
QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL I – MÓDULO I 
TESTE SEUS CONHECIMENTOS! 

 

Sugere-se ao estudante, antes de começar a responder as questões, ler a doutrina relativa a 
cada tema. 

Sentidos das Constituições: 
 

1. (CESPE/MMA/2009) No sentido sociológico defendido por Ferdinand Lassale, a 

Constituição é fruto de uma decisão política. 

 

2. (CESPE/MMA/2009) No sentido jurídico, a Constituição não tem qualquer 

fundamentação sociológica, política ou filosófica. 

 

3. (CESPE/ANAC/2009) Concebido por Ferdinand Lassale, o princípio da força 

normativa da CF é aquele segundo o qual os aplicadores e intérpretes da Carta, na solução 

das questões jurídico-constitucionais, devem procurar a máxima eficácia do texto 

constitucional. 

 

4. (CESPE/Juiz Federal Substituto - TRF 1ª/2009) No sentido sociológico, a constituição 

seria distinta da lei constitucional, pois refletiria a decisão política fundamental do titular 

do poder constituinte, quanto à estrutura e aos órgãos do Estado, aos direitos individuais 

e à atuação democrática, enquanto leis constitucionais seriam todos os demais preceitos 

inseridos no documento, destituídos de decisão política fundamental. 

 

5. (CESPE/Juiz Federal Substituto – TRF 5ª/2009) Segundo Kelsen, a CF não passa de 

uma folha de papel, pois a CF real seria o somatório dos fatores reais do poder. Dessa 

forma, alterando-se essas forças, a CF não teria mais legitimidade. 

 

6. (CESPE/AJAJ-STF/2008) Considere a seguinte definição, elaborada por Kelsen e 

reproduzida, com adaptações, de José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional 

Positivo. São Paulo: Atlas,p. 41...). A constituição é considerada norma pura. A palavra 

constituição tem dois sentidos: lógico-jurídico e jurídico-positivo. De acordo com o 

primeiro, constituição significa norma fundamental hipotética, cuja função é servir de 

fundamento lógico transcendental da validade da constituição jurídico-positiva, que 

equivale à norma positiva suprema, conjunto de normas que regula a criação de outras 

normas, lei nacional no seu mais alto grau. É correto afirmar que essa definição denota 

um conceito de constituição no seu sentido jurídico. 

 

Comentários (1-6): 
 

1. Errado. O sentido defendido por Lassale era o sentido sociológico. Quem defendia o 

sentido político da Constituição era Carl Schmitt. 

 

2. Correto. O defensor do sentido jurídico era Hans Kelsen, para ele a norma se origina 

na própria norma, a Constituição é norma pura, o chamado puro "dever ser", ou seja, o 

mundo hipotético fruto do pensamento racional do ser humano, aquilo que o homem 

deseja para a organização do poder. O que importa no sentido jurídico é a formalidade, a 

rigidez da constituição, sua característica de ser superior às demais normas e servir de 

ponto de partida para todas as outras, ser a norma fundamental do ordenamento, 

independente do assunto tratado. Desta forma, não há qualquer fundamentação 

sociológica, política ou filosófica já que a Constituição é normativa e não um mero 

convite aos poderes públicos. 
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3. Errado. Ferdinand Lassale não tinha nada a ver com força normativa da Constituição, 

pelo contrário, ao pregar o sentido sociológico da Constituição, onde a constituição real 

era aquela formada pelos fatores reais de poder da sociedade, dizia que a constituição 

poderia ser completamente ignorada pela sociedade. 

A força normativa da Constituição foi concebida por Konrad Hesse, jurista da doutrina 

positivista, que defendia o sentido jurídico da Constituição aplicando os ensinamentos de 

Hans Kelsen. 

 

4. Errado. Este seria o sentido político defendido por Carl Schmitt, onde teríamos de 

forma bem distinta: a Constituição, que seria formada pelas normas que organizam o 

Estado e limitam o poder estatal, e as demais normas que formariam meras "leis 

constitucionais" já que não veiculariam conteúdos essenciais a uma Constituição. 

