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QUESTÕES DE CONCURSO COMENTADAS 

Separamos para o dia de hoje: 
 13 questões de concursos anteriores de diversas bancas (carreiras: 
Delegado, Magistratura, Procuradorias, MP). Tivemos a necessidade de mesclar as 
carreiras para que alcançássemos um número mais expressivo de tópicos e, é 
claro, fazendo essa revisão por meio de questões mais atualizadas sobre o que 
tratamos no material. 
 02 Questões produzidas pela banca da UFPR. 
 

COMENTÁRIOS NO FINAL DO MATERIAL 
 

1. (PGM CURITIBA PROCURADOR NC-UFPR 2019) Na atualidade, discute-se 
muito a questão do neoconstitucionalismo, que é tema polêmico e controvertido, 
não somente no Brasil, mas em outros países. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa correta. 
 
A) O neoconstitucionalismo é uma teoria francesa, importada pelo STF com o 
objetivo de flexibilizar o princípio da legalidade. 
B) Um dos temas recorrentes para o entendimento do neoconstitucionalismo é a 
tensão entre o constitucionalismo e a democracia. 
C) Um dos pontos-chave para a compreensão do neoconstitucionalismo é a 
superação do dogma da supremacia da Constituição. 
D) Em julgamento recente, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal 
entendeu inaplicável no Brasil a teoria neoconstitucional. 
E) O neoconstitucionalismo é uma teorização que se reporta à interpretação dos 
direitos sociais, e não dos direitos políticos. 
 
2. (PC-DF DELEGADO DE POLÍCIA FUNIVERSA 2015) Acerca da teoria geral das 
constituições, assinale a alternativa correta. 
 
a) Hans Kelsen concebe dois planos distintos do direito: o jurídico-positivo, que 
são as normas positivadas; e o lógico-jurídico, situado no plano lógico, como 
norma fundamental hipotética pressuposta, criando-se uma verticalidade 
hierárquica de normas. 
b) Para Hans Kelsen, as normas jurídicas podem ser classificadas como normas 
materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Para o 
referido autor, mesmo as leis ordinárias, caso tratem de matéria constitucional, 
são definidas como normas materialmente constitucionais. 
c) De acordo com o sentido político de Carl Schmitt, a constituição é o somatório 
dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. Isso significa que a 
constituição somente se legitima quando representa o efetivo poder social. 
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d) De acordo com o sentido sociológico de Ferdinand Lassale, a constituição não 
se confunde com as leis constitucionais. A constituição, como decisão política 
fundamental, irá cuidar apenas de determinadas matérias estruturantes do 
Estado, como órgãos do Estado, e dos direitos e das garantias fundamentais, entre 
outros. 
e) De acordo com o sentido político-sociológico de Hans Kelsen, a constituição 
está alocada no mundo do “dever ser”, e não no mundo do “ser”. É considerada a 
norma pura ou fundamental, fruto da racionalidade do homem, e não das leis 
naturais. 
 
3. (PC-GO DELEGADO DE POLÍCIA UEG 2013) Nos estudos sobre a formação do 
direito constitucional, verifica-se que o constitucionalismo representou um 
importante movimento político e filosófico, com manifestações distintas, nos 
diferentes períodos da história. Os teóricos desse ramo do direito apresentam 
classificação do constitucionalismo, identificando características próprias a cada 
período. Assim, o constitucionalismo 
 
a) antigo, desenvolvido nas cidades-estado da Grécia, entre os séculos V a III a.C., 
caracteriza-se por um regime político constitucional ditatorial, cujo poder político 
é concentrado no chefe político, e o exercício do governo é afastado dos 
governados. 
b) na Idade Média, marcado pela Magna Carta Inglesa de 1215, caracteriza-se pelo 
avanço do absolutismo, tendo em vista que esse documento confere poder 
ilimitado e absoluto ao Rei, sobretudo nas questões referentes à propriedade. 
c) moderno, identificado nas Constituições dos Estados Unidos da América de 
1787 e da França de 1791, caracteriza-se pela vinculação à ideia de constituição 
escrita e rígida, com força para limitar e vincular os órgãos do poder político. 
d) contemporâneo, cujo marco inicial são as Constituições Mexicanas de 1917 e 
de Weimar de 1919, caracteriza-se por inaugurar o modelo de organização do 
Estado e por limitar o poder estatal, por meio de uma declaração de direitos e 
garantias fundamentais. 
 
4. (TJ-MT JUIZ DE DIREITO VUNESP 2019) Assinale a alternativa correta a 
respeito da Constituição e do Constitucionalismo. 
 
a) Nos Estados Unidos, diferentemente da França, a constituição americana deu 
pouca relevância ao papel do juiz, dada a aversão à sua figura pelos 
revolucionários, reduzindo a função do Judiciário a mero emissor da voz da lei. 
b) A Constituição francesa de 1791 construiu um sistema fundado na supremacia 
do legislativo, restando ao executivo a função de dispor dos meios aptos à 
aplicação da lei. 
c) O modelo de constitucionalismo praticado no mundo contemporâneo segue, 
nas suas linhas gerais, o padrão que foi estabelecido pela Constituição francesa de 
1791, especialmente no que diz respeito à função do Judiciário. 
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d) A Constituição norte-americana de 1787 e a Constituição francesa de 1791 são 
os dois marcos mais importantes do Neoconstitucionalismo. 
e) Influenciada pela revolução francesa e pelas revoluções americanas, a 
Constituição brasileira de 1824 continha importante rol de direitos civis e 
políticos, tendo adotado a separação tripartite de Montesquieu na divisão e no 
exercício do poder político. 
 
