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CLASSIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO
Querido(a) aluno(a), de forma bem objetiva, simples e direta, vamos abordar as classificações de Constituição mais importantes trazidas pela doutrina constitucionalista e preferidas
pelos examinadores. Vamos lá!

1. Quanto ao Conteúdo: Formal ou Material
Constituição material: é aquela formada exclusivamente por normas materialmente constitucionais.
Constituição formal: é aquela composta por normas materialmente constitucionais, bem
como por normas formalmente constitucionais (CF/1988)
Vamos explicar a diferença entre uma norma materialmente constitucional e uma norma
formalmente constitucional. As normas materialmente constitucionais são aquelas que tratam de temas essencialmente constitucionais como os Princípios Fundamentais (Título I), os
Direitos e Garantias Fundamentais (Título II), a Organização do Estado (Título III), a Organização dos Poderes (Título IV). São assuntos que sempre estarão nas Constituições justamente
porque se ligam à estruturação do Estado, à aquisição do Poder e à limitação do exercício desse Poder. Por sua vez, as normas formalmente constitucionais são todas aquelas inseridas no
texto constitucional independentemente do seu conteúdo. Um exemplo de norma formalmente
constitucional é o art. 242, § 2º, que diz que “O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de
Janeiro, será mantido na órbita federal” . O que essa matéria tem de constitucional? Absolutamente nada. Mas, como está no texto da Constituição Federal, será considerada uma norma
formalmente constitucional. Compreendeu?
Destaque-se que, nos Estados que adotam as Constituições escritas e rígidas – como é o
caso do Brasil –, essa distinção entre normas formalmente constitucionais e materialmente
constitucionais não possui relevância jurídica, uma vez que todas as normas que se inserem na Constituição Federal, independentemente de seu conteúdo, possuem o mesmo valor,
a mesma dignidade constitucional, a mesma hierarquia, a mesma supremacia em relação
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às demais normas do ordenamento jurídico. Tanto uma norma materialmente constitucional
como uma norma formalmente constitucional dependem de uma emenda à Constituição para
sua alteração e servem de parâmetro de controle de constitucionalidade das leis.
DICA DO LD
1) Na norma materialmente constitucional, temos uma matéria
típica de Constituição, que serve para estruturar o Estado, atribuir poder ao Estado, limitar o exercício desse poder.
2) Na norma formalmente constitucional, temos uma matéria
que poderia estar numa lei, mas, para adquirir maior estabilidade jurídica, foi colocada na Constituição Federal.

Questão 1

(PC-TO/AGENTE DE POLÍCIA/2008) Constituição em sentido material é a que

trata de matéria tipicamente constitucional, compreendendo as normas que dizem respeito à
estrutura mínima e essencial do Estado.

Certo.
Exatamente isso.

Questão 2

(PRF/AGENTE ADMINISTRATIVO/2012) Em relação ao conteúdo, a CF deve ser

classificada como analítica.

Errado.
Quanto ao conteúdo, nossa Constituição Federal vigente é formal, já que é composta por normas materialmente constitucionais, bem como por normas formalmente constitucionais.
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2. Quanto à Forma: Escrita ou Não Escrita
Constituição escrita: é aquela sistematizada em um único documento constitucional escrito (CF/1988).
Constituição não escrita (também chamada de costumeira): é composta por normas que
não constam em um documento constitucional único e solene. É formada por costumes, jurisprudência, bem como por textos constitucionais escritos, porém esparsos, inclusive no tempo
(exemplo: Constituição da Inglaterra).
DICA DO LD
Em uma Constituição Federal não escrita, pode haver normas
constitucionais escritas. A diferença é a seguinte: se houver
normas escritas, não estarão reunidas num único documento.
Serão normas espalhadas, inclusive no tempo, não formalizadas em um texto constitucional único.

Questão 3

(FUB/NÍVEL SUPERIOR/2013/ADAPTADA) A CF, no que diz respeito à forma,

é uma constituição não escrita.

Errado.
A nossa atual Constituição é escrita, por reunir em um único documento todas as normas
constitucionais.

Questão 4

(TCU/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/2004) As constituições classifica-

das como não escritas, produto de lenta síntese histórica, são compostas exclusivamente por
normas costumeiras, jurisprudência e convenções.
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Errado.
Essa é uma pegadinha muito comum. Cuidado com isso! Nas constituições não escritas, pode
haver textos constitucionais escritos, mas eles não estarão reunidos em um único documento.
Na verdade, serão textos constitucionais esparsos.

Questão 5

(CNJ/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2013) Constituição não escrita é aquela

que não é reunida em um documento único e solene, sendo composta de costumes, jurisprudência e instrumentos escritos e dispersos, inclusive no tempo.

Certo.
Exatamente isso!

3. Quanto à Origem: Promulgada, Outorgada, Cesarista ou Pactuada
Constituição promulgada (também chamada de democrática, popular ou votada): é
aquela elaborada com a participação popular. Origina-se de um órgão constituinte composto de representantes do povo, eleitos com a finalidade de elaborar o texto constitucional
(CF/1988).

Questão 6

(TJ-RR/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2012) A CF, elaborada por representantes legíti-

mos do povo, é exemplo de constituição outorgada.
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Errado.
A CF, elaborada por representantes legítimos do povo, é exemplo de Constituição promulgada.

Questão 7

(IRB/ADVOGADO/2006/ADAPTADA) Uma constituição é classificada como

promulgada, quanto à origem, quando se origina de um órgão constituinte composto de representantes do povo.

Certo.
Exatamente isso!

Constituição outorgada (ou imposta): é aquela decorrente de ato unilateral de força, fruto
de um sistema autoritário, sendo elaborada sem a participação popular.

Questão 8

(TRE-ES/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2011) Denomina-se constituição outorgada a

elaborada e estabelecida com a participação do povo, normalmente por meio de Assembleia
Nacional Constituinte.

Errado.
Denomina-se constituição promulgada a elaborada e estabelecida com a participação do povo,
normalmente por meio de Assembleia Nacional Constituinte.
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Questão 9

(FUB/NÍVEL SUPERIOR/2013/ADAPTADA) A constituição é outorgada quando

é externada com a participação dos cidadãos.

