
 

1. (FCC - 2018 - SEFAZ-SC - Auditor-Fiscal da Receita Estadual) 
Examinando a Constituição Federal vigente à luz da Doutrina do 
Poder Constituinte, conclui-se que o texto constitucional 

a) não dispõe sobre o exercício do Poder Constituinte de revisão ou 
reformador, por ser desnecessário o estabelecimento de limites ao 
exercício desse Poder que, por sua natureza, já nasce subordinado 
aos princípios estabelecidos pelo Constituinte originário. 

b) disciplina o exercício do Poder Constituinte municipal ao dispor que 
o Município reger-se-á por lei orgânica, que servirá de parâmetro para 
que o Supremo Tribunal Federal exerça sua competência originária 
para julgar a ação direta de inconstitucionalidade em face de leis 
municipais. 

c) disciplina o exercício do Poder Constituinte originário ao determinar 
que a revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados 
da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos 
membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. 

d) não dispõe sobre o exercício do Poder Constituinte originário, uma 
vez que esse poder, cujo titular é o povo, caracteriza-se por ser inicial, 
ilimitado e soberano. 

e) não dispõe sobre o exercício do Poder Constituinte no âmbito dos 
Estados, uma vez que, por força do princípio federativo e da 
autonomia concedida aos Estados, cabe às constituições estaduais 
disciplinarem essa matéria. 
 

2. (FCC - 2018 - MPE-PB - Promotor de Justiça Substituto) A 
distinção entre poder constituinte e poder constituído, sendo aquele 
exercido pela nação, por meio de representantes para tanto 
investidos, é devida a 

a) Jean-Jacques Rosseau, na obra “Do contrato social”. 
b) Emmanuel-Joseph Sieyès, na obra “O que é o Terceiro Estado?”. 
c) Alexis de Tocqueville, na obra “A democracia na América” 
d) Alexis de Tocqueville, na obra “O Antigo Regime e a revolução”. 
e) Montesquieu, na obra “O espírito das leis”. 

 
3. (CESPE - 2019 - MPC-PA - Procurador de Contas) No que se refere a 

poder constituinte e suas características, assinale a opção correta, tendo 
como referência o entendimento doutrinário. 

a) O poder constituinte material consiste no poder de editar normas com 
forma e força jurídica próprias das normas constitucionais. 

b) O poder constituinte originário se esgota logo após a edição do texto 
constitucional. 



 

c) O texto constitucional editado pela assembleia constituinte em 
procedimento direto será validado juridicamente com a aprovação do povo, 
mediante plebiscito ou referendo. 

d) Apesar de incondicionado, o poder constituinte originário pode fixar regras 
para o seu funcionamento, cuja observância é condição de validade da 
redação final da Constituição. 

e) A violação de princípios supranacionais de justiça pelo poder constituinte 
originário é causa de inconstitucionalidade originária. 
  

4. (CESPE - 2017 - DPU - Defensor Público Federal) O poder 
constituinte originário e o poder constituinte derivado se submetem 
ao mesmo sistema de limitações jurídicas e políticas, embora os 
efeitos dessas limitações ocorram em momentos distintos. 
 

5. (CESPE - 2017 - Prefeitura de Belo Horizonte - MG - Procurador 
Municipal) Devido às características do poder constituinte originário, as 
normas de uma nova Constituição prevalecem sobre o direito adquirido. 
 

6. (FCC - 2018 - Câmara Legislativa do Distrito Federal - Consultor 
Legislativo - Constituição e Justiça) Considere, hipoteticamente, que 
em determinado Estado nacional seja promulgada nova Constituição, na 
qual estejam contempladas as seguintes disposições: 
I. Permanecem válidos e consideram-se vigentes, com o caráter de lei 
ordinária, os dispositivos da Constituição anterior que não contrariem esta 
Constituição. 
II. As leis ordinárias promulgadas anteriormente à entrada em vigor desta 
Constituição mantêm-se válidas e em vigor naquilo em que não sejam 
contrárias a esta Constituição. 
As disposições em questão referem-se, respectivamente, aos fenômenos da 

a) recepção de normas constitucionais e desconstitucionalização. 
b) desconstitucionalização e recepção. 
c) repristinação e recepção. 
d) desconstitucionalização e repristinação. 
e) recepção de normas constitucionais e repristinação. 
 