5. (DPE-AM DEFENSOR PÚBLICO FCC 2018) Sobre o controle de políticas 
públicas pelo Poder Judiciário, é correto afirmar que a base teórica que privilegia 
os princípios, tornando o juiz um agente das transformações sociais, atuando não 
só na verificação da constitucionalidade da lei formal, mas também na observação 
das questões materiais relativas às próprias políticas, é conhecida como 
 
A) participação popular. 
B) procedimentalismo. 
C) separação dos Poderes. 
D) judicialismo. 
E) substancialismo. 
 
6. (PGE-AC PROCURADOR DO ESTADO FMP Concursos 2017)  Considerando-
se que a tradição constitucional norte-americana se encontra cifrada, ainda que 
não de forma total e absoluta, na ideia de Constituição como regra do jogo da 
competência social e política, assim como na afirmação e garantia da autonomia 
dos indivíduos como sujeitos privados e como agentes políticos, cuja garantia 
essencial é a jurisdição, enquanto que a tradição europeia é preponderantemente 
marcada por um forte conteúdo normativo que supera o limiar da definição das 
regras do jogo organizando o poder, afirmando-se como um projeto político 
delineado de forma a participar diretamente do jogo, condicionando decisões 
estatais destinadas a efetivar um programa transformador do Estado e da 
sociedade, seria correto afirmar que 
 
A) o Neoconstitucionalismo resulta exclusivamente do influxo da tradição 
constitucional europeia. 
B) o Neoconstitucionalismo resulta exclusivamente do influxo da tradição 
constitucional norte-americana. 
C) o Neoconstitucionalismo resulta da aproximação entre os dois modelos, tanto 
ao adotar a ideia - tipicamente europeia - de constituição como um texto jurídico 
supremo destinado a instrumentalizar um programa transformador, quanto ao 
deferir à jurisdição - o que é característico do modelo norte-americano - a tarefa 
de implementar tal programa quando o legislador não o faz, de que é exemplo a 
inconstitucionalidade por omissão tal como existente no sistema constitucional 
brasileiro. 
D) o Neoconstitucionalismo caracteriza-se essencialmente como um rompimento 
tanto com a tradição constitucional europeia quanto com a norte-americana. 
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E) na ambiência do Neoconstitucionalismo, rompe-se definitivamente a 
separação entre direito e moral, uma vez que se considera que o julgador pode e 
deve tanto interpretar normas jurídicas a partir de suas convicções morais, 
quanto aplicar diretamente preceitos morais na solução dos casos concretos 
quando inexistente norma jurídica específica. 
 
7. (PGE-GO PROCURADOR DO ESTADO 2010) Expressa uma das características 
do neoconstitucionalismo 
 
A) a limitação da argumentação jurídica ao raciocínio de subsunção norma-fato. 
B) o expurgo de contribuições metajurídicas, como as advindas da ética e da 
moral, do processo interpretativo. 
C) o prestígio da lei em detrimento da Constituição. 
D) o declínio da importância do Poder Judiciário, quando comparado com as 
funções assumidas pelos demais poderes. 
E) o reconhecimento da força normativa dos princípios constitucionais. 
 
8. (Prefeitura de Francisco Morato–SP Procurador VUNESP 2019) Para a 
doutrina, a Constituição Ideal é 
 
A) não escrita, buscando normatizar, juridicizar as forças sociais, e, a partir daí, 
integrá-las a um plano superior de ação do Estado e da própria sociedade. 
B) não escrita, desde que seja prioridade o tratamento constitucional das normas 
e princípios de organização e funcionamento do Estado. 
C) escrita, contendo o somatório de forças religiosas, políticas, econômicas, 
militares e culturais atuantes em determinada sociedade. 
D) escrita, abrangendo determinados valores, determinados princípios políticos, 
ideológicos ou institucionais. 
E) escrita, contemplando e especificando o princípio da divisão de poderes e 
consagrando um regime de garantias de liberdade e direitos individuais. 
 
9. (TCE-RO PROCURADOR CESPE 2019) O conceito de Constituição como 
documento dotado de superior hierarquia jurídica no ordenamento do Estado, 
que delimita o parâmetro constitucional para ajuizamento de ação declaratória de 
inconstitucionalidade no STF, refere-se à ideia de Constituição 
 
A) material. 
B) ideal. 
C) formal. 
D) normativa. 
E) rígida. 
 
10. (Prefeitura de São José dos Campos-SP PROCURADOR VUNESP 2017) O 
voto secreto e o voto feminino foram assentados, pela primeira vez, em base 
constitucional no país, pela Constituição Brasileira de 
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A) 1891. 
B) 1934. 
C) 1937. 
D) 1946. 
E) 1967. 
 
11. (TJ-PR CARTÓRIO 2019 – NC-UFPR) “A participação popular marca 
indelevelmente a Constituição brasileira. Ressalta Romeu Felipe Bacellar Filho: 
‘Diferentemente das sete Constituições anteriores, a atual é fruto da participação 
de todos os segmentos da sociedade. Ainda que impregnada por determinados 
vícios, começa com a pessoa, sendo chamada de Constituição Cidadã” (SALGADO, 
2007). Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas: 
 
( ) Apesar de ter sido convocada por emenda constitucional, a Assembleia 
Constituinte que deu origem à Constituição da República de 1988 pode ser 
considerada exemplo de manifestação do poder constituinte originário. 
( ) É possível afirmar que a Constituição do Império de 1824 recebeu a presença 
de inspirações liberais francesas e inglesas em sua formulação, diferente do que 
ocorreria no processo que conduziu à Constituição de 1988. 
( ) A elevação do princípio da moralidade à categoria de princípio geral da 
Administração Pública brasileira é uma inovação da Constituição Cidadã. 
( ) Assim como em 1988, a Constituição de 1946 procurou redemocratizar o país, 
porém acabou sendo substituída pela Constituição de 1967 e pela Emenda nº 
01/69, que consolidaram a tomada do poder pelo movimento ditatorial de 1964. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para 
baixo. 
 
a) V – V – V – V. 
b) V – V – F – F. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – F – V. 
e) F – F – F – F. 
 