Errado.
A Constituição é promulgada quando é externada com a participação dos cidadãos. Em
sentido inverso, a Constituição é outorgada quando é externada sem a participação dos
cidadãos.

Constituição cesarista (ou plebiscitária): é formada por uma imposição do governante, em
um primeiro momento, somada a um referendo popular como condição de eficácia do texto
constitucional. Há, portanto, um ato de outorga na origem somada a uma manifestação popular posterior com a finalidade de ratificar a vontade do detentor do poder político.
Constituição pactuada: é aquela que nasce de um acordo de vontades envolvendo dois
ou mais agentes revolucionários que, em um dado momento histórico, possuem o mesmo
grau de poder. Esse tipo de Constituição geralmente ocorre em Estados mergulhados em
guerra civil.

4. Quanto à Estabilidade (Alterabilidade
Rígida, Flexível ou Semirrígida

ou

Mutabilidade): Imutável,

Constituição imutável: como o próprio nome denota, não admite alteração do seu conteúdo
(é imutável).

Questão 10

(TCU/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO – PSICOLOGIA/2011)

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

Constituição rígida: é aquela em que o processo de alteração de suas normas depende
de um procedimento solene, mais rigoroso do que o exigido para modificação da legislação
infraconstitucional (CF/1988).

Questão 11

(TRF-5/JUIZ FEDERAL/2009) Constituição rígida é aquela que não pode ser

alterada.

Errado.
Você percebeu que as questões se repetem? Constituição imutável é aquela que não pode ser
alterada.

Questão 12

(ANCINE/NÍVEL SUPERIOR/2013) Dado o fato de só poder ser alterada via emen-

da constitucional, a Constituição Federal de 1988 (CF) pode ser classificada como rígida.

Certo.
Exatamente isso!
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Questão 13

(TCU/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO – MEDICINA/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.

Certo.
Esta é uma bela definição!

Constituição flexível (ou plástica): permite sua alterabilidade pelo mesmo procedimento
da legislação ordinária.

Questão 14

(STM/ANALISTA JUDICIÁRIO/2018) O fato de o texto constitucional ter sido al-

terado quase cem vezes em razão de emendas constitucionais não é suficiente para classificar
a vigente Constituição Federal brasileira como flexível.

Certo.
Apesar de terem havido inúmeras alterações, todas as emendas à Constituição respeitaram
um processo legislativo mais rigoroso (3/5 dos votos, nas duas Casas do Congresso Nacional,
em dois turnos de votação).

Constituição semirrígida (também chamada de semiflexível): é aquela em que o processo de modificação só é rígido na parte materialmente constitucional, sendo flexível na
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parte formalmente constitucional. Como exemplo, a Constituição do Brasil Império de 1824
(única semirrígida – todas as demais Constituições da história constitucional brasileira foram
rígidas).
DICA DO LD
Constituição semirrígida = rígida + flexível

Questão 15

(FUNASA/NÍVEL SUPERIOR/2013) Embora possua um núcleo imutável, tam-

bém chamado de cláusulas pétreas, a CF é classificada como semirrígida, dada a possibilidade
de alteração de seu texto por meio de emenda.

Errado.
Nossa atual Constituição Federal é rígida.

Questão 16

(MMA/AGENTE ADMINISTRATIVO/2009) A CF vigente, quanto à sua alterabi-

lidade, é do tipo semiflexível, dada a possibilidade de serem apresentadas emendas ao seu
texto; contudo, com quórum diferenciado em relação à alteração das leis em geral.

Errado.
Vamos relembrar mais uma vez para não esquecer: nossa atual Constituição Federal é
rígida.
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É importante dizer que Alexandre de Moraes1 traz uma nova classificação de Constituição
quanto à estabilidade: é a Constituição super-rígida. Para ele, a Constituição Brasileira de 1988
pode ser considerada super-rígida, uma vez que, em regra, poderá ser alterada por um processo legislativo diferenciado, mas, excepcionalmente, em alguns pontos, é imutável (exemplo:
cláusulas pétreas), ou seja, segundo a visão do citado autor, a nossa atual Constituição, por
possuir um núcleo imutável, é mais do que rígida é super-rígida.
DICA DO LD
Constituição super-rígida = imutável + rígida
DICA DO LD
Para a grande maioria da doutrina, nossa atual Constituição
Federal é rígida. Esta classificação citada é peculiar do Alexandre de Moraes.

Vejamos como essa visão pode ser cobrada em prova.

Questão 17

(TCU/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/2007) A Constituição Federal de

1988 (CF) é considerada pela maior parte da doutrina constitucionalista como uma constituição rígida. Há, no entanto, visão que – atentando para o fato de a CF ter um núcleo imutável,
que não se submete a modificações nem mesmo por emenda – a classifica como super-rígida.

Certo.
Cuidado com essa abordagem trazida por Alexandre de Moraes. Se perguntarem genericamente, nossa Constituição é rígida. Alexandre de Moraes a qualifica como super-rígida.

1

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 5.
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MATERIAL
CONTEÚDO

FORMAL
ESCRITA

FORMA
CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES

exclusivamente normas materialmente constitucionais
normas materialmente e formalmente constitucionais
só normas escritas sistematizadas num único documento

NÃO ESCRITA

jurisprudência, costumes e normas escritas esparsas

PROMULGADA
OUTORGADA
ORIGEM

CESARISTA

com a participação do povo
sem a participação do povo

outorga + referendo

PACTUADA acordo de vontades entre grupos antagônicos
IMUTÁVEL
RÍGIDA
ESTABILIDADE

FLEXÍVEL

não admite alteração

admite alteração por um processo mais qualificado
admite alteração por um processo mais simples

SEMIRRÍGIDA
SUPER-RÍGIDA

rígida + flexível
rígida + imutável

5. Quanto à Extensão: Analítica ou Sintética
Constituição analítica (ou prolixa, larga, extensa, ampla): examina e regulamenta todos os
assuntos que entenda relevantes. Contém normas materialmente constitucionais e normas
formalmente constitucionais. Por essa razão, é extensa e prolixa. Como exemplo, temos a
nossa atual Constituição Federal de 1988.
Constituição sintética (ou concisa, breve, sumária, sucinta): traz somente princípios e normas gerais de regência do Estado, ou seja, trata apenas de matérias com conteúdo de Constituição (normas materialmente constitucionais), deixando os demais assuntos para a legislação infraconstitucional. Como exemplo, a Constituição dos EUA.