 

5. Errado. Kelsen defende o sentido jurídico, a Constituição como norma fundamental 

impositiva. Quem defendia a CF escrita como mera folha de papel era Lassale - sentido 

sociológico -, para ele a Constituição real seria aquilo que está acontecendo na sociedade, 

ou seja, o somatório dos fatores reais de poder. 

 

6. Correto. O sentido jurídico proposto por Kelsen traz com ele 2 desdobramentos: 

1. Sentido lógico-jurídico: É a Constituição hipotética que foi imaginada na hora de 

escrever seu texto. 

2. Sentido jurídico-positivo: É a norma suprema em si, positiva, que efetivamente se 

formou e que servirá de base para as demais do ordenamento. 

Assim, diz-se que a norma em sentido lógico-jurídico é o fundamento de validade que 

legitima a feitura da norma jurídico-positiva. 
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Classificação das Constituições e Constituições 

Brasileiras 
 

1. (CESPE/MMA/2009) Uma Constituição do tipo cesarista se caracteriza, quanto à 

origem, pela ausência da participação popular na sua formação. 

 

2. (CESPE/MMA/2009) A CF vigente, quanto à sua alterabilidade, é do tipo semiflexível, 

dada a possibilidade de serem apresentadas emendas ao seu texto; contudo, com quorum 

diferenciado em relação à alteração das leis em geral. 

 

3. (CESPE/MMA/2009) A CF de 1988, quanto à origem, é promulgada, quanto à 

extensão, é analítica e quanto ao modo de elaboração, é dogmática. 

 

4. (CESPE/MMA/2009) Uma Constituição classificada como semiflexível ou semirrígida 

significa que ela é tanto rígida como flexível, com matérias que exigem um processo de 

alteração mais dificultoso do que o exigido para alteração de leis infraconstitucionais. 

 

5. (CESPE/ TCE-AC/2009) Segundo a classificação da doutrina, a CF é um exemplo de 

constituição rígida. 

 

6. (CESPE/Promotor-MPE-RN/2009) A Carta outorgada em 10 de novembro de 1937 é 

exemplo de texto constitucional colocado a serviço do detentor do poder,para seu uso 

pessoal. É a máscara do poder. É uma Constituição que perde normatividade, salvo nas 

passagens em que confere atribuições ao titular do poder. 

Numerosos preceitos da Carta de 1937 permaneceram no domínio do puro nominalismo, 

sem qualquer aplicação e efetividade no mundo das normas jurídicas - Raul Machado 

Horta. Direito constitucional. 2.a ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 54-5 (com 

adaptações). Considerando a classificação ontológica das constituições,a Constituição de 

1937, conforme a descrição anterior pode ser classificada como constituição outorgada. 

 

7. (CESPE/Procurador-BACEN/2009) De acordo com a doutrina, constituição semântica 

é aquela cuja interpretação depende do exame de seu conteúdo significativo, sob o ponto 

de vista sociológico, ideológico e metodológico, de forma a viabilizar maior 

aplicabilidade político-normativo-social de seu texto. 

 

8. (CESPE/Procurador-TCE-ES/2009) Quanto ao modo de elaboração, a constituição 

dogmática decorre do lento processo de absorção de ideias, da contínua síntese da história 

e das tradições de determinado povo. 

 

9. (CESPE/Procurador-TCE-ES/2009) Sob o ponto de vista da extensão, a constituição 

analítica consubstancia apenas normas gerais de organização do Estado e disposições 

pertinentes aos direitos fundamentais. 

 

10. (CESPE/Auditor-TCU/2009) No tocante à estabilidade, consideram-se rígidas as 

constituições que apresentam um processo legislativo diferenciado e exigências formais 

especiais quanto à modificação das suas normas, distanciando-se, portanto, do processo 

legislativo previsto para a alteração das normas infraconstitucionais. 
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11. (CESPE/Juiz Federal Substituto - TRF 1ª/2009) Na acepção formal, terá natureza 

constitucional a norma que tenha sido introduzida na lei maior por meio de procedimento 

mais dificultoso do que o estabelecido para as normas infraconstitucionais, desde que seu 

conteúdo se refira a regras estruturais do Estado e seus fundamentos. 