12. (PGE-AM Procurador do Estado 2010 – FCC) Considerando a história do 
constitucionalismo brasileiro, é correto afirmar que 
 
A) o bicameralismo no Poder Legislativo brasileiro foi instituído apenas com a 
Constituição de 1946, como modo de assegurar a participação dos Estados-
membros no processo legislativo federal. 
B) a primeira Constituição brasileira que previu expressamente direitos 
fundamentais foi a de 1988. 
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C) a primeira Constituição brasileira que previu a forma federativa de Estado foi a 
de 1891, ainda que não se tenha, na ocasião, garantido aos Municípios autonomia 
de ente federativo. 
D) o Supremo Tribunal Federal foi criado com a Constituição de 1946, que 
também previu a ação direta de inconstitucionalidade, atribuindo àquele Tribunal 
a competência para julgá-la originariamente. 
E) o exercício do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário somente 
foi permitido no Brasil a partir da criação da representação interventiva pela 
Constituição de 1946. 
 
13. (TJ-SP Juiz Substituto 2018 – VUNESP) A Carta Constitucional de 1967, o 
Ato Institucional n° 5/1968 e a Emenda Constitucional n° 1/1969 representaram 
um período de anormalidade institucional que se prolongou até a Constituição de 
1988. Sobre eles, pode-se afirmar que 
 
A) a Emenda Constitucional n° 1 restaurou as garantias constitucionais cuja 
suspensão caracterizou o regime de exceção e revogou a prerrogativa do 
Presidente da República de decretar o recesso do Congresso Nacional. 
B) o Ato Institucional n° 5 manteve a competência do Presidente da República 
para decretar intervenção federal nos Estados e Municípios e a previsão de 
sujeição do Decreto à apreciação pelo Congresso Nacional. 
C) o Ato Institucional n° 5 suspendeu as garantias constitucionais e legais da 
vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade e excluiu da apreciação judicial os 
atos nele fundados. 
D) a Carta de 1967, cujo projeto foi elaborado pelo Governo e que muitos 
consideram outorgada e não promulgada, manteve a prerrogativa que a Carta de 
1946 conferiu ao Presidente da República para expedir Decretos-leis. 
 
14. (MPE-GO Promotor de Justiça 2019) É incorreto afirmar que: 
 
A) A constituição de 1824 foi marcada por forte centralização político-
administrativa, tendo como forma de governo a monarquia hereditária 
constitucional; a religião católica era adotada como oficial; as eleições eram 
indiretas e censitárias e, dentre todas as constituições da história nacional, foi a 
que vigorou por mais tempo (1824/1891). 
B) A constituição de 1891 consagrou o sistema de governo “presidencialista”; 
instituiu o federalismo e adotou como forma de governo a república. A religião 
católica foi mantida como oficial da nova República. 
C) A constituição de 1934 preocupou-se em enumerar direitos fundamentais 
sociais; manteve a república, a federação, a divisão de poderes, o 
presidencialismo e o regime representativo. 
D) A constituição de 1967 mostra grande preocupação com a “segurança 
nacional”, concentrando o poder no âmbito federal, ampliando os poderes do 
Presidente da República. 
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15. (PC-GO DELEGADO DE POLÍCIA UEG 2013) O Constitucionalismo 
contemporâneo apresenta movimentos teóricos importantes, dentre os quais 
destacam-se o Neoconstitucionalismo, cuja característica é a presença 
hegemônica dos princípios como critério de interpretação, como fator de 
onipresença da Constituição Federal, e o Novo Constitucionalismo Democrático 
Latino Americano, fundado nas novas perspectivas trazidas pelas Constituições 
da América Latina. Esses movimentos distinguem-se entre si, pois 
 
A) o Neoconstitucionalismo valoriza a dimensão jurídica da Constituição Federal, 
enquanto para o Novo Constitucionalismo Democrático Latino Americano a busca 
da legitimidade democrática se dá pela maior e mais efetiva participação popular. 
B) o Novo Constitucionalismo Democrático Latino Americano reconhece e 
incorpora os princípios do estado moderno, servindo-se dos modelos de freios e 
contrapesos, enquanto o Neoconstitucionalismo nega tal modelo. 
C) o Novo Constitucionalismo Democrático Latino Americano reconhece o 
pluralismo jurídico pautado na jurisdição estatal única, enquanto o 
Neoconstitucionalismo funda-se em uma jurisdição constitucional separada. 
D) o Neoconstitucionalismo inaugura um modelo de valorização da diversidade e 
do plurinacionalismo, enquanto o Novo Constitucionalismo Democrático Latino 
Americano assume e garante a associação da ideia Estado-nação. 
 

 

 

QUESTÕES COMENTADAS   

 
 
1. (PGM CURITIBA PROCURADOR NC-UFPR 2019) Na atualidade, discute-se 
muito a questão do neoconstitucionalismo, que é tema polêmico e controvertido, 
não somente no Brasil, mas em outros países. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa correta. 
 
