
Profª Me. Nuria Micheline Meneses Cabral - JUR 1003            Exercícios 
Controle De Constitucionalidade Concentrado 

 

PUC | EDRI| DIREITO| Direito Constitucional 3 | Nuria Cabral Página 1 
 

01. O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade 
a)   cuida apenas da inconstitucionalidade por ação. 
b)  apenas admite o controle concentrado. 
c)   atribui competência para processar apenas ao STF. 
d)  acolhe o critério de controle difuso por via de exceção. 
  
02. Parecer normativo da Consultoria Geral da República, aprovado pelo Presidente da República, 
a)   pode ser objeto de impugnação mediante ação direta de inconstitucionalidade. 
b)  não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, porque tem natureza administrativa. 
c)   só pode ser objeto de controle de legalidade, não de constitucionalidade. 
d)  só pode ser impugnado em controle difuso de constitucionalidade. 
 
03. A decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
a)   declara nula a norma impugnada, produzindo efeitos entre as partes. 
b)  produz efeitos ex tunc. 
c)   produz efeitos vinculante e erga omnes. 
d)  produz efeitos vinculante e ex nunc. 
  
 04. Ação Declaratória de Constitucionalidade visando declarar a constitucionalidade de determinada Emenda à 
Constituição Federal não poderá ser proposta pelo Procurador-Geral da República no dia seguinte à promulgação da 
referida lei porque 
a)   Emenda à Constituição Federal não pode ser objeto de Ação Declaratória de Constitucionalidade, uma vez que é 
produzida pelo Poder Constituinte Reformador. 
b)  o Procurador-Geral da República não é parte legítima para propor Ação Declaratória de Constitucionalidade, atuando 
no processo, apenas, como "fiscal da lei". 
c)   não existiria controvérsia judicial, requisito indispensável à propositura de Ação Declaratória de Constitucionalidade. 
d)  somente atos infraconstitucionais podem ser objeto de Ação Declaratória de Constitucionalidade, deles excluída, 
portanto, a Emenda à Constituição Federal. 
 
05. A argüição de descumprimento de preceito fundamental, prevista no art. 102, § 1º, da Constituição Federal, tem 
a)   como legitimados os mesmos da Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
b)  como legitimados os mesmos da Ação Declaratória de Constitucionalidade. 
c)   por objetivo exclusivo reparar lesão a preceito fundamental resultante de lei ou ato normativo federal e estadual. 
d)  por objetivo exclusivo evitar lesão a preceito fundamental resultante de ato da administração federal e estadual. 
  
06.  A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade que declarar a 
inconstitucionalidade de tratado internacional, devidamente ratificado e promulgado pelo Estado brasileiro, 
 a)   será nula, uma vez que tratados internacionais não podem ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
b)  produzirá apenas efeitos "ex tunc", uma vez que, pelo princípio da soberania, os Estados estrangeiros não poderão 
ser vinculados ao cumprimento de tal decisão. 
c)   dependerá de posterior manifestação do Senado Federal para suspender a execução do tratado na ordem jurídica 
interna. 
d)  produzirá efeitos "erga omnes" e vinculante, resultando na inaplicação do tratado na ordem jurídica interna. 
  
  
07.  A Ação Declaratória de Constitucionalidade, proposta pela Mesa do Senado e que tenha por objeto Decreto do 
Presidente da República regulamentando lei federal, a priori, 
 a)   deve ser julgada procedente, pois não apresenta nenhum vício de ordem processual. 
b)  deve ser julgada procedente, pois, mesmo diante de eventual afronta à Constituição Federal, o julgamento 
improcedente implicaria declaração de inconstitucionalidade do ato, o que não é possível nessa espécie de ação que tem 
por finalidade a declaração da constitucionalidade da norma. 
c)   não deve ser conhecida, porquanto se está diante de questão de ilegalidade e não de inconstitucionalidade. 
d)  não deve ser conhecida, pois o Presidente do Senado, e não a Mesa, é legitimado para propor a ação. 
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 08. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn), proposta por Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e 
encaminhada para julgamento ao plenário do Supremo Tribunal Federal, com objetivo de controlar a constitucionalidade 
de dispositivos constantes de Emenda à Constituição Federal e de lei estadual, não deverá ser conhecida porque 
 a)   lei estadual não pode ser objeto de ADIn. 
b)  o plenário do Supremo Tribunal Federal não é o órgão competente para julgamento, mas, sim, uma das Turmas da 
referida Corte. 
c)   o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não é legitimado para propor ADIn. 
d)  a Emenda à Constituição Federal não pode ser objeto de ADIn. 
 
09. Lei municipal que concede subvenção a determinada seita religiosa deve ser considerada 
a)   inconstitucional, podendo ser impugnada por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao Supremo 
Tribunal Federal. 
b)  inconstitucional, podendo ser impugnada por via de Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental junto ao 
Supremo Tribunal Federal, desde que observado o princípio da subsidiariedade. 
c)   constitucional, podendo ser assim declarada, no caso de divergência jurisprudencial, em Ação Declaratória de 
Constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. 
d)  constitucional, pois a Constituição Federal autoriza a concessão de subsídios a qualquer espécie de culto religioso. 
  