 

12. (CESPE/Juiz Federal Substituto - TRF 1ª/2009) Considerando o conteúdo ideológico 

das constituições, a vigente Constituição brasileira é classificada como liberal ou 

negativa. 

 

13. (CESPE/Juiz Federal Substituto - TRF 1ª/2009) Quanto à correspondência com a 

realidade, ou critério ontológico, o processo de poder, nas constituições normativas, 

encontra-se de tal modo disciplinado que as relações políticas e os agentes do poder se 

subordinam às determinações de seu conteúdo e do seu controle procedimental. 

 

14. (CESPE/Juiz Federal Substituto – TRF 5ª/2009) Constituição rígida é aquela que não 

pode ser alterada. 

 

15. (CESPE/TJAA-TRE-MG/2008) 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. 

 

16. (CESPE/TJAA-TRE-MG/2008) As constituições rígidas não podem, em nenhuma 

hipótese, serem alteradas. 

 

17. (CESPE/TJAA-TRE-MG/2008) A constituição material contém um conjunto de 

regras escritas, constantes de um documento solene estabelecido pelo chamado poder 

constituinte originário. 

 

18. (CESPE/TJAA-TRE-MG/2008) 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. 

 

19. (CESPE/TJAA-TRE-MG/2008) As constituições outorgadas decorrem da 

participação popular no processo de elaboração. 

 

20. (CESPE/TJAA-TRE-MG/2008) A Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (CF) caracteriza-se por ser rígida e material. 

 

21. (CESPE/PGE-AL/2008) "Art. 242 § 2.º – O Colégio Pedro II, localizado na cidade 

do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal". A normas contida no dispositivo 

transcrito pode ser caracterizada como materialmente constitucionais, porquanto traduz a 

forma como o direito social à educação será implementado no Brasil. 

 

22. (CESPE/PGE-AL/2008) Os dispositivos constitucionais relativos à composição e ao 

funcionamento da ordem política exprimem o aspecto formal da Constituição. 
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23. (CESPE/PGE-AL/2008) A distinção entre o que é constitucional só na esfera formal 

e aquilo que o é em sentido substancial só se produz nas constituições escritas. 

 

24. (CESPE/PGE-AL/2008) O parágrafo 2.º do art. 242 da CF – O Colégio Pedro II, 

localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal -, por trazer 

comando típico de legislação infraconstitucional, poderá ser alterado por meio do mesmo 

procedimento legislativo utilizado para a alteração das leis ordinárias, uma vez que a CF 

é classificada, quanto à estabilidade, como semirrígida. 

 

25. (CESPE/PGE-AL/2008) "Art. 242 § 2.º – O Colégio Pedro II, localizado na cidade 

do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal". O dispositivo constitucional em 

destaque demonstra que a CF pode ser classificada, quanto à extensão, como prolixa. 

Diante disso, é correto concluir que, no Brasil, há uma maior estabilidade do arcabouço 

constitucional que em países como os Estados Unidos da América. 

 

26. (CESPE/Analista-SERPRO/2008) Na Constituição, a dinâmica do processo político 

não se adapta às suas normas, embora ela conserve, em sua estrutura, um caráter 

educativo, com vistas ao futuro da sociedade. Seria uma Constituição prospectiva, isto é, 

voltada para um dia ser realizada na prática. Mas, enquanto não realizar todo o seu 

programa, continuaria a desarmonia entre os pressupostos formais nela insculpidos e sua 

aplicabilidade. É como se fosse uma roupa guardada no armário que será vestida 

futuramente, quando o corpo nacional tiver crescido. – Uadi Lammêgo Bulos. 

Constituição Federal anotada, 8.ª ed., São Paulo. Saraiva, 2008, p. 32. A espécie de 

constituição apontada no texto é definida como constituição nominal. 