A) O neoconstitucionalismo é uma teoria francesa, importada pelo STF com o 
objetivo de flexibilizar o princípio da legalidade. 
B) Um dos temas recorrentes para o entendimento do neoconstitucionalismo é a 
tensão entre o constitucionalismo e a democracia. 
C) Um dos pontos-chave para a compreensão do neoconstitucionalismo é a 
superação do dogma da supremacia da Constituição. 
D) Em julgamento recente, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal 
entendeu inaplicável no Brasil a teoria neoconstitucional. 
E) O neoconstitucionalismo é uma teorização que se reporta à interpretação dos 
direitos sociais, e não dos direitos políticos. 
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GABARITO B 
A tensão entre o neoconstitucionalismo e a democracia deriva da discussão que 
envolve o substancialismo e o procedimentalismo. Segundo os substancialistas, 
legitima-se um papel mais ativo da jurisdição constitucional, que deve 
interpretar a lei a partir de critérios morais e valorativos. Trata-se justamente o 
reflexo da aplicação das teses pós-positivistas de vinculação entre o direito e a 
moral – que é considerado o marco teórico do neoconstitucionalismo. Os 
procedimentalistas entendem que a Constituição deve garantir o funcionamento 
adequado do sistema de participação democrático, ficando a cargo da maioria, 
em cada momento histórico, a definição de seus valores e suas próprias 
convicções. Portanto, o papel da Constituição é tão somente definir as regras 
do jogo político, assegurando sua natureza democrática. Para seus 
defensores, decisões sobre temas controvertidos no campo moral, econômico e 
político não devem estar contidas na Constituição, cabendo ao povo deliberar 
sobre estes temas. 

a) o neoconstitucionalismo é uma teoria desenvolvida para enfrentar as 
complexidades do Estado Democrático de Direito e das constituições normativas 
e garantistas. Engloba fundamentos do direito norte-americano (jurisdição 
constitucional) e do direito europeu (constituições dirigentes).  
c) na verdade, é a garantia da supremacia da constituição, e não a superação. 
d) ao revés, o Brasil adota diversos aspectos do neoconstitucionalismo, como a 
judicialização das políticas públicas, a força normativa dos princípios e a 
utilização de métodos de interpretação métodos mais abertos de raciocínio 
jurídico. 
e) se reporta a interpretação das normas constitucionais, e não apenas dos 
direitos sociais. 
 
 
2. (PC-DF DELEGADO DE POLÍCIA FUNIVERSA 2015) Acerca da teoria geral das 
constituições, assinale a alternativa correta. 
 
a) Hans Kelsen concebe dois planos distintos do direito: o jurídico-positivo, que 
são as normas positivadas; e o lógico-jurídico, situado no plano lógico, como 
norma fundamental hipotética pressuposta, criando-se uma verticalidade 
hierárquica de normas. 
b) Para Hans Kelsen, as normas jurídicas podem ser classificadas como normas 
materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Para o 
referido autor, mesmo as leis ordinárias, caso tratem de matéria constitucional, 
são definidas como normas materialmente constitucionais. 
c) De acordo com o sentido político de Carl Schmitt, a constituição é o somatório 
dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. Isso significa que a 
constituição somente se legitima quando representa o efetivo poder social. 
d) De acordo com o sentido sociológico de Ferdinand Lassale, a constituição não 
se confunde com as leis constitucionais. A constituição, como decisão política 
fundamental, irá cuidar apenas de determinadas matérias estruturantes do 



 

9 
Instagram: @cejurnorteconcursos  -  Site: www.cejurnorte.com.br  - Whatsapp: (91) 98267-5493 

Estado, como órgãos do Estado, e dos direitos e das garantias fundamentais, entre 
outros. 
e) De acordo com o sentido político-sociológico de Hans Kelsen, a constituição 
está alocada no mundo do “dever ser”, e não no mundo do “ser”. É considerada a 
norma pura ou fundamental, fruto da racionalidade do homem, e não das leis 
naturais. 
 
 

GABARITO A 
Conforme explicado no material acima, “para HANS KELSEN, constituição possui 
dois sentidos. Um primeiro lógico-jurídico, em que a constituição significa a 
norma fundamental hipotética, fundamento lógico transcendental da validade da 
constituição jurídico positiva. E outro sentido jurídico-positivo, em que a 
constituição significa a norma positiva suprema do ordenamento”.  

b) E divisão entre normas materialmente e formalmente constitucionais 
baseiam-se nas ideias de Carl Schmitt. 
c) Essa é a concepção (ou sentido) sociológica de Ferdinand Lassalle. 
d) Essa é a concepção (ou sentido) política de Carl Schmitt. 
e) O sentido idealizado por Hans Kelsen é o jurídico, e realmente tem como 
fundamento as normas do dever-ser cogentes.  
 
 
3. (PC-GO DELEGADO DE POLÍCIA UEG 2013) Nos estudos sobre a formação do 
direito constitucional, verifica-se que o constitucionalismo representou um 
importante movimento político e filosófico, com manifestações distintas, nos 
diferentes períodos da história. Os teóricos desse ramo do direito apresentam 
classificação do constitucionalismo, identificando características próprias a cada 
período. Assim, o constitucionalismo 
 
a) antigo, desenvolvido nas cidades-estado da Grécia, entre os séculos V a III a.C., 
caracteriza-se por um regime político constitucional ditatorial, cujo poder político 
é concentrado no chefe político, e o exercício do governo é afastado dos 
governados. 
b) na Idade Média, marcado pela Magna Carta Inglesa de 1215, caracteriza-se pelo 
avanço do absolutismo, tendo em vista que esse documento confere poder 
ilimitado e absoluto ao Rei, sobretudo nas questões referentes à propriedade. 
c) moderno, identificado nas Constituições dos Estados Unidos da América de 
1787 e da França de 1791, caracteriza-se pela vinculação à ideia de constituição 
escrita e rígida, com força para limitar e vincular os órgãos do poder político. 
d) contemporâneo, cujo marco inicial são as Constituições Mexicanas de 1917 e 
de Weimar de 1919, caracteriza-se por inaugurar o modelo de organização do 
Estado e por limitar o poder estatal, por meio de uma declaração de direitos e 
garantias fundamentais. 
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GABARITO C 
As constituições liberais do século XVIII foram as primeiras constituições 
escritas e rígidas, além de marcadas pela limitação de poder político estatal e 
pela consagração dos direitos fundamentais de 1ª geração ou dimensão – 
direitos civis e políticos.  