Questão 18

(FUB/ADMINISTRADOR/2018) Por conter, de forma sucinta, normas que tratam

dos mais diversos temas de interesse da sociedade, a Constituição Federal de 1988 é classificada como sintética.
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Errado.
Justamente por tratar dos mais diversos temas de interesse da sociedade, a nossa atual Constituição é analítica.

6. Quanto à Finalidade: Garantia, Dirigente ou Balanço
Constituição-garantia: é aquela que tem a finalidade de criar limites para a atuação do
Estado com a previsão de direitos e garantias fundamentais. Daí o nome “garantia”, indicando
que o texto constitucional tem por fim servir como “garantia” fundamental frente à ação opressora do Estado (Constituição dos EUA).
Constituição-dirigente: é aquela que dirige programas institucionais para o Estado
(CF/1988). Preocupa-se não só com o presente, mas também com o futuro, buscando condicionar os órgãos estatais à satisfação de objetivos predefinidos. O termo “dirigente” significa
que a Constituição “dirige” a atuação futura do Estado, por meio da previsão de metas. Caracteriza-se pela presença de normas constitucionais de eficácia limitada definidoras de princípios
programáticos.
ASSUNTO DE ALTO RENDIMENTO
Marcelo Neves observa na Constituição Federal de 1988 um modelo de Constituição simbólica2, haja vista que exagera na quantidade de normas programáticas, deixando, com isso, de ter
compromisso com a realidade social (exemplos desses exageros: o princípio fundamental da
razoável duração do processo, o objetivo fundamental de construção de uma sociedade livre,
justa e solidária etc.).

2

NEVES, Marcelo apud LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 94-100.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

14 de 82

DIREITO CONSTITUCIONAL

Classificação e Elementos da Constituição e a História Constitucional
Luciano Dutra

Questão 19

(PC-TO/DELEGADO DE POLÍCIA/2008) Constituição-garantia é a que, além de

legitimar e limitar o poder do Estado em face da sociedade, traça um plano de evolução política
e metas a serem alcançadas no futuro.

Errado.
Constituição-dirigente é a que, além de legitimar e limitar o poder do Estado em face da sociedade, traça um plano de evolução política e metas a serem alcançadas no futuro.

Constituição-balanço: é aquela que meramente descreve e sistematiza a organização política de um Estado. Preocupa-se, tão somente, com a situação presente. Exemplo: as sucessivas Constituições da extinta União Soviética, que tinham por finalidade refletir os diferentes
estágios do socialismo, faziam um “balanço” de cada estágio evolutivo do Estado Socialista.
DICA DO LD
Constituição-dirigente tem olhos para o futuro.
Constituição-balanço tem olhos para o presente.

7. Quanto ao Modo de Elaboração: Dogmática ou Histórica
Constituição dogmática: é a que se origina de um trabalho legislativo específico de um determinado órgão constituinte, sistematizando os dogmas fundamentais da política e do direito
dominantes naquele momento histórico. Tem esse nome por refletir os dogmas presentes, e,
por isso, será sempre escrita (exemplo: CF/1988).
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Constituição histórica: é sempre não escrita e resultante da lenta formação histórica dos
fatos sociopolíticos que se transformam em normas constitucionais. Como exemplo, temos a
Constituição da Inglaterra.
DICA DO LD
Constituição dogmática: criada em um determinado momento
da história.
Constituição histórica: criada ao longo da história.

Questão 20

(TJ-PB/JUIZ SUBSTITUTO/2011) Quanto ao modo de elaboração, a vigente CF

pode ser classificada como uma constituição histórica, em oposição à dita dogmática.

Errado.
Quanto ao modo de elaboração, a vigente CF pode ser classificada como uma constituição
dogmática.
ANALÍTICA
EXTENSÃO

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES

SINTÉTICA

FINALIDADE

normas materialmente e formalmente constitucionais
apenas normas materialmente constitucionais

GARANTIA

criar limites para a atuação do Estado

DIRIGENTE

dirigir programas institucionais

BALANÇO

DOGMÁTICA
MODO DE ELABORAÇÃO

HISTÓRICA

descrever a organização política do Estado
origina-se de um trabalho legislativo específico,
sistematizando os dogmas políticos e jurídicos atuais
resultante do lento evoluir das tradições do Estado
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8. Quanto à Ideologia: Ortodoxa ou Eclética
Constituição ortodoxa: é formada por uma só ideologia (exemplo: Constituição da China).
Constituição eclética: é influenciada por ideologias conciliatórias (exemplo: CF/1988).

9. Quanto
Semântica

ao

Modo

de ser

(Ontológica): Normativa, Nominativa

ou

Cuidado com essa classificação, porque despenca em concurso público.
Essa classificação foi proposta pelo constitucionalista alemão Karl Loewenstein (é importante lembrar o nome dele), levando em consideração a eficácia das Constituições em face da
realidade política de um determinado Estado.
Constituição normativa: é aquela criada com o propósito de conduzir a vida política do Estado e consegue tal desiderato, por estar em plena consonância com a realidade social. Em um
Estado que possui uma Constituição normativa, os agentes políticos obedecem as diretrizes
impostas pelo texto constitucional. Por exemplo: Constituição Federal de 1988.
Constituição nominativa (também chamada de nominal ou nominalista): apesar de pretender dominar o processo político, não logra esse objetivo plenamente, por estar em descompasso com a realidade social. A Constituição não consegue efetivamente normatizar o processo
político do Estado.
Constituição semântica: é utilizada apenas para justificar juridicamente o exercício autoritário de um poder preestabelecido. A Constituição semântica apresenta-se como um instrumento a serviço de um poder autoritário preexistente com a finalidade de conferir legitimidade
formal ao detentor do poder político. Exemplo: Constituição Brasileira de 1937.