 

27. (CESPE/AJAJ-STF/2008) Se o art. X da Constituição Y preceituar, na parte relativa 

às emendas à Constituição, que só é constitucional o que diz respeito aos limites, e 

atribuições respectivas dos poderes políticos, e aos direitos políticos, e individuais dos 

cidadãos, e que tudo o que não é constitucional pode ser alterado, sem as formalidades 

referidas, pelas legislaturas ordinárias, nessa hipótese, a Constituição Y será uma 

constituição flexível. 

 

28. (CESPE/Juiz Substituto – TJ-PI/2007) No âmbito brasileiro, a Constituição Imperial 

de 1824 pode ser classificada como flexível, com base no que prescrevia seu art. 178: "É 

só Constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes 

políticos, e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o que não é 

Constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas, pelas legislaturas 

ordinárias." 

 

29. (CESPE/Procurador-AGU/2010) Segundo a doutrina, quanto ao critério ontológico, 

que busca identificar a correspondência entre a realidade política do Estado e o texto 

constitucional, é possível classificar as constituições em normativas, nominalistas e 

semânticas. 

 

30. (CESPE/AJAA-TRE-BA/2010) Toda constituição é necessariamente escrita e 

representada por um texto solene e codificado. 
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31. (CESPE/AJAA-TRE-BA/2010) Nos crimes comuns, o presidente da República não 

está sujeito à prisão enquanto não for proferida sentença condenatória. 

 

32. (CESPE/Advogado-EMBRASA/2010) A Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (CF) não pode ser classificada como uma constituição popular, uma vez 

que se originou de um órgão constituinte composto de representantes do povo, e não da 

aprovação dos cidadãos mediante referendo. 

 

Comentários: 
 

1. Errado. A constituição cesarista é apontada com um "meio termo" entre as constituições 

outorgadas (impostas) e as promulgadas. Ela é caracterizada por ser uma constituição que 

é outorgada pelo governante, mas que, posteriormente, a submete ao crivo popular. 

 

2. Errado. Esse fato faz com que a CF seja uma constituição rígida. A constituição 

semiflexível é aquela que possui uma parte em que sequer precisa-se de um procedimento 

especial para ser alterada, bastam simples leis ordinárias. 

 

3. Correto. A constituição pode ser quanto a origem: promulgada ou outorgada, será 

outorgada quando for imposta, o que não é o nosso caso. A CF brasileira é promulgada. 

Quanto a extensão pode ser analítica ou sintética, esta é aquela que trata somente de 

assuntos essenciais a uma constituição, não é o nosso caso, temos uma constituição 

extensa, analítica, até mesmo prolixa. 

 

4. Errado. Preliminarmente a banca considerou o item como correto, porém, percebeu o 

equívoco cometido no final do enunciado. Nas palavras do próprio CESPE ao justificar a 

mudança foi dito: "...deveria ter sido afirmado que algumas regras poderão ser alteradas 

pelo processo legislativo ordinário, enquanto outras só podem ser alteradas por um 

processo legislativo especial e mais dificultoso". 

 

5. Correto. É uma constituição que só pode ser modificada por um processo especial, mais 

dificultoso que o de elaboração de leis ordinárias, daí possuir a chamada "rigidez". 

 

6. Errado. Karl Loewenstein, desenvolveu o chamado conceito ontológico de 

constituição. Para ele, as Constituições se classificariam em: 

a) Constituição normativa – é a Constituição que é efetivamente aplicada 

, normatiza o exercício do poder e obriga realmente a todos. 

b) Constituição nominal ou nominativa – é aquela que é ignorada pelos governantes. 

c) Constituição semântica – é aquela que serve apenas para justificar a dominação 

daqueles que exercem o poder político. 

Ela sequer tenta regular o poder. 

Desta forma, está Errada a questão, já que o conceito referido seria o de Constituição 

"semântica". Veja que ela era uma constituição outorgada, mas não se pediu na questão a 

classificação quanto à origem e sim a classificação ontológica. 

 

7. Correto. A questão é maldosa já que o termo "constituição semântica" pode ser 

enxergado de dois diferentes prismas: 
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1º - Segundo a classificação ontológica de Karl Loewenstein, constituição semântica seria 

aquela que não se preocupa em limitar o poder dos governantes, pelo contrário, trata-se 

de uma verdadeira carta elaborada somente para legitimar os seus autoritarismos. 