a) na Grécia antiga, vigorava o regime da democracia constitucional, e todos os 
cidadãos participavam da vida política na polis grega. 
b) a Magna Carta de 1215 é um pacto firmado justamente para limitar o avanço 
do absolutismo e tratava de modo de governo e garantias de direitos individuais, 
como o direito a propriedade. 
d) Constitucionalismo Social, que justamente rompe essa ideia do absenteísmo 
estatal e passa a trata dos direitos da 2ª geração ou dimensão, firmados na 
igualdade material. 
 
 
 
4. (TJ-MT JUIZ DE DIREITO VUNESP 2019) Assinale a alternativa correta a 
respeito da Constituição e do Constitucionalismo. 
 
a) Nos Estados Unidos, diferentemente da França, a constituição americana deu 
pouca relevância ao papel do juiz, dada a aversão à sua figura pelos 
revolucionários, reduzindo a função do Judiciário a mero emissor da voz da lei. 
b) A Constituição francesa de 1791 construiu um sistema fundado na supremacia 
do legislativo, restando ao executivo a função de dispor dos meios aptos à 
aplicação da lei. 
c) O modelo de constitucionalismo praticado no mundo contemporâneo segue, 
nas suas linhas gerais, o padrão que foi estabelecido pela Constituição francesa de 
1791, especialmente no que diz respeito à função do Judiciário. 
d) A Constituição norte-americana de 1787 e a Constituição francesa de 1791 são 
os dois marcos mais importantes do Neoconstitucionalismo. 
e) Influenciada pela revolução francesa e pelas revoluções americanas, a 
Constituição brasileira de 1824 continha importante rol de direitos civis e 
políticos, tendo adotado a separação tripartite de Montesquieu na divisão e no 
exercício do poder político. 
 

GABARITO B 
A Constituição Francesa de 1791 constituiu todo o seu sistema baseado na 
supremacia do legislativo. Ao executivo cabia apenas a aplicação da lei. O 
Judiciário, por sua vez, era visto com desconfiança pelos agentes da revolução, e 
não recebeu um papel relevante inicialmente. As duas primeiras constituições 
francesas sequer conferiam autonomia ao Poder Judiciário. O controle de 
constitucionalidade somente veio a surgir no fim do século XX. 
a) é justamente o contrário. Os Estados Unidos se notabilizaram por dar bastante 
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relevância ao papel do Juiz, sobretudo como intérprete da constituição.  
c) esse modelo era do mundo moderno, não contemporâneo. 
d) marcos importantes do constitucionalismo moderno. 
e) realmente, a Constituição Imperial de 1824 recebeu influência das 
constituições liberais, sobretudo nas garantias de direitos. Todavia, esta 
Constituição não adotou a classificação tripartida de Montesquieu. Previu quatro 
funções: legislativa, executiva, judiciária e moderadora. 
 
 
5. (DPE-AM DEFENSOR PÚBLICO FCC 2018) Sobre o controle de políticas 
públicas pelo Poder Judiciário, é correto afirmar que a base teórica que privilegia 
os princípios, tornando o juiz um agente das transformações sociais, atuando não 
só na verificação da constitucionalidade da lei formal, mas também na observação 
das questões materiais relativas às próprias políticas, é conhecida como 
 
A) participação popular. 
B) procedimentalismo. 
C) separação dos Poderes. 
D) judicialismo. 
E) substancialismo. 
 

GABARITO E 
Conforme amplamente ressaltado no material de vocês, “os substancialistas 
defendem que a Constituição impõe um conjunto de decisões valorativas que se 
consideram essenciais e consensuais. Logo, legitima-se um papel mais ativo da 
jurisdição constitucional – neste ponto, não há ofensa ao princípio 
democrático, já que a solução da controvérsia encontra fundamento na própria 
constituição”.  
 
“Os procedimentalistas, por sua vez, entendem que a Constituição deve garantir 
o funcionamento adequado do sistema de participação democrático, ficando a 
cargo da maioria, em cada momento histórico, a definição de seus valores e suas 
próprias convicções. Portanto, o papel da Constituição é tão somente definir as 
regras do jogo político, assegurando sua natureza democrática. Para seus 
defensores, decisões sobre temas controvertidos no campo moral, econômico e 
político não devem estar contidas na Constituição, cabendo ao povo deliberar 
sobre estes temas. O argumento principal é o respeito ao princípio 
democrático. Por isso que a atividade jurisdicional deve ser mais cautelosa”.  
 
