brasil  é  promover  o  bem  de  todos,  sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
c) o pluralismo político constituem princípios, mas não são fundamentos da República Federativa 
do Brasil.
d)  A  soberania,  o  pluripartidarismo  e  o  sistema  presidencialista  de  governo  são  princípios 
fundamentais da República Federativa do Brasil.
e) O princípio da livre iniciativa pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do 
mercado e de defesa do consumidor. 



GABARITO

01. D
Comentário:  • Social  -  estabelece  aqueles  direitos  de  prestação positiva,  que geram para  o 
indivíduo a possibilidade de exigir do Estado um fazer, um atuar, são os direitos de 2ª dimensão, 
os direitos sociais.
• Compromissória - são aquelas que assumem um compromisso de transformação da sociedade, 
como por exemplo, de uma sociedade autoritária para uma sociedade democrática, transformação 
de  uma  sociedade  mais  paternalista  para  uma  sociedade  mais  liberal,  mudanças  culturais, 
políticas, compromissos de alteração.
Obs: A CF/88 é tida como constituição social e compromissória (quanto ao conteúdo ideológico), 
porque além de estabelecer esses direitos de 2ª geração, de 2ª dimensão, se preocupa também 
em  transformar  a  sociedade,  erradicando  a  pobreza,  diminuir  as  desigualdades,  mudar  uma 
cultura.
• Quanto a finalidade a CF/88 é Dirigente, pois ela busca dirigir, direcionar a atuação do Estado, 
estabelece fins que devem ser alcançados pelo Estado, ela deixa os poderes do Estado a escolha 
dos meios, portanto voltada para o futuro.

02. B
Comentário: • Autônoma é aquela constituição editada no pleno exercício da soberania do Estado 
sem imposições de um poder externo;
• Rígidas são aquelas que exigem para a sua alteração um procedimento mais trabalhoso, mais 
severo,  mais  rígido  do  que  aquele  utilizado  para  se  modificar,  para  se  alterar  normas 
infraconstitucionais.
• Dirigentes, pois ela busca dirigir, direcionar a atuação do Estado, estabelece fins que devem ser 
alcançados pelo Estado, ela deixa os poderes do Estado a escolha dos meios, portanto voltada 
para o futuro.

03. A
Comentário: •  Formal  (chamada  também de  constitucionalização  ascendente,  de  baixo  para 
cima),  essa  espécie  de  constitucionalização  significativa  simplesmente  regular  no  plano 
constitucional  normas  de  natureza  infraconstitucional,  ou  seja,  elevar  aquelas  normas 
infraconstitucionais para o plano constitucional, esse hipótese é prejudicial, pois gera um inchaço 
da constituição,  passa a  exigir  modificações  constitucionais  com mais  frequência,  retirando  a 
própria eficácia da constituição.
•  Material  (chamada também de constitucionalização descendente,  de cima para baixo),  essa 
seria a constitucionalização do direito,  que decorre do neoconstitucionalismo,  significa que os 
princípios e valores constitucionais se espalham por toda ordem jurídica, afetando e impondo uma 
releitura, uma reinterpretação de todos os ramos do direito, que devem passar o que a doutrina 
chama de filtro axiológico da constituição, o neoconstitucionalismo ainda tem como característica 
dar  as  normas  constitucionais  a  maior  efetividade  possível  das  normas  constitucionais,  dos 
valores, dos princípios, e que tenha aplicação prática.

04. D 
Comentário: Conforme art. 4º, parágrafo único, da CF/88.

05. B
Comentário: Conforme art. 3º, IV, da CF/88.