2º - O segundo enfoque, que foi o cobrado pela questão, seria colocar a constituição 

semântica como aquela cuja interpretação "depende da valoração de seu conteúdo 

significativo, sociológico, visando uma maior aplicabilidade político-normativa-social do 

seu texto". Tal modo, iria contrariamente ao conceito de constituição nominalista, esta, 

por sua vez seria a constituição que já traria normas para direcionar o aplicador ao se 

deparar com o caso concreto, assim, a bastaria a aplicação pura e simples das normas 

constitucionais, através de uma interpretação gramatical-literal para que o problema fosse 

resolvido. 

 

8. Errado. A constituição dogmática é marcada justamente por expor em um papel aquela 

ideia presente em um determinado momento da sociedade. Deve ser necessariamente 

escrita, pois, diferentemente das constituições histórica, seus dogmas ainda não estão 

solidamente arraigados na sociedade, pois não foram formados lentamente através de uma 

evolução histórica. 

 

9. Errado. Este é o conceito justamente oposto ao de analítica, ou seja, o de constituição 

sintética.A constituição concisa, ou sintética, que é aquela que positiva apenas as normas 

essenciais a uma constituição e, assim, não se preocupa com detalhes e prolixidades 

deixando isto para a legislação infraconstitucional. 

 

10. Correto. As constituições rigidas são as que exigem um procedimento especial para 

serem alteradas, É o caso da nossa Constituição que só pode ser alterada por emendas 

constitucionais, que possuem um rito de votação diferenciado em relação às demis leis 

do ordenamento. 

 

11. Errado. Quando o enunciado fala a palavra "conteúdo" já está fora do conceito de 

constituição formal, pois a nesta classificação é totalmente irrelevante a matéria tratada 

pela norma, importando tão somente a formalidade das normas. 

 

 

12. Errado. Constituição negativa, ou liberal, ou ainda constituição garantia, é aquela que 

se limita tão somente a garantir as liberdades do povo face ao Estado. Trata-se das 

primeiras constituições formais do séc. XVIII. Com o passar dos anos, percebeu-se que 

não poderia a constituição se limitar a ser negativa, devendo então agir positivamente, 

para que o povo pudesse ter acesso a outros direitos, como os direitos sociais, econômicos, 

culturais e os direitos da coletividade. Desta forma, a Constituição atual é uma 

constituição dirigente. 

 

13. Correto. Pelo critério ontológico, diferentemente do que ocorre nas constituições 

nominalistas, quando estamos diante de uma constituição normativa, o poder consegue 

ser realmente regulado pela constituição, esta não é ignorada pelos governantes. 

 

14. Errado. Esta seria uma constituição imutável. A constituição rígida pode ser alterada, 

só que de uma maneira mais complexa. 
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15. Errado. Constituição não é necessariamente escrita em um único documento, temos 

casos das chamadas constituições legais, em que existem vários documentos de status 

constitucional, embora não sejam comuns. Constituições de alguns países sequer são 

escritas. Embora o conceito ideal de constituição, formado a partir da revolução francesa, 

indique que as constituições devam ser escritas, temos países consuetudinários como a 

Inglaterra, onde a matéria constitucional é mais importante do que a forma. 

 

16. Errado. Constituição que não pode ser alterada é a imutável. A constituição rígida 

pode ser alterada, só que de uma maneira mais complexa. 

 

17. Errado. Constituição escrita é a constituição formal. Em constituições materiais, não 

importa se a norma é escrita ou não, o que importa é o conteúdo que elas veiculam. 

 

18. Correto. Seria o caso de constituições materiais. 

 

19. Errado. A outorgada é uma constituição imposta, as constituições que são legitimadas 

pelo povo são as promulgadas, também chamada de populares. 

 

20. Errado. Ela é formal e não material.O importante é a sua forma escrita e rígida, 

independente do conteúdo tratado. 