 
 
6. (PGE-AC PROCURADOR DO ESTADO FMP Concursos 2017)  Considerando-
se que a tradição constitucional norte-americana se encontra cifrada, ainda que 
não de forma total e absoluta, na ideia de Constituição como regra do jogo da 
competência social e política, assim como na afirmação e garantia da autonomia 
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dos indivíduos como sujeitos privados e como agentes políticos, cuja garantia 
essencial é a jurisdição, enquanto que a tradição europeia é preponderantemente 
marcada por um forte conteúdo normativo que supera o limiar da definição das 
regras do jogo organizando o poder, afirmando-se como um projeto político 
delineado de forma a participar diretamente do jogo, condicionando decisões 
estatais destinadas a efetivar um programa transformador do Estado e da 
sociedade, seria correto afirmar que 
 
A) o Neoconstitucionalismo resulta exclusivamente do influxo da tradição 
constitucional europeia. 
B) o Neoconstitucionalismo resulta exclusivamente do influxo da tradição 
constitucional norte-americana. 
C) o Neoconstitucionalismo resulta da aproximação entre os dois modelos, tanto 
ao adotar a ideia - tipicamente europeia - de constituição como um texto jurídico 
supremo destinado a instrumentalizar um programa transformador, quanto ao 
deferir à jurisdição - o que é característico do modelo norte-americano - a tarefa 
de implementar tal programa quando o legislador não o faz, de que é exemplo a 
inconstitucionalidade por omissão tal como existente no sistema constitucional 
brasileiro. 
D) o Neoconstitucionalismo caracteriza-se essencialmente como um rompimento 
tanto com a tradição constitucional europeia quanto com a norte-americana. 
E) na ambiência do Neoconstitucionalismo, rompe-se definitivamente a 
separação entre direito e moral, uma vez que se considera que o julgador pode e 
deve tanto interpretar normas jurídicas a partir de suas convicções morais, 
quanto aplicar diretamente preceitos morais na solução dos casos concretos 
quando inexistente norma jurídica específica. 
 

GABARITO C 
Neoconstitucionalismo é uma teoria desenvolvida para enfrentar as 
complexidades do Estado Democrático de Direito e das constituições normativas 
e garantistas. Engloba fundamentos do direito norte-americano (jurisdição 
constitucional) e do direito europeu (constituições dirigentes).  
a, b e d) respondidas com o argumento acima.  
e) Para o neoconstitucionalismo, a conexão entre direito e moral é contingente, e 
resulta da incorporação de valores morais na Constituição.  Não se trata do 
rompimento total entre os conceitos de direito e moral, mas apenas de uma 
conexão entre eles. 
 
 
7. (PGE-GO PROCURADOR DO ESTADO 2010) Expressa uma das características 
do neoconstitucionalismo 
 
A) a limitação da argumentação jurídica ao raciocínio de subsunção norma-fato. 
B) o expurgo de contribuições metajurídicas, como as advindas da ética e da 
moral, do processo interpretativo. 
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C) o prestígio da lei em detrimento da Constituição. 
D) o declínio da importância do Poder Judiciário, quando comparado com as 
funções assumidas pelos demais poderes. 
E) o reconhecimento da força normativa dos princípios constitucionais. 
 

GABARITO: E 
Uma das características do neoconstitucionalismo é justamente o 
reconhecimento da forma normativa dos princípios. As normas, atualmente, 
dividem-se em normas-regra e normas-princípio.  
a) não houve limitação da argumentação jurídica à subsunção norma-fato. Ao 
revés, houve uma busca mais frequente de métodos mais abertos de raciocínio 
jurídico.  
b) não houve expurgo, mas fomento de contribuições advindas da ética e da 
moral.   
c) prestígio da Constituição como instrumento normativo. 
d) incremento da importância do Poder Judiciário, quando comparado com os 
demais poderes. 
 
 
8. (Prefeitura de Francisco Morato–SP Procurador VUNESP 2019) Para a 
doutrina, a Constituição Ideal é 
 
A) não escrita, buscando normatizar, juridicizar as forças sociais, e, a partir daí, 
integrá-las a um plano superior de ação do Estado e da própria sociedade. 
B) não escrita, desde que seja prioridade o tratamento constitucional das normas 
e princípios de organização e funcionamento do Estado. 
C) escrita, contendo o somatório de forças religiosas, políticas, econômicas, 
militares e culturais atuantes em determinada sociedade. 
D) escrita, abrangendo determinados valores, determinados princípios políticos, 
ideológicos ou institucionais. 
E) escrita, contemplando e especificando o princípio da divisão de poderes e 
consagrando um regime de garantias de liberdade e direitos individuais. 
 
 

GABARITO E 
Conforme ressaltou no material de vocês, conceito ideal consiste no conceito 
moderno (ou ocidental de constituição), típico do iluminismo oitocentista, que é 
dotado de idealidade. Para este conceito, a constituição ideal é escrita, consagra 
direitos fundamentais individuais e contempla o princípio da Separação de 
Poderes.  
 
 
9. (TCE-RO PROCURADOR CESPE 2019) O conceito de Constituição como 
documento dotado de superior hierarquia jurídica no ordenamento do Estado, 
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que delimita o parâmetro constitucional para ajuizamento de ação declaratória de 
inconstitucionalidade no STF, refere-se à ideia de Constituição 
 
A) material. 
B) ideal. 
C) formal. 
D) normativa. 
E) rígida. 
 

GABARITO C 
Somente a Constituição no sentido formal se mostra como documento dotado de 
superior hierarquia dentro da ordem jurídica, capaz de servir como parâmetro 
para o controle de constitucionalidade. O princípio da supremacia da 
constituição, princípio implícito que fundamenta o controle de 
constitucionalidade, somente é aplicável nas constituições formais, onde há um 
escalonamento normativo. 
Do ponto de vista material, o que importa para definir Constituição é o seu 
conteúdo, pouco importando a forma como foi introduzido no ordenamento 
jurídico. Portanto, serão constitucionais as normas que tratem das regras 
estruturais da sociedade, como forma de Estado, forma de Governo e direitos e 
garantias fundamentais.  
 
 
10. (Prefeitura de São José dos Campos-SP PROCURADOR VUNESP 2017) O 
voto secreto e o voto feminino foram assentados, pela primeira vez, em base 
constitucional no país, pela Constituição Brasileira de 
 
A) 1891. 
B) 1934. 
C) 1937. 
D) 1946. 
E) 1967. 
 