7. (CESPE - 2018 - PGE-PE - Procurador do Estado) Acerca da teoria 

do poder constituinte, julgue os seguintes itens. 
I - Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à 
Constituição superveniente.  
II - O poder constituinte derivado reformador, também chamado de 
poder constituinte difuso, refere-se às mutações constitucionais.  
III - Se o conteúdo for compatível, a norma anterior será 
recepcionada, mesmo que sua forma não seja mais admitida pela 
Constituição superveniente. 



 

Assinale a opção correta. 
a. Apenas o item I está certo. 
b. Apenas o item II está certo. 
c. Apenas os itens I e III estão certos. 
d. Apenas os itens II e III estão certos. 
e. Todos os itens estão certos. 
 
8. (FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista do Ministério Público – 

Administrativa) Um grupo de dez senadores subscreveu proposta de 
emenda constitucional com o objetivo de alterar a redação de alguns 
preceitos do art. 5º da Constituição da República de 1988, embora a sua 
essência fosse preservada. Após ampla discussão, a proposta foi aprovada 
por cada Casa Legislativa, em dois turnos de votação, pelo voto de três 
quintos dos seus membros, sendo por fim promulgada, pelo Presidente da 
República, a Emenda Constitucional nº XX. À luz da sistemática 
constitucional, a referida Emenda é inconstitucional por: 

a) apresentar vício de iniciativa e ter sido promulgada por autoridade 
incompetente; 

b) não ter observado o quórum de aprovação e o quantitativo de turnos de 
votação exigidos; 

c) apresentar vício de iniciativa, não ter observado o quórum de aprovação e 
o quantitativo de turnos de votação exigidos; 

d) ter afrontado os limites materiais de reforma, não ter observado o quórum 
de aprovação e ter sido promulgada por autoridade incompetente; 

e) ter afrontado os limites materiais de reforma, não ter observado o quórum 
de votação exigido e ter sido promulgada por autoridade incompetente. 

 
9. (FCC - 2019 - SANASA Campinas - Analista Administrativo - 

Serviços Jurídicos) O Presidente da República apresentou Proposta 
de Emenda Constitucional − PEC com a finalidade de prever que toda 
desapropriação praticada pelo Estado fosse precedida de indenização 
em dinheiro. Devidamente processada, a PEC foi aprovada por três 
quintos dos deputados, em dois turnos de votação, bem como por 
três quintos dos senadores, igualmente em dois turnos de votação, 
seguindo, ato contínuo, para o Presidente da República, que a 
promulgou. Com base no caso hipotético descrito acima, em 
conformidade com a Constituição Federal de 1988, 

a) não é possível alterar matéria relacionada ao direito de propriedade, 
por se tratar de direito fundamental. 

b) o Presidente da República não pode apresentar Proposta de Emenda 
Constitucional. 

c) o Presidente da República não pode promulgar Emenda 
Constitucional. 



 

d) a descrição acima retrata uma constituição não-rígida, impossível de 
ocorrer no Brasil, que adotou uma constituição-rígida. 

e) a PEC deveria ter sido arquivada, uma vez que a Constituição já prevê 
indenização justa e prévia, em dinheiro, em todos os casos de 
desapropriação. 

 
10. (FGV - 2018 - AL-RO – Advogado) Analise a narrativa a seguir. 

(I) Um grupo de cento e vinte Deputados Federais subscreveu proposta 
de emenda constitucional; 
(II) a proposta tinha como objetivo adotar a forma unitária de Estado; 
(III) nesse período, parte do país foi atingida por calamidade natural de 
grandes proporções; 
(IV) a proposta foi aprovada, em dois turnos de votação, em cada Casa do 
Congresso Nacional, pelo voto de três quintos dos respectivos membros; 
(V) a proposta foi promulgada pelo Presidente da República. 
Considerando a forma de exercício do poder constituinte derivado, é 
correto afirmar que somente estão em harmonia com a sistemática 
constitucional, os itens 

a) II, III e V. 
b) I, II e IV. 
c) I, IV e V. 
d) I e V. 
e) III e IV. 
 