 

21. Errado. Este é um exemplo clássico de norma meramente formal, sem nenhum 

conteúdo que seria indispensável a uma Constituição, já que nem é responsável por 

organizar o poder, nem limitar a atuação do Estado. É simplesmente um retrato da 

prolixidade da Constituição brasileira de 1988 

 

22. Errado. Os dispositivos que servem para organizar o poder e limitar a atuação do 

Estado são tratados como essenciais a uma Constituição. Desta forma, traduzem o aspecto 

material (conteúdo). 

 

24. Errado. As semi-rígidas são aquelas que possuem uma parte flexível, podendo ser 

alterada sem nenhum procedimento especial e uma parte que para ser alterada precisaria 

de um rito especial tal qual o das emendas constitucionais previstas na Constituição 

Brasileira de 88. O erro está no fato de que a CF atual é uma constituição rígida, não há 

qualquer parte flexível em seu texto. O dispositivo do enunciado, mostra a prolixidade da 

Constituição e não a sua flexibilidade. 

 

25. Errado. Realmente o dispositivo caracteriza a Constituição como prolixa, porém, 

neste tipo de Constituição ocorre uma menor estabilidade, já que a norma está 

constantemente sendo alterada. Em constituições sintéticas como a dos EUA, existem 

poucas coisas para se modificar, desta forma, ela consegue se manter inalterada por muito 

mais tempo. 

 

26. Correto. A classificação ontológica de Karl Loewenstein levava em consideração a 

correlação da constituição com a realidade. 

Quando uma constituição não conseguia impor as suas normas à vida política da 

sociedade, era chamada pelo autor de uma constituição nominal ou nominalista. 

 

27. Errado. Trata-se de uma constituição semi-rígida ou semiflexível. 
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Este tipo de constituição possui uma parte flexível, podendo ser alterada sem nenhum 

procedimento especial e uma parte que para ser alterada precisaria de um rito especial. 

Exemplo desta espécie de constituição foi a CF de 1824 no Brasil. 

 

28. Errado. Realmente a Constituição Brasileira de 1824 possuía em seu art. 178, o texto: 

"É só Constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes 

políticos, e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o que não é 

Constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas, pelas legislaturas 

ordinárias”. Porém este fato, faz com que a Constituição se torne “semi-rígida”, ou seja, 

possui uma parte flexível e outra parte rígida, e não como flexível. 

 

29. Correto. Karl Loewenstein, desenvolveu o chamado conceito ontológico de 

constituição. Para ele, as Constituições se classificariam em: 

a) Constituição normativa – é a Constituição que é efetivamente aplicada, normatiza o 

exercício do poder e obriga realmente a todos. 

b) Constituição nominal ou nominativa – é aquela que é ignorada pelos governantes. 

c) Constituição semântica – é aquela que serve apenas para justificar a dominação 

daqueles que exercem o poder político. 

Ela sequer tenta regular o poder. 

 

30. Errado. Existem as constituições consuetudinárias (costumeiras) que não se 

manifestam em um texto único elevado ao status constitucional. 

 

31. Correto. Versa a Constituição em seu art. Art. 86 § 3º que enquanto não sobrevier 

sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito 

a prisão. 

Ou seja, trata-se de uma imunidade formal que impede a prisão cautelar ou preventiva do 

Presidente da República. 

 

32. Errado. Ela é popular ou promulgada, justamente porque os legisladores constituintes 

eram representantes do povo. 

 

  



QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL I – MÓDULO I 
TESTE SEUS CONHECIMENTOS! 

 

Sugere-se ao estudante, antes de começar a responder as questões, ler a doutrina relativa a 
cada tema. 

Poder Constituinte: 
 

 

1. (CESPE/AGU/2009) O poder constituinte originário esgota-se quando é editada uma 

constituição, razão pela qual, além de ser inicial, incondicionado e ilimitado, ele se 

caracteriza pela temporariedade. 

 

2. (CESPE/Procurador-BACEN/2009) De acordo com entendimento do STF, as normas 

constitucionais provenientes da manifestação do poder constituinte originário têm, via de 

regra, retroatividade máxima. 