 

GABARITO B 
Esta questão, aparentemente simples, está no material de vocês porque é campeã 
em concurso público!! 
Lembrando que a Constituição de 1934, nitidamente influenciada pelo 
Constitucionalismo Social, apresentou um grande número de inovações. 
Instituiu-se o mandado de segurança, a ação popular, a direito de propriedade 
não poderia ser exercido contra o interesse social ou coletivo – apesar de não 
utilizar o termo função social da propriedade, a ideia era a mesma. Surgiram 
títulos próprios com os direitos sociais, direitos econômicos, direitos da família, 
educação e cultura.  
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11. (TJ-PR CARTÓRIO 2019 – NC-UFPR) “A participação popular marca 
indelevelmente a Constituição brasileira. Ressalta Romeu Felipe Bacellar Filho: 
‘Diferentemente das sete Constituições anteriores, a atual é fruto da participação 
de todos os segmentos da sociedade. Ainda que impregnada por determinados 
vícios, começa com a pessoa, sendo chamada de Constituição Cidadã” (SALGADO, 
2007). Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas: 
 
( ) Apesar de ter sido convocada por emenda constitucional, a Assembleia 
Constituinte que deu origem à Constituição da República de 1988 pode ser 
considerada exemplo de manifestação do poder constituinte originário. 
( ) É possível afirmar que a Constituição do Império de 1824 recebeu a presença 
de inspirações liberais francesas e inglesas em sua formulação, diferente do que 
ocorreria no processo que conduziu à Constituição de 1988. 
( ) A elevação do princípio da moralidade à categoria de princípio geral da 
Administração Pública brasileira é uma inovação da Constituição Cidadã. 
( ) Assim como em 1988, a Constituição de 1946 procurou redemocratizar o país, 
porém acabou sendo substituída pela Constituição de 1967 e pela Emenda nº 
01/69, que consolidaram a tomada do poder pelo movimento ditatorial de 1964. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para 
baixo. 
 
a) V – V – V – V. 
b) V – V – F – F. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – F – V. 
e) F – F – F – F. 
 

Gabarito: A 
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Item 1. Correto. A Assembleia Nacional Constituinte foi convocada pela EC nº. 
26/85, mas é considerada de forma uníssona na doutrina uma manifestação do 
Poder Constituinte Originário, por dois motivos principais: a) era a manifestação 
soberana da vontade política de um povo, social e juridicamente organizado; b) 
visava à desconstituição de uma ordem anterior e à constituição de uma nova 
ordem constitucional. Sobre Poder Constituinte, a apostila 3 explicará o tema 
com minúcias. 
Item 2. Correto. A Constituição de 1824 sofreu algumas influências das 
constituições liberais do fim do século XVIII, ao contrário da Constituição de 
1988, que sofreu influência das Constituições Dirigentes, como a Portuguesa de 
1976. 
Item 3. Correto. O princípio da moralidade erigiu a Princípio Geral da 
Administração Pública com a constituição de 1988. Na EC nº. 1/69, houve 
referência a moralidade apenas ao se referir aos casos de inelegibilidade, 
regulados por lei complementar. 
Item 4. Correto. As Constituições de 1967 e a EC nº. 1/69 vieram consolidar o 
movimento ditatorial de 1964. 

 
 
12. (PGE-AM Procurador do Estado 2010 – FCC) Considerando a história do 
constitucionalismo brasileiro, é correto afirmar que 
 
A) o bicameralismo no Poder Legislativo brasileiro foi instituído apenas com a 
Constituição de 1946, como modo de assegurar a participação dos Estados-
membros no processo legislativo federal. 
B) a primeira Constituição brasileira que previu expressamente direitos 
fundamentais foi a de 1988. 
C) a primeira Constituição brasileira que previu a forma federativa de Estado foi a 
de 1891, ainda que não se tenha, na ocasião, garantido aos Municípios autonomia 
de ente federativo. 
D) o Supremo Tribunal Federal foi criado com a Constituição de 1946, que 
também previu a ação direta de inconstitucionalidade, atribuindo àquele Tribunal 
a competência para julgá-la originariamente. 
E) o exercício do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário somente 
foi permitido no Brasil a partir da criação da representação interventiva pela 
Constituição de 1946. 
 

GABARITO C 
A Constituição de 1891 instituiu a forma federativa de Estado, inspirada na 
Constituição Americana de 1787, e deixou a cargo dos Estados instituir a 
autonomia dos municípios. Todavia, esta medida não foi implementada, e os 
Municípios apenas ganharam autonomia de fato na Constituição de 1934.  
a) Bicameralismo federativo surgiu na Constituição de 1891. 
b) A primeira Constituição que previu direitos fundamentais foi a Constituição 
Imperial de 1824. O rol era nitidamente inspirado nas constituições liberais do 
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século XVIII, trazendo a prevalência dos direitos civis e políticos. 
d) O STF foi criado com a Constituição de 1891. 
e) A representação interventiva foi prevista inicialmente na Constituição de 
1934. Ela inaugurou o controle concentrado no Brasil (na modalidade concreta). 
Todavia, desde a Constituição de 1891 já havia previsão de controle difuso 
concreto. Ressalte-se que o controle concentrado abstrato somente surgiu com a 
EC nº. 16/65, após o Golpe Militar de 1964.  
 
