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Apostila resumida sobre: 

➢ CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
 

1) (CESPE - 2019 - SEFAZ-RS - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Bloco II) Julgue 

os itens a seguir, acerca da supremacia da Constituição Federal de 1988 (CF) e do controle 
de constitucionalidade. 

I - O sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil é o misto: as leis federais, 
além de realizar exame sobre a inconstitucionalidade tanto material quanto formal das 

normas, ficam sob o controle político do Congresso Nacional, e as estaduais e municipais, 
sob o controle jurisdicional. 

II - O controle de constitucionalidade está ligado à supremacia da CF sobre todas as leis e 

normas jurídicas. 

III - A supremacia material deriva do fato de a CF organizar e distribuir as formas de 
competências, hierarquizando-as. Já a supremacia formal apoia-se na ideia da rigidez 
constitucional. 

IV - Sob o prisma constitucional, o governo federal, os governos dos estados da Federação, 

os dos municípios e o do Distrito Federal são soberanos, pois estão investidos de poderes e 
competências governamentais absolutas. 

Estão certos apenas os itens 

a) I e II. 

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) I, III e IV. 

e) II, III e IV. 

 

2) (CESPE - 2017 - MPE-RR - Promotor de Justiça Substituto) Tendo em vista que, em 
grande medida, o sistema de controle de constitucionalidade norte-americano serviu de 
inspiração inicial ao modelo brasileiro, assinale a opção correta. 

a) Depois do caso Marbury versus Madison, estabeleceu-se que a Suprema Corte norte-

americana é o único órgão judicial competente para apreciar a inconstitucionalidade de leis. 

b) O modelo norte-americano de controle de constitucionalidade é classificado em 
concreto, incidental e preventivo. 

c) A Constituição norte-americana prevê expressamente ser competência do Poder 

Judiciário declarar a inconstitucionalidade de leis. 

d) Para o relator do caso norte-americano conhecido como Marbury versus Madison, lei 
incompatível com a Constituição deve ser considerada nula. 

 

3) (CESPE - 2017 - PGE-SE - Procurador do Estado) Embora o sistema brasileiro não 

admita o controle jurisdicional da constitucionalidade material dos projetos de lei, a 
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jurisprudência do STF reconhece, excepcionalmente, que tem legitimidade para impetrar 

mandado de segurança 

a) o parlamentar ou o MP, em se tratando de proposta de emenda à CF ou projeto de lei 
tendente a abolir cláusula pétrea. 

b) qualquer cidadão ou o MP, se o projeto de lei tender a abolir cláusula pétrea. 

c) apenas o MP, caso se trate exclusivamente de proposta de emenda à CF tendente a 

abolir cláusula pétrea. 

d) o parlamentar, para impugnar inconstitucionalidade formal no processo legislativo ou 
proposição tendente a abolir cláusulas pétreas. 

e) a mesa de qualquer uma das casas legislativas, para impugnar inconstitucionalidade 

formal no processo legislativo ou proposta de emenda à CF tendente a abolir cláusulas 
pétreas. 

 

4) (CESPE - 2017 - TRF - 5ª REGIÃO - Juiz Federal Substituto) À luz do entendimento 
do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue os seguintes itens, acerca do controle incidental 

de constitucionalidade. 

I. Admite-se o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a 
alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. 

II. Não se admite a modulação temporal de efeitos em controle difuso de constitucionalidade. 

III A cláusula de reserva de plenário se aplica às turmas recursais dos juizados especiais. 

IV. A regra da reserva de plenário não se aplica a julgamento de competência singular, 

podendo o juiz, mesmo de ofício, deixar de aplicar preceitos normativos que considere 
contrários ao texto constitucional. 

Estão certos apenas os itens 

a) I e III. 

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) II e IV. 

e) I, III e IV. 

 

5) (CESPE - 2017 - DPE-AL - Defensor Público) Caracterizará exercício do controle 
abstrato de constitucionalidade 

a) decisão do STF que julgue procedente mandado de injunção no caso de omissão 
legislativa que torne inviável o exercício do direito de greve. 

b) incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão especial dos tribunais de justiça 

mediante a observância da cláusula de reserva de plenário. 

c) a suspensão, pelo Senado Federal, da execução de lei declarada inconstitucional pelo 
STF. 

d) a concessão de medida liminar pelo STF, no âmbito de arguição de descumprimento 

de preceito fundamental, para suspender os efeitos de lei federal já revogada, em razão da 
verificação de lesão a preceito fundamental. 

e) a apreciação da constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público pelos 

tribunais de contas, desde que no exercício de suas atribuições. 

 

6) (CESPE - 2019 - SEFAZ-RS - Auditor Fiscal da Receita Estadual) De acordo com a 
CF, tem legitimidade ativa para propor originariamente ação direta de inconstitucionalidade 
e ação declaratória de constitucionalidade o 

a) Conselho Nacional do Ministério Público. 

b) Defensor Público Geral da União. 
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c) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

d) Advogado Geral da União. 

e) Conselho Nacional de Justiça. 