11. (IBFC - 2019 - Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho - PE - 

Procurador Municipal) Acerca do Poder Constituinte e suas 
características, analise as afirmativas abaixo e dê valores de 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
( ) Prevalece o entendimento de que os Territórios Federais podem 
exercer o Poder Constituinte.  
( ) O Poder Constituinte Originário instaura uma nova ordem 
jurídica, rompendo com a ordem jurídica precedente, sendo inicial, 
autônomo e ilimitado juridicamente.  
( ) O Poder Constituinte Derivado Reformador tem a capacidade de 
modificar a Constituição Federal, por meio de um procedimento 
específico, estabelecido pelo originário. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo. 

a) V, V, V 
b) V, F, V 
c) F, V, F 
d) F, V, V 
 



 

12. (IBFC - 2013 - PC-RJ - Oficial de Cartório) Segundo classificação 
doutrinária, o poder que permite que um Estado-membro estruture 
a sua própria Constituição é denominado: 

a) Poder constituinte originário estadual. 
b) Poder constituinte derivado decorrente. 
c) Poder constituinte derivado reformador. 
d) Poder constituinte derivado revisor. 
e) Poder constituinte difuso. 
 
13. (CETREDE - 2018 - EMATERCE - Agente de ATER – Direito) Em 

relação ao Poder Constituinte Derivado Decorrente, marque a opção 
INCORRETA. 

a) É o Poder competente e responsável para fazer, elaborar e reformar 
as Constituições dos Estados-membros integrantes da Federação, 
com autonomia legislativa. 

b) Pode-se afirmar ser o Poder responsável para elaborar e reformar a 
Lei Orgânica do Distrito Federal. 

c) Não existe Poder Constituinte Derivado Decorrente para elaboração e 
reforma das leis orgânicas municipais. 

d) Em suas limitações o Poder Constituinte Derivado Decorrente, sob 
pena de intervenção federal, tem obrigação de observar princípios 
constitucionais republicanos, sistema representativo, regime 
democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, 
prestação de contas da administração pública, direta e indireta, e, 
aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos 
estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços 
públicos de saúde. 

e) É majoritário na doutrina que o Poder Constituinte Derivado 
Decorrente nos municípios tem o poder de reformar a Lei Orgânica 
Municipal. 

 
14. (FCC - 2018 - Câmara Legislativa do Distrito Federal - 

Procurador Legislativo) [...] Assim, em síntese, [...] altera o sentido, 
o significado e o alcance do texto constitucional sem violar-lhe a letra 
e o espírito. [...] Trata-se, pois, de mudança [...] que não contraria a 
Constituição, ou seja, que, indireta ou implicitamente, é acolhida pela 
Lei Maior [...]. Em resumo, [...] para que mereça o qualificativo, deve 
satisfazer, portanto, os requisitos apontados. Em primeiro lugar, 
importa sempre em alteração do sentido, do significado ou do alcance 
da norma constitucional. Em segundo lugar, [...] não ofende a letra 
nem o espírito da Constituição: é, pois, constitucional. Finalmente, [...] 



 

se processa por modo ou meio diferentes das formas organizadas de 
poder constituinte instituído ou derivado. O texto doutrinário acima 
transcrito discorre a respeito 

a) da mutação constitucional, vedada no sistema jurídico brasileiro, vez 
que regido por Constituição rígida, que apenas pode ser alterada 
pelos mecanismos nela previstos. 

b) da mutação constitucional, permitida no sistema jurídico brasileiro 
sob certas condições, podendo ser concretizada mediante 
interpretação judicial. 

c) da mutação constitucional, permitida no sistema jurídico brasileiro 
desde que fundada em tratados internacionais firmados pela 
República Federativa do Brasil. 

d) do ato normativo emanado do poder constituinte reformador, 
disciplinado pela Constituição Federal vigente no âmbito das normas 
sobre processo legislativo. 

e) da interpretação constitucional, atividade voltada a desvendar o 
sentido da norma constitucional. 

 
15. (CESPE - 2017 - DPE-AC - Defensor Público) A mutação constitucional 
a) é fenômeno reconhecido apenas pela doutrina, uma vez que o STF evita 

aplicá-la. 
b) ocorre em razão da natureza monossêmica do texto constitucional. 
c) acarreta a alteração da configuração verbal do texto constitucional. 
d) decorre da técnica de declaração de nulidade de dispositivos legais pelo 

controle concentrado. 
e) é justificada pelas modificações na realidade fática e na percepção do 

direito. 