10. Sabendo-se que o sistema financeiro deverá ser regulado por lei complementar, nos termos do art. 192, da 
Constituição Federal, caso eventual lei ordinária venha a discipliná-lo, essa lei padecerá de 
a)    inconstitucionalidade formal, não podendo ser controlada pelo Judiciário, pelo fato de a aprovação equivocada da lei 
ser matéria interna corporis do Poder Legislativo. 
b)    inconstitucionalidade formal, podendo ser controlada pelo Judiciário, tanto pela via difusa, como pela via 
concentrada. 
c)    inconstitucionalidade material, podendo ser controlada pelo Judiciário, apenas pela via difusa. 
d)    inconstitucionalidade material, podendo ser controlada pelo Judiciário, apenas pela via concentrada, por ser norma 
de âmbito nacional. 
  
11. A decisão do Supremo Tribunal Federal que, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, declara a inconstitucionalidade 
parcial sem redução de texto de determinado dispositivo de lei, implica 
a)       nulidade do dispositivo, não sendo mais permitida sua aplicação integral. 
b)      nulidade de parte do texto do dispositivo, sendo permitida a aplicação da parte restante. 
c)       manutenção integral do texto do dispositivo, não sendo mais permitida a aplicação da interpretação incompatível 
com a Constituição Federal. 
d)      manutenção parcial do texto do dispositivo, não sendo mais permitida a aplicação da interpretação incompatível 
com a Constituição Federal. 
 

12. A decisão do Supremo Tribunal Federal que declarasse a constitucionalidade de decreto legislativo ratificador de 
tratado internacional, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, 
a)    seria incorreta, pois o decreto legislativo em questão não é passível de controle de constitucionalidade. 
b)    poderia ter efeitos ex nunc, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. 
c)    seria incorreta, pois o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não é parte legítima para a propositura 
de ADIN. 
d)    teria efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e 
municipal. 
 
13.  A Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva, processada junto ao Supremo Tribunal Federal, tem por 
objetivos tutelar 
 a)    os princípios sensíveis, previstos no art. 34, VII, da Constituição da República, e dispor sobre a intervenção da 
União nos Estados ou Distrito Federal.  
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b)    toda a Constituição Federal e declarar a inconstitucionalidade do ato impugnando. 
c)    os princípios fundamentais, previstos no Título I, da Constituição da República, e declarar a inconstitucionalidade do 
ato impugnando. 
d)    os princípios da Ordem Econômica, previstos no art. 170, da Constituição da República, e declarar a 
inconstitucionalidade do ato estatal que intervenha indevidamente na economia. 
 
14. A decisão em Ação Direta de Inconstitucionalidade, processada perante o Supremo Tribunal Federal, que declara 
inconstitucional a Lei “B”, revogadora da Lei “A”, produz efeito 
 a)    ex tunc, restaura a eficácia da Lei “A” e vincula os órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública. 
b)    ex nunc, mantém revogada a Lei “A” e vincula somente os órgãos do Poder Judiciário. 
c)    ex nunc, restaura a eficácia da Lei “A” e vincula somente os órgãos do Poder Judiciário. 
d)    ex tunc, mantém revogada a Lei “A” e vincula somente a Administração Pública. 
   
15.  É premissa para realização do controle da constitucionalidade das leis, o princípio da 
a)    soberania popular.  b)    razoabilidade das leis.   
c)    legalidade.   d)    supremacia da constituição.  
  
16. A decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em argüição de descumprimento de preceito fundamental, 
 a)    em regra, não é retroativa. 
b)    vincula os órgãos do Poder Público. 
c)    vincula somente o Poder Judiciário. 
d)    produz efeitos somente entre as partes. 
 
17.  A decisão proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão proposta para suprir eventual falta de lei 
regulamentadora do direito de greve dos servidores públicos (art. 37, VII, da Constituição Federal): 
 a)    não permitirá o exercício efetivo do direito, porque a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão não visa a 
tornar efetiva a norma constitucional. 
b)    permitirá o exercício efetivo do direito, porque obrigará o Congresso Nacional a produzir a lei em 30 (trinta) dias. 
c)    não permitirá o exercício efetivo do direito, porque apenas dará ciência ao Congresso Nacional sobre a necessidade 
de se produzir a lei. 
d)    permitirá o exercício efetivo do direito, porque definirá como e quando o direito será exercido. 
 

18. Produz efeitos erga omnes e vinculante a decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
 a)    em Recurso Extraordinário, sempre que envolver matéria constitucional. 
b)    somente em Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade. 
c)    em Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e Argüição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental. 
d)    em todas as ações que envolvam matéria constitucional. 
 

Bom Estudo! 