Tenho observado uma controvérsia com relação à classificação da nossa atual Constituição
Federal de 1988 quanto ao modo de ser (esta classificação ontológica de que estamos tratando). O assunto está longe de ser pacífico. Lembre-se, o Direito não é uma ciência exata. O
STF, formado por onze especialistas em Direito Constitucional, dificilmente toma uma decisão
à unanimidade. A controvérsia no Direito é normal. Após ampla pesquisa doutrinária, consigo
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identificar uma corrente majoritária que defende que a nossa atual Constituição Federal é,
sim, normativa. Autores como Uadi Lammêgo Bulos e Marcelo Novelino defendem que a atual
Constituição Federal deve ser considerada nominal, por haver, ainda, descompasso entre algumas de suas normas e a realidade socioeconômica brasileira. No entanto, Pedro Lenza, Dirley
da Cunha Júnior, Guilherme Peña de Moraes e Sylvio Motta dizem que a Constituição Federal
vigente é normativa. Por isso, recomendo adotar a tese de que a Constituição Federal vigente
é normativa.

Questão 21

(TRE-MT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2010/ADAPTADA) Segundo a classificação

ontológica de Karl Loewenstein, as constituições podem ser divididas em normativas, nominais ou semânticas, conforme o grau de correspondência entre a pretensão normativa dos
seus preceitos e a realidade do processo de poder.

Certo.
Exatamente isso.

Questão 22

(TRF 1/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/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.

Certo.
A Constituição normativa tem a capacidade de efetivamente regular as relações de poder, não
podendo os governantes simplesmente ignorá-la, muito pela contrário, devem obedecer fielmente aos seus comandos normativos.
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10. Quanto à Sistematização: Codificada ou Legal
Constituição codificada (orgânica ou reduzida): é aquela sistematizada em um único documento (CF/1988).
Constituição legal (inorgânica ou variada): é aquela formada por documentos diversos.

11. Quanto à Religião: Teocrática ou Laica
Constituição teocrática (ou confessional): é aquela que adota uma religião oficial, como
é o caso da Constituição Política do Império do Brasil de 1824, que adotou a religião católica
apostólica romana em seu art. 5º.
Constituição laica (leiga ou não confessional): é aquela que não adota uma religião oficial,
como é exemplo a atual Constituição Federal de 1988, de acordo com o que prevê o art. 19, I,
segundo o qual é dever das entidades federativas manter distância das religiões.
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - estabelecer cultos
religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de
interesse público;
ORTODOXA
IDEOLOGIA

ECLÉTICA

uma só ideologia
ideologias diferente e conciliatórias

NORMATIVA
MODO DE SER
(ONTOLÓGICA)

conduz o processo político
apesar de pretender conduzir o processo político,
não logra êxito plenamente

NOMINATIVA
SEMÂNTICA

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES

não pretende conduzir o processo político – visa
legitimar um poder preexistente

CODIFICADA
SISTEMATIZAÇÃO

LEGAL

TEOCRÁTICA
RELIGIÃO

LAICA

único documento

documentos diversos

adota uma religião oficial

não adota uma religião oficial

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 É: formal, escrita, promulgada, rígida, analítica, dirigente,
dogmática, eclética, normativa, codificada e laica.
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ESCRITA

PROMULGADA

FORMAL
RÍGIDA
ANALÍTICA

CF/88

DIRIGENTE

DOGMÁTICA
LAICA
ECLÉTICA
NORMATIVA

Questão 23

CODIFICADA

(DPE-SP/ESTAGIÁRIO DE DIREITO/2008) Quanto a conteúdo, forma, origem,

estabilidade e extensão, a CF de 1988 pode ser corretamente classificada, respectivamente, como
a) formal, escrita, promulgada, rígida e analítica.
b) formal, não escrita, outorgada, flexível e analítica.
c) material, não escrita, outorgada, flexível e sintética.
d) material, escrita, promulgada, rígida e sintética.

Letra a.
Conforme externado acima, a Constituição Federal de 1988 é: formal, escrita, promulgada, rígida, analítica, dirigente, dogmática, eclética, normativa, codificada e laica.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

20 de 82

DIREITO CONSTITUCIONAL

Classificação e Elementos da Constituição e a História Constitucional
Luciano Dutra

Questão 24

(IRB/DIPLOMATA/2013) A constituição de 1988 é classificada, quanto à origem,

como promulgada; quanto à extensão, como analítica; quanto à estabilidade, como semirrígida
e, quanto ao modo de elaboração, como histórica.

Errado.
Vamos repetir mais uma vez para não haver dúvida: a Constituição Federal de 1988 é formal,
escrita, promulgada, rígida, analítica, dirigente, dogmática, eclética, normativa, codificada e laica. Com isso, temos totais condições de responder as questões a seguir. Então, mãos à massa!

Questão 25

(STN/ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE/2013 – ADAPTADA) Segundo a

doutrina tradicional, a constituição federal de 1988 pode ser categorizada como promulgada
e escrita.

Certo.
Nossa atual Constituição, quanto à origem, é promulgada e, quanto à forma, é escrita.

Questão 26

(MMA/AGENTE ADMINISTRATIVO/2009) A CF, quanto à origem, é promulgada,

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

Certo.
Exatamente isso!
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Questão 27

(TRE-MG/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2009) A Constituição da República Federativa

do Brasil de 1988 (CF) caracteriza-se por ser
a) rígida e material.
b) formal e outorgada.
c) escrita e rígida.
d) flexível e escrita.
e) promulgada e semirrígida.

Letra c.
A Constituição Federal de 1988 é escrita (quanto à forma) e rígida (quanto à estabilidade).
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ELEMENTOS DA CONSTITUIÇÃO
Agora que já conseguimos classificar nossa Constituição Federal de 1988, importante saber que José Afonso da Silva3 identifica que as normas constitucionais são agrupadas de acordo com a sua natureza e a sua finalidade.
De acordo com o conteúdo específico de determinado conjunto de normas constitucionais,
são elementos formativos das Constituições:
a) os elementos orgânicos: conjunto de normas que regulam a estrutura do Estado e do
poder (Título III – Da Organização do Estado; Título IV – Da Organização dos Poderes; Título V,
Capítulos II e III – Das Forças Armadas e da Segurança Pública; e Título VI – Da Tributação e
do Orçamento);
b) os elementos limitativos: normas que trazem o elenco dos direitos e garantias fundamentais, que limitam o exercício do poder estatal (Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, com exceção do Capítulo II – Direitos Sociais);
c) os elementos socioideológicos: normas que revelam o compromisso das Constituições
modernas entre o Estado individualista (Estado Liberal) e o Estado Social (intervencionista) (Título II, Capítulo II – Dos Direitos Sociais; Título VII – Da Ordem Econômico e Financeira; e Título
VIII – Da Ordem Social);
d) os elementos de estabilização constitucional: conjunto de normas destinadas a assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas (art. 102, I, a – ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de
constitucionalidade; arts. 34 a 36 – Da Intervenção; arts. 102 e 103 – jurisdição constitucional;
e Título V, Capítulo I – Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio);
e) os elementos formais de aplicabilidade: normas que estatuem regras de aplicação das
Constituições (Preâmbulo; ADCT; art. 5º, § 1º; e normas que contêm as cláusulas de promulgação).
3