 

3. (CESPE/Procurador-BACEN/2009) O poder constituinte derivado decorrente deve 

observar, entre outros, os princípios constitucionais estabelecidos, que integram a 

estrutura da Federação brasileira, como, por exemplo, a forma de investidura em cargos 

eletivos, o processo legislativo e os orçamentos. 

 

4. (CESPE/Procurador-TCE-ES/2009) No tocante ao poder constituinte originário, o 

Brasil adotou a corrente positivista, de modo que o referido poder se revela ilimitado, 

apresentando natureza pré-jurídica. 

 

5. (CESPE/Auditor-TCU/2009) Da mesma forma que o poder constituinte originário, o 

poder de reforma não está submetido a qualquer limitação de ordem formal ou material, 

sendo que a CF apenas estabelece que não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e 

periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. 

 

6. (CESPE/Juiz Federal Substituto - TRF 1ª/2009) O poder constituinte originário não se 

esgota quando se edita uma constituição, razão pela qual é considerado um poder 

permanente. 

 

7. (CESPE/Juiz Federal Substituto - TRF 1ª/2009) Respeitados os princípios 

estruturantes, é possível a ocorrência de mudanças na constituição, sem alteração em seu 

texto, pela atuação do denominado poder constituinte difuso. 

 

8. (CESPE/Juiz Federal Substituto - TRF 1ª/2009) Pelo critério jurídico-formal, a 

manifestação do poder constituinte derivado decorrente mantém-se adstrita à atuação dos 

estados-membros para a elaboração de suas respectivas constituições, não se estendendo 

ao DF e aos municípios, que se organizam mediante lei orgânica. 

 

9. (CESPE/Juiz Federal Substituto - TRF 1ª/2009) O poder constituinte originário pode 

autorizar a incidência do fenômeno da desconstitucionalização, segundo o qual as normas 

da constituição anterior, desde que compatíveis com a nova ordem constitucional, 

permanecem em vigor com status de norma infraconstitucional. 

 

10. (CESPE/Procurador-TCE-ES/2009) As normas produzidas pelo poder constituinte 

originário são passíveis de controle concentrado e difuso de constitucionalidade. 

 



QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL I – MÓDULO I 
TESTE SEUS CONHECIMENTOS! 

 

Sugere-se ao estudante, antes de começar a responder as questões, ler a doutrina relativa a 
cada tema. 

11. (CESPE/Procurador-TCE-ES/2009) A CF pode ser alterada, a qualquer momento, por 

intermédio do chamado poder constituinte derivado reformador e também pelo derivado 

revisor. 

 

12. (CESPE/Procurador-AGU/2010) No que se refere ao poder constituinte originário, o 

Brasil adotou a corrente jusnaturalista, segundo a qual o poder constituinte originário é 

ilimitado e apresenta natureza pré-jurídica. 

 

Comentários: 
 

1. Errado. O Poder Constituinte Originário é caracterizado pela permanência, já que é o 

poder político que o povo possui para organizar o Estado e essa titularidade não se exaure 

no tempo. 

 

2. Errado. Elas são dotadas de retroatividade mínima ou temperada, já que só retroagem 

para alcançar os efeitos futuros dos casos passados. A doutrina divide os efeitos da 

retroatividade das normas, geralmente em 3 modos: 

- Máxima – Quando atinge inclusive os fatos passados já consolidados. Ex. As prestações 

que já venceram e que já foram pagas. 

- Média – Quando atinge os fatos passados apenas se estes estiverem pendentes de 

consolidação.Ex. As prestações já vencidas mas que não foram pagas. 

- Mínima – Quando não atinge os fatos passados, mas apenas os efeitos futuros que esses 

fatos puderem vir a manifestar. Essa é a teoria adotada no Brasil. Ex. As prestações que 

ainda irão vencer. 

Importante salientar que: esta é a regra que acontece caso a Constituição não diga nada 

a respeito. Já que, como o PCO é um poder ilimitado, ele poderá inclusive retroagir 

completamente, desde que faça isso de forma expressa no texto. 