 

7) (CESPE - 2017 - PGE-SE - Procurador do Estado) Determinado estado da Federação 
promulgou sua lei orçamentária anual, a qual teve sua constitucionalidade contestada em 
sede de controle abstrato de constitucionalidade, sob o argumento de que ela não teria dado 

oportunidade, na fase de elaboração do seu texto, de participação aos cidadãos, bem como 
que teria desrespeitado os marcos temporais do ciclo orçamentário estabelecidos pela lei 

estadual a que deu aplicação. Quanto à situação hipotética apresentada, assinale a opção 
correta. 

a) É admissível, segundo entendimento do STF, o controle abstrato de 
constitucionalidade de lei orçamentária anual, independentemente do caráter abstrato ou 

concreto do seu objeto. 

b) A constitucionalidade da lei em questão não poderia ter sido questionada, uma vez que 
o orçamento participativo não tem previsão legal. 

c) A constitucionalidade da lei em apreço foi corretamente questionada, pois os estados 

devem cumprir o prazo de envio e devolução do projeto de lei orçamentária, sendo impedidos 
de fixar outros marcos temporais. 

d) A participação popular é prevista apenas na fase de discussão do projeto de lei 
orçamentária, não sendo extensiva à fase de elaboração do texto legal. 

e) A declaração de inconstitucionalidade da lei possibilitará a aplicação de lei municipal 

suplementar que verse sobre direito financeiro, mesmo que inexista interesse local. 

 

8) (CESPE - 2018 - SEFAZ-RS - Auditor do Estado) O chefe do Poder Executivo editou 
decreto regulamentar visando dar fiel cumprimento a determinada lei. Tal lei, entretanto, foi 

declarada inconstitucional em ação direta de inconstitucionalidade no STF. A ação não fez 
qualquer menção ao decreto. Nessa situação hipotética, o STF 

a) não poderá declará-lo inconstitucional, porque o decreto não foi objeto da ação 

constitucional e, no controle concentrado de constitucionalidade, o Poder Judiciário está 
adstrito ao princípio da congruência. 

b) poderá declará-lo inconstitucional, por se tratar de inconstitucionalidade por 
arrastamento. 

c) poderá declará-lo inconstitucional, por se tratar de declaração parcial de 

inconstitucionalidade sem redução de texto. 

d) poderá declará-lo inconstitucional, por se tratar de declaração de 
inconstitucionalidade com redução parcial de texto. 

e) não poderá declará-lo inconstitucional, porque a decisão do órgão julgador deve se 

limitar estritamente ao que foi pedido na petição inicial. 

 

9) (FCC - 2018 - PGE-TO - Procurador do Estado) Proposta ação direta de 
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, 

a) o autor poderá desistir da ação apenas enquanto não juntado aos autos do processo o 

parecer emitido pelo Procurador-Geral da República. 

b) o Advogado-Geral da União não será citado para a defesa do ato normativo impugnado 
quando esse tiver sido editado em âmbito estadual. 

c) a decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do ato normativo 
impugnado poderá ser tomada na hipótese de estarem presentes na sessão apenas oito 

Ministros, podendo ser declarado inconstitucional, com efeitos vinculantes, pelo voto de 
cinco dos presentes. 
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d) o Tribunal poderá conceder medida cautelar com eficácia contra todos, mas não para 

alcançar atos jurídicos praticados anteriormente à decisão judicial. 

e) a concessão de medida cautelar pelo Tribunal torna aplicável a legislação anterior 
acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. 

 

10) (CESPE - 2017 - DPE-AL - Defensor Público) Após o devido processo legislativo, o 

prefeito de um município promulgou lei reduzindo direitos fundamentais trabalhistas, com 
o objetivo de aumentar o número de empregos na localidade. Considerando-se essa situação 

hipotética e tomando-se como parâmetro do controle de constitucionalidade a Constituição 
Federal de 1988, é possível questionar a referida lei municipal por meio de 

a) ação declaratória de constitucionalidade ajuizada no tribunal de justiça, desde que 
haja previsão na constituição estadual. 

b) arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada no STF. 

c) ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no STF. 

d) mandado de segurança impetrado no juízo de primeira instância. 

e) ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no tribunal de justiça respectivo, 
independentemente de a matéria ser de reprodução obrigatória na constituição estadual. 

 

11) (CESPE - 2018 - DPE-PE - Defensor Público) A respeito do procedimento da arguição 
de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), assinale a opção correta. 

a) A concessão de medida liminar em sede de ADPF será limitada à suspensão dos feitos 

e julgamentos que versem sobre a mesma matéria. 

b) A decisão final em sede de ADPF terá, em regra, efeito ex nunc, salvo decisão de dois 
terços do plenário do STF para a modulação dos efeitos. 

c) O ajuizamento da ADPF deve atender à subsidiariedade, sendo proposta quando 

inexistir outro meio idôneo para instrumentalização da pretensão de sanar lesão a preceito 
fundamental. 

d) O objeto da ADPF restringe-se às leis federais e estaduais. 

e) O objeto da ADPF deve restringir-se à legislação posterior à promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 
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