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros. p. 44-45.
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normas que regulam a estrutura
do Estado e do Poder
normas que preveem regras de
aplicação das Constituições
preâmbulo, ADCT

ORGÂNICOS
FORMAIS DE
APLICABILIDADE

ELEMENTOS DA
normas destinadas a assegurar
a solução de conflitos
constitucionais, a defesa da
Constituição, do Estado e das
instituições democráticas
exemplos: ADI, ADC,
intervenção federal e estadual,
estado de defesa e estado de
sítio

Exemplos: Títulos III e IV

normas que trazem o rol de direitos e
garantias que limitam o exercício do Poder

LIMITATIVOS

Exemplo: Título II, com exceção do Capítulo II

CONSTITUIÇÃO

ESTABILIZAÇÃO
CONSTITUCIONAL

normas que revelam o compromisso das
Constituições modernas (Estados Sociais
Democráticos)

SOCIOIDEOLÓGICOS

Exemplos: Capítulo lI do Título II, Títulos
VII e VIII
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HISTÓRIA CONSTITUCIONAL
Por fim, faremos uma breve síntese da história constitucional brasileira. Venha comigo
viajar na história.
Tivemos ao todo oito Constituições brasileiras. Traremos os aspectos relevantes de cada
uma delas.
1) Constituição outorgada de 1824 – Trata-se da nossa primeira Constituição, que foi outorgada pelo Imperador Dom Pedro I logo após a independência do Brasil em 1822. Adotou
a forma de Estado unitária (a única Constituição da nossa história constitucional a prever a
forma unitária de Estado). Previu a forma de Governo monárquica e a existência de quatro
Poderes: o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Moderador (exercido privativamente pelo
Imperador como Chefe Supremo da Nação). Também a única da história a trazer a Monarquia
como forma de Governo e a quadripartição de Poderes. Outros pontos peculiares desta Constituição de 1824 foram: a) a previsão de uma religião oficial (católica apostólica romana), o que
a caracteriza como teocrática; b) a possibilidade de alteração de algumas partes pelo processo legislativo ordinário, sendo classificada como semirrígida.
2) Constituição promulgada de 1891 – Segunda Constituição brasileira, promulgada logo
após a proclamação da República em 1889. Adotou a forma de Estado federativa (no caso,
uma federação formada por segregação), a forma de Governo republicana, o sistema de Governo presidencialista, exercido pelo Presidente auxiliado pelos Ministros de Estado. Previu a
tripartição de Poderes formada pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário (houve a exclusão do Poder Moderador). Doravante, todas as Constituições seguiram este modelo: forma
federativa de Estado, forma republicana de Governo e tripartição dos Poderes.
3) Constituição promulgada de 1934 – Terceira Constituição, promulgada após a revolução constitucionalista, que envolveu, de um lado, tropas do Estado de São Paulo e, de outro,
tropas federais. Seguiu a organização do Estado prevista na Constituição anterior, adotando a
forma de Estado federativa, a forma de Governo republicana, o sistema de Governo presidencialista, exercido pelo Presidente auxiliado pelos Ministros de Estado, e a tripartição de Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário). Foi fortemente influenciada pela Constituição alemã
de Weimar de 1919. Reconheceu os direitos sociais e econômicos (direitos de 2ª geração),
instaurando uma democracia social (Estado Social).
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4) Constituição outorgada de 1937 – Quarta Constituição brasileira, outorgada após o golpe de Estado perpetrado por Getúlio Vargas, que estabeleceu no Brasil o chamado Estado
Novo – um período ditatorial civil que se estendeu até 1945. É conhecida como Constituição
“Polaca”, por ter se inspirado na Constituição autoritária da Polônia, de tendência facista. Segundo a classificação de Karl Loeweinstein, trata-se de uma Constituição semântica. Houve o
fechamento do Congresso Nacional, o fortalecimento do Poder Executivo, a extinção dos partidos políticos e a concentração dos Poderes Executivo e Legislativo nas mãos do Presidente
da República, que legislava por meio de decretos-leis (tudo isso demonstra o caráter fascista
da Constituição). Adotou a forma de Estado federativa, a forma de Governo republicana e o
sistema de Governo presidencialista.
5) Constituição promulgada de 1946 – Quinta Constituição, que foi promulgada com o
intuito de redemocratizar o País após a era Vargas. O fim da 2ª Guerra Mundial intensifica no
mundo um sentimento voltado à valorização do regime democrático de governo, provocando,
com isso, a deposição de Getúlio Vargas. Recompôs os ideais democráticos, reproduzindo a
social democracia inaugurada em 1934, contemplando um rol de direitos e garantias individuais. Adotou a forma de Estado federativa, a forma de Governo republicana, o sistema de Governo presidencialista até a EC 04, de 1961, que instituiu no Brasil o sistema parlamentarista,
com a finalidade de reduzir os poderes do então Presidente João Goulart. Previu a tripartição
de Poderes entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
6) Constituição outorgada de 1967 – Sexta Constituição brasileira, outorgada após o golpe
militar de 1964, que derrubou o então Presidente João Goulart. Aproximou-se muito da Carta
de 1937. Adotou a forma de Estado federativa, a forma de Governo republicana, o sistema de
Governo presidencialista. Também previu a tripartição de Poderes entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
7) EC 01, de 1969 (verdadeira Constituição para a maioria da doutrina) – Sétima Constituição, outorgada pela ditadura militar. Muito embora alguns doutrinadores não reconheçam a EC
01, de 1969, como uma nova Constituição, à luz da doutrina de José Afonso da Silva4, não se
tratou de uma emenda, mas sim de uma nova Constituição Federal, uma vez que se outorgou
texto integralmente reformulado. Manteve as linhas autoritárias da Constituição antecedente,
4