 

3. Errado. Neste caso, seriam princípios extensíveis e não princípios estabelecidos. Os 

entes da federação ao se auto-organizarem devem respeitar basicamente 3 espécies de 

princípios: 

1- Os princípios sensíveis - são aqueles presentes no art. 34, VII da Constituição Federal, 

que se não respeitados poderão ensejar a intervenção federal. 

2- Os princípios federais extensíveis - são aqueles princípios federais que são aplicáveis 

pela simetria federativa aos demais entes políticos, como por exemplo, as diretrizes do 

processo legislativo, dos orçamentos e das investiduras nos cargos eletivos. 

3- Os princípios estabelecidos - são aqueles que estão expressamente ou implicitamente 

no texto da Constituição Federal limitando o poder constituinte do Estado-membro. 

 

4. Correto. É uma oposição à corrente jusnaturalista, que considerava que o poder 

constituinte originário estaria limitado a um direito natural de existência pré-

constitucional. Esta corrente não foi adotada no Brasil que seguiu a doutrina positivista. 

 

5. Errado. O art. 60 da Constituição traz diversas limitações materiais (cláusulas pétreas), 

além de limitações formais (procedimentos) e circunstanciais (momentos em que a CF 

não estará sujeita à reforma). 

 



QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL I – MÓDULO I 
TESTE SEUS CONHECIMENTOS! 

 

Sugere-se ao estudante, antes de começar a responder as questões, ler a doutrina relativa a 
cada tema. 

6. Correto. O Poder Constituinte Originário é caracterizado pela permanência, já que é o 

poder político que o povo possui para organizar o Estado e essa titularidade não se exaure 

no tempo. 

 

7. Correto. O Poder Constituinte Difuso é o poder que os agentes políticos possuem para 

promover a chamada "mutação constitucional", ou seja, atribuir novas interpretações à 

Constituição para que ela consiga se adequar à realidade da sociedade sem que seja 

necessário alterar o texto formal da norma. A mutação constitucional, não é irrestrita. Este 

poder deve respeitar certos limites como os princípios estruturantes do 

Estado e a impossibilidade de se subverter a literalidade de norma que não dê margem a 

interpretações diversas. 

 

8. Correto. Segundo a doutrina, devido ao fato de a lei orgânica não se revestir na forma 

de uma constituição, ela não pode ser considerada fruto de um poder constituinte derivado 

decorrente, embora seja o passo principal da auto-organização do Municípios. É 

importante salientar, porém, que em se tratando da Lei Orgânica do DF, isso não é de 

todo verdade, pois o STF reconhece o seu status constitucional na parte que versa sobre 

matérias reservadas aos Estados-membros, sendo, então, admitido inclusive controle de 

constitucionalidade de leis face à Lei Orgânica do DF. 

 

9. Correto. Em regra, não existe desconstitucionalização. A teoria aceita no Brasil é a da 

revogação do ordenamento constitucional anterior. Porém, o poder constituinte   

originário é ilimitado. Caso este poder expressamente preveja o instituto da 

desconstitucionalização, não haverá qualquer impedimento para tal. 

 

10. Errado. No Brasil não se aceita a tese da inconstitucionalidade de normas originárias 

já que o poder constituinte originário é ilimitado, autônomo e incondicionado. 

 

11. Errado. O Poder Constituinte Derivado Revisor é o responsável pela revisão 

constitucional, procedimento mais simples de alteração do texto constitucional que 

existiu somente em 1993 e após isso se extinguiu. Outro erro é o fato de que existem 

algumas circunstâncias que impedem o uso, inclusive, do poder reformador, é o caso de 

estarmos em uma intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa. Desta forma, 

não pode-se falar de forma alguma em "a qualquer tempo". 

 

12. Errado. A questão possui dois erros. O primeiro é que o Brasil adota a corrente 

positivista. O segundo erro é que as características de "ilimitado" e natureza "pré-jurídica" 

são também características delineadas pela corrente positivista, e não pela jusnaturalista, 

segundo a qual o PCO estaria limitado por um direito de ordem pré-constitucional, o 

direito natural, de status supranacional. 