13. (TJ-SP Juiz Substituto 2018 – VUNESP) A Carta Constitucional de 1967, o 
Ato Institucional n° 5/1968 e a Emenda Constitucional n° 1/1969 representaram 
um período de anormalidade institucional que se prolongou até a Constituição de 
1988. Sobre eles, pode-se afirmar que 
 
A) a Emenda Constitucional n° 1 restaurou as garantias constitucionais cuja 
suspensão caracterizou o regime de exceção e revogou a prerrogativa do 
Presidente da República de decretar o recesso do Congresso Nacional. 
B) o Ato Institucional n° 5 manteve a competência do Presidente da República 
para decretar intervenção federal nos Estados e Municípios e a previsão de 
sujeição do Decreto à apreciação pelo Congresso Nacional. 
C) o Ato Institucional n° 5 suspendeu as garantias constitucionais e legais da 
vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade e excluiu da apreciação judicial os 
atos nele fundados. 
D) a Carta de 1967, cujo projeto foi elaborado pelo Governo e que muitos 
consideram outorgada e não promulgada, manteve a prerrogativa que a Carta de 
1946 conferiu ao Presidente da República para expedir Decretos-leis. 
 

GABARITO C 
Realmente, o Ato Institucional n° 5 suspendeu as garantias constitucionais e 
legais da vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade e excluiu da apreciação 
judicial os atos nele fundados. Tanto que, nesta época, alguns Ministros do STF, 
considerados contrários ao regime, foram cassados, a exemplo de Victor Nunes 
Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva. 
a) a EC nº. 01/69 constitucionalizou todas as medidas dos Atos Institucionais, 
além de promover mudanças pontuais. Não houve restauração de garantias 
constitucionais, ao revés. 
b) não havia previsão de controle da intervenção federal pelo Legislativo. 
d) a prerrogativa de emitir decreto-lei estava prevista na Constituição de 1937, e 
foi regatada pela Constituição de 1967. Trata-se de instituto típico dos 
ordenamentos jurídicos autoritários. 
 
 
14. (MPE-GO Promotor de Justiça 2019) É incorreto afirmar que: 
 
A) A constituição de 1824 foi marcada por forte centralização político-
administrativa, tendo como forma de governo a monarquia hereditária 
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constitucional; a religião católica era adotada como oficial; as eleições eram 
indiretas e censitárias e, dentre todas as constituições da história nacional, foi a 
que vigorou por mais tempo (1824/1891). 
B) A constituição de 1891 consagrou o sistema de governo “presidencialista”; 
instituiu o federalismo e adotou como forma de governo a república. A religião 
católica foi mantida como oficial da nova República. 
C) A constituição de 1934 preocupou-se em enumerar direitos fundamentais 
sociais; manteve a república, a federação, a divisão de poderes, o 
presidencialismo e o regime representativo. 
D) A constituição de 1967 mostra grande preocupação com a “segurança 
nacional”, concentrando o poder no âmbito federal, ampliando os poderes do 
Presidente da República. 
 

GABARITO C 
A Constituição de 1891 tornou o Estado laico ou não confessional. Durante a 
égide da Constituição de 1824, o Brasil foi um estado confessional, e adotava a 
religião Católica Apostólica Romana. As demais religiões eram permitidas apenas 
em culto doméstico, em casas destinadas para isso. 
 
 
 
15. (PC-GO DELEGADO DE POLÍCIA UEG 2013) O Constitucionalismo 
contemporâneo apresenta movimentos teóricos importantes, dentre os quais 
destacam-se o Neoconstitucionalismo, cuja característica é a presença 
hegemônica dos princípios como critério de interpretação, como fator de 
onipresença da Constituição Federal, e o Novo Constitucionalismo Democrático 
Latino Americano, fundado nas novas perspectivas trazidas pelas Constituições 
da América Latina. Esses movimentos distinguem-se entre si, pois 
 
A) o Neoconstitucionalismo valoriza a dimensão jurídica da Constituição Federal, 
enquanto para o Novo Constitucionalismo Democrático Latino Americano a busca 
da legitimidade democrática se dá pela maior e mais efetiva participação popular. 
B) o Novo Constitucionalismo Democrático Latino Americano reconhece e 
incorpora os princípios do estado moderno, servindo-se dos modelos de freios e 
contrapesos, enquanto o Neoconstitucionalismo nega tal modelo. 
C) o Novo Constitucionalismo Democrático Latino Americano reconhece o 
pluralismo jurídico pautado na jurisdição estatal única, enquanto o 
Neoconstitucionalismo funda-se em uma jurisdição constitucional separada. 
D) o Neoconstitucionalismo inaugura um modelo de valorização da diversidade e 
do plurinacionalismo, enquanto o Novo Constitucionalismo Democrático Latino 
Americano assume e garante a associação da ideia Estado-nação. 
 

  GABARITO A 
O neoconstitucionalismo é pautado pela valorização da jurisdição constitucional, 
enquanto o Constitucionalismo Latino Americano, Andino ou Indígena é pautado 
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pela efetivação da participação popular, através da sedimentação da ideia de 
Estado Plurinacional como último ciclo de reforma do Constitucionalismo 
pluralista. 
b) o objetivo do Constitucionalismo Latino Americano é a inclusão de povos 
marginalizados na tomada de decisões como uma nação autônoma, dentro do 
Estado. Não incorpora princípios do Estado moderno, e sim do Estado 
contemporâneo. O neoconstitucionalismo não nega o sistema de freios e 
contrapesos – ao revés, fomenta-o. 
c) o Constitucionalismo Latino Americano é pautado é ideia de pluralismo 
jurídico pautado em mais de uma jurisdição estatal. O neoconstitucionalismo, 
por sua vez, entende pela valorização da jurisdição constitucional em sua 
unidade. 
d) esse primeiro conceito é do Novo Constitucionalismo Democrático Latino 
Americano. O neocontitucionalismo trabalha com a ideia de valorizar o Estado 
Democrático e Constitucional de Direito. 
 

 