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 39. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 89.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

26 de 82

DIREITO CONSTITUCIONAL

Classificação e Elementos da Constituição e a História Constitucional
Luciano Dutra

ampliando os poderes do Presidente da República e restringindo os poderes do Congresso
Nacional.
8) Constituição promulgada de 1988 – Oitava e última Constituição brasileira. Marca o
fim da ditadura militar após 21 anos de repressão política (de 1964 a 1985). Houve a eleição
indireta pelo Colégio Eleitoral de Tancredo Neves, em 15 de janeiro de 1985, porém este morreu
antes de assumir o cargo. Seu sucessor José Sarney convocou a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou, em 5 de outubro de 1988, a atual Carta, estabelecendo um modelo de
Estado Social Democrático.
DICA DO LD
As Constituições pares foram promulgadas, à exceção da primeira (1891, 1934, 1946 e 1988). As Constituições ímpares
foram outorgadas, à exceção da primeira (1824, 1937, 1967 e
1969).

Para fechar a História Constitucional Brasileira, vamos a dois mapas mentais.
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Será amplamente
estudada

1988
Promulgada após a 2ª Guerra Mundial
Forma de Estado: Federação

Outorgada

Ampliou os poderes do Presidente
da República e restringiu os do
Congresso Nacional

único período

Forma de Governo: República

Manteve as linhas autoritárias da
Constituição de 1967

1946
EC 01, de 1969

Tripartição dos poderes

parlamentarista

A EC 04, de 1961, institui o parlamentarismo para reduzir os
poderes de João Goulart
Outorgada após o Golpe Militar

HISTÓRIA
CONSTITUCIONAL

Forma de Estado: Federação

1967

Forma de Governo: República
Tripartição dos poderes

Outorgadas: ímpares, com exceção da 1ª (1824, 1937, 1967 e 1969)

Promulgadas: pares, com exceção da 1 ª (1891, 1934, 1946 e 1988)

Tudo OK? Ainda há alguma dúvida?
Se dúvidas houver, espero você no nosso fórum de dúvidas. Gostaria de receber sua avaliação acerca da nossa aula. Isso é muito importante para nós.
É isso! Fique com Deus, fortíssimo abraço e bons estudos.
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RESUMO
Classificação da Constituição
Quanto ao Conteúdo: 1) Constituição material: é aquela formada exclusivamente por normas materialmente constitucionais; 2) Constituição formal: é aquela composta por normas
materialmente constitucionais, bem como por normas formalmente constitucionais.
Quanto à Forma: 1) Constituição escrita: é aquela sistematizada em um único documento
constitucional escrito; Constituição não escrita: é composta por normas que não constam em
um documento constitucional único e solene. É formada por costumes, jurisprudência, bem
como por textos constitucionais escritos, porém esparsos, inclusive no tempo.
Quanto à Origem: 1) Constituição promulgada: é aquela elaborada com a participação popular. Origina-se de um órgão constituinte composto de representantes do povo, eleitos com a
finalidade de elaborar o texto constitucional; 2) Constituição outorgada: é aquela decorrente de
ato unilateral de força, fruto de um sistema autoritário, sendo elaborada sem a participação popular; 3) Constituição cesarista: é formada por uma imposição do governante, em um primeiro
momento, somada a um referendo popular como condição de eficácia do texto constitucional.
Há, portanto, um ato de outorga na origem somada a uma manifestação popular posterior com
a finalidade de ratificar a vontade do detentor do poder político; 4) Constituição pactuada: é
aquela que nasce de um acordo de vontades envolvendo dois ou mais agentes revolucionários
que, em um dado momento histórico, possuem o mesmo grau de poder. Esse tipo de Constituição geralmente ocorre em Estados mergulhados em guerra civil.
Quanto à Estabilidade: 1) Constituição imutável: como o próprio nome denota, não admite
alteração do seu conteúdo; 2) Constituição rígida: é aquela em que o processo de alteração de
suas normas depende de um procedimento solene, mais rigoroso do que o exigido para modificação da legislação infraconstitucional; 3) Constituição flexível: permite sua alterabilidade
pelo mesmo procedimento da legislação ordinária; 4) Constituição semirrígida: é aquela em
que o processo de modificação só é rígido na parte materialmente constitucional, sendo flexível na parte formalmente constitucional.
Quanto à Extensão: 1) Constituição analítica: examina e regulamenta todos os assuntos
que entenda relevantes; 2) Constituição sintética: traz somente princípios e normas gerais de
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regência do Estado, ou seja, trata apenas de matérias com conteúdo de Constituição (normas
materialmente constitucionais), deixando os demais assuntos para a legislação infraconstitucional.
Quanto à Finalidade: 1) Constituição-garantia: é aquela que tem a finalidade de criar limites
para a atuação do Estado com a previsão de direitos e garantias fundamentais. Daí o nome
“garantia”, indicando que o texto constitucional tem por fim servir como “garantia” fundamental
frente à ação opressora do Estado; 2) Constituição-dirigente: é aquela que dirige programas
institucionais para o Estado. Preocupa-se não só com o presente, mas também com o futuro,
buscando condicionar os órgãos estatais à satisfação de objetivos predefinidos; 3) Constituição-balanço: é aquela que meramente descreve e sistematiza a organização política de um
Estado. Preocupa-se, tão somente, com a situação presente.
Quanto ao Modo de Elaboração: 1) Constituição dogmática: é a que se origina de um trabalho legislativo específico de um determinado órgão constituinte, sistematizando os dogmas
fundamentais da política e do direito dominantes naquele momento histórico. Tem esse nome
por refletir os dogmas presentes, e, por isso, será sempre escrita; 2) Constituição histórica: é
sempre não escrita e resultante da lenta formação histórica dos fatos sociopolíticos que se
transformam em normas constitucionais.
Quanto à Ideologia: 1) Constituição ortodoxa: é formada por uma só ideologia; 2) Constituição eclética: é influenciada por ideologias conciliatórias.
Quanto ao Modo de Ser: 1) Constituição normativa: é aquela criada com o propósito de
conduzir a vida política do Estado e consegue tal desiderato, por estar em plena consonância
com a realidade social; 2) Constituição nominativa: apesar de pretender dominar o processo
político, não logra esse objetivo plenamente, por estar em descompasso com a realidade social. A Constituição não consegue efetivamente normatizar o processo político do Estado; 3)
Constituição semântica: é utilizada apenas para justificar juridicamente o exercício autoritário
de um poder preestabelecido.
Quanto à Sistematização: 1) Constituição codificada: é aquela sistematizada em um único
documento; 2) Constituição legal: é aquela formada por documentos diversos.
Quanto à Religião: 1) Constituição teocrática: é aquela que adota uma religião oficial; 2)
Constituição laica: é aquela que não adota uma religião oficial.
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CF/1988 é: formal, escrita, promulgada, rígida, analítica, dirigente, dogmática, eclética, normativa, codificada e laica.

Elementos da Constituição
Elementos orgânicos: conjunto de normas que regulam a estrutura do Estado e do poder
(Título III – Da Organização do Estado; Título IV – Da Organização dos Poderes; Título V, Capítulos II e III – Das Forças Armadas e da Segurança Pública; e Título VI – Da Tributação e do
Orçamento).
Elementos limitativos: normas que trazem o elenco dos direitos e garantias fundamentais,
que limitam o exercício do poder estatal (Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais,
com exceção do Capítulo II – Direitos Sociais).
Elementos socioideológicos: normas que revelam o compromisso das Constituições modernas entre o Estado individualista (Estado Liberal) e o Estado Social (intervencionista) (Título
II, Capítulo II – Dos Direitos Sociais; Título VII – Da Ordem Econômico e Financeira; e Título VIII
– Da Ordem Social).
Elementos de estabilização constitucional: conjunto de normas destinadas a assegurar
a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições
democráticas (art. 102, I, a – ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade; arts. 34 a 36 – Da Intervenção; arts. 102 e 103 – jurisdição constitucional; e
Título V, Capítulo I – Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio);
Elementos formais de aplicabilidade: normas que estatuem regras de aplicação das Constituições (Preâmbulo; ADCT; art. 5º, § 1º; e normas que contêm as cláusulas de promulgação).
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QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 1

(EXAME DA OAB/2009) De acordo com a classificação das constituições, deno-

mina-se dogmática a constituição que
a) é elaborada, necessariamente, por um órgão com atribuições constituintes e, somente existindo na forma escrita, sistematiza as ideias fundamentais contemporâneas da teoria política
e do direito.
b) somente pode ser alterada mediante decisão do poder constituinte derivado, sendo também
conhecida como histórica.
c) contém uma parte rígida e outra flexível e sistematiza os dogmas aceitos pelo direito positivo internacional.
d) sistematiza os dogmas sedimentados pelos costumes sociais e, também conhecida como
costumeira, é modificável por normas de hierarquia infraconstitucional, dada a rápida evolução
da sociedade.
Questão 2

(XXI EXAME DE ORDEM UNIFICADO) A Constituição de determinado país veicu-

lou os seguintes artigos: Art. X. As normas desta Constituição poderão ser alteradas mediante processo legislativo próprio, com a aprovação da maioria qualificada de três quintos dos
membros das respectivas Casas Legislativas, em dois turnos de votação, exceto as normas
constitucionais que não versarem sobre a estrutura do Estado ou sobre os direitos e garantias fundamentais, que poderão ser alteradas por intermédio de lei infraconstitucional. Art. Y.
A presente Constituição, concebida diretamente pelo Exmo. Sr. Presidente da República, deverá ser submetida à consulta popular, por meio de plebiscito, visando à sua aprovação definitiva.
Art. Z. A ordem econômica será fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, devendo seguir os princípios reitores da democracia liberal e da social democracia, bem
como o respeito aos direitos fundamentais de primeira dimensão (direitos civis e políticos) e
de segunda dimensão (direitos sociais, econômicos, culturais e trabalhistas). Com base no
fragmento acima, é certo afirmar que a classificação da Constituição do referido país seria
a) semirrígida, promulgada, heterodoxa.
b) flexível, outorgada, compromissória.
c) rígida, bonapartista e ortodoxa.
d) semiflexível, cesarista e compromissória.
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Questão 3

(CNJ/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2013) Constituição não escrita é aquela

que não é reunida em um documento único e solene, sendo composta de costumes, jurisprudência e instrumentos escritos e dispersos, inclusive no tempo.
Questão 4

(IRB/DIPLOMATA/2013) A Constituição de 1988 é classificada, quanto à origem,

como promulgada; quanto à extensão, como analítica; quanto à estabilidade, como semirrígida
e, quanto ao modo de elaboração, como histórica.
Questão 5

(FUB/NÍVEL SUPERIOR/2013) A constituição é outorgada quando é externada

com a participação dos cidadãos, uma vez que as normas constitucionais são estatuídas pela
deliberação majoritária dos agentes do poder constituinte.
Questão 6

(FUB/NÍVEL SUPERIOR/2013) A CF, no que diz respeito à forma, é uma consti-

tuição consuetudinária.
Questão 7

(FUNASA/NÍVEL SUPERIOR/2013) Embora possua um núcleo imutável, tam-

bém chamado de cláusulas pétreas, a CF é classificada como semirrígida, dada a possibilidade
de alteração de seu texto por meio de emenda.
Questão 8

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA/JUIZ SUBSTITUTO/2019) A

respeito das constituições classificadas como semânticas, assinale a opção correta.
a) São aquelas que se estruturam a partir da generalização congruente de expectativas de
comportamento.
b) São aquelas cujas normas dominam o processo político; e nelas ocorrem adaptação e submissão do poder político à constituição escrita.
c) Funcionam como pressupostos da autonomia do direito; e nelas a normatividade serve essencialmente à formação da constituição como instância reflexiva do sistema jurídico.
d) São aquelas cujas normas são instrumentos para a estabilização e perpetuação do controle
do poder político pelos detentores do poder fático.
e) São aquelas cujo sentido das normas se reflete na realidade constitucional.
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Questão 9

(POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO/DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL/2018) De

acordo com a doutrina majoritária, quanto à origem, as Constituições podem ser classificadas como
a) promulgadas, que são ditas democráticas por se originarem da participação popular por
meio do voto e da elaboração de normas constitucionais.
b) outorgadas, que surgem da tradição, dos usos e costumes, da religião ou das relações políticas e econômicas.
c) cesaristas, que são as derivadas de uma concessão do governante, ou seja, daquele que
tem a titularidade do poder constituinte originário.
d) pactuadas, que são formadas por dois mecanismos distintos de participação popular, o plebiscito e o referendo, ambos com o objetivo de legitimar a presença do detentor do poder.
e) históricas, que surgem do pacto entre o soberano e a organização nacional e englobam muitas das Constituições monárquicas.
Questão 10

(SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/ANALISTA JUDICIÁRIO/2018) O fato de o

texto constitucional ter sido alterado quase cem vezes em razão de emendas constitucionais
não é suficiente para classificar a vigente Constituição Federal brasileira como flexível.
Questão 11

(SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/ANALISTA JUDICIÁRIO/2018) A rigidez cons-

titucional é marca de todas as Constituições brasileiras desde, e inclusive, a de 1824.
Questão 12

(INSTITUTO RIO BRANCO/TERCEIRO SECRETÁRIO DA CARREIRA DE DIPLO-

MATA/2018) A vigente Constituição brasileira é, no que se refere à estabilidade, semirrígida,
pois, além de conter normas modificáveis por processo legislativo dificultoso e solene, possui
também normas flexíveis, que podem ser alteradas por processo legislativo ordinário.
Questão 13

(SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/TÉCNICO

TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL/2018) A Constituição que dificulte o processo tendente a modificá-la, ainda que permita emenda ou reforma, classifica-se como
a) flexível.
b) rígida.
c) sintética.
d) formal.
e) eclética.
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Questão 14

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/ADMINISTRADOR/2018) Por con-

ter, de forma sucinta, normas que tratam dos mais diversos temas de interesse da sociedade,
a Constituição Federal de 1988 é classificada como sintética.
Questão 15

(INÉDITA) De acordo com a doutrina constitucionalista, quanto à origem, as Cons-

tituições podem ser classificadas como:
a) outorgadas, que surgem da tradição, dos usos e costumes constitucionais.
b) cesaristas, que são criadas sem a participação popular.
c) pactuadas, que são formadas a partir de uma outorga somada a uma manifestação popular
posterior.
d) rígidas, uma vez que exigem um processo legislativo mais rigoroso.
e) promulgadas, que também são chamadas de democráticas, por se originarem da participação popular por meio do voto.
Questão 16

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PERNAMBUCO/ADVOGADO/2019) Segundo

a doutrina brasileira, a Constituição Federal de 1988 pode ser classificada como
a) outorgada, escrita, analítica e flexível.
b) promulgada, escrita, analítica e rígida.
c) outorgada, não escrita, sintética e flexível.
d) promulgada, costumeira, analítica e rígida.
e) outorgada, escrita, sintética e flexível.
Questão 17

(CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 2ª

REGIÃO/ANALISTA DE RELAÇÕES PÚBLICAS/2019) As constituições nominais são as que
logram ser lealmente cumpridas por todos os interessados, limitando, efetivamente, o poder.
Questão 18

(CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO CEARÁ/PSICÓLOGO/2019)

Quanto à classificação da Constituição, marque a opção correta:
a) A constituição é dita rígida quando possui um procedimento de alteração mais rigoroso, já a
flexível possui o mesmo procedimento de alteração das demais leis, ou seja, mais fácil de ser
alterada, por fim, a semirrígida ocorre quando parte da constituição é rígida e parte é flexível,
pois algumas partes da constituição são fáceis e outras mais difíceis de alterar.
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b) Constituição formal é aquela que possui apenas matérias constitucionais, por sua vez a
Constituição material, além de possuir matérias constitucionais, também possui outros assuntos.
c) A Constituição Federal de 1988 é classificada como histórica, pois é fruto de um trabalho
legislativo específico. Tem esse nome por refletir os dogmas de um momento da história.
d) Por ter somente 250 artigos, a Constituição Federal Brasileira é classificada como sintética,
sendo uma constituição reduzida, concisa.
Questão 19

(CÂMARA DE PALMAS-TO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2018) Assinale a

alternativa CORRETA. A Constituição Federal de 1988, de acordo com o modo de elaboração,
origem e extensão, pode ser classificada como:
a) dogmática, outorgada e sintética.
b) histórica, promulgada e sintética.
c) dogmática, promulgada e analítica.
d) histórica, outorgada e analítica.
Questão 20

(CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 11ª REGIÃO-PR/AGENTE

FISCAL/2018) A constituição dirigente caracteriza-se por enunciar objetivos e como e quando
devem esses ser perseguidos pelo Poder Público, em geral, e pelo legislador, em particular.
Questão 21

(POLÍCIA CIVIL DO PIAUÍ/DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL/2018) A Constituição

Federal de 1988 pode ser considerada:
a) semirrígida, porque algumas matérias, denominadas cláusulas pétreas, são imutáveis.
b) sintética, porque veicula tão somente princípios e normas gerais.
c) analítica, pois aborda minúcias, estabelecendo regras que poderiam estar em leis infraconstitucionais.
d) pactuada, segundo valores e tradições estabelecidos e conservados pela sociedade.
e) outorgada, permitiu a participação do povo em seu processo de elaboração.
Questão 22

(CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ACRE/FISCAL/2018)

Aos trinta anos de vigência, a Constituição brasileira de 1988 é conhecida por ser sintética, ter
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recebido poucas emendas e conferir diminuta importância aos direitos e deveres individuais e
coletivos.
Questão 23

(CÂMARA DE CAMPO LIMPO PAULISTA-SP/PROCURADOR JURÍDICO/2018)

As constituições que resultam dos trabalhos de um órgão constituinte sistematizador das
ideias e princípios fundamentais da teoria política e do direito dominante naquele momento
são denominadas constituições
a) dogmáticas.
b) pactuadas.
c) democráticas.
d) semânticas.
e) ecléticas.
Questão 24

(CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 8ª REGIÃO-AM/AGENTE DE

ORIENTAÇÃO/2018) As chamadas constituições dirigentes preocupam-se principalmente
com aspectos estruturais do poder do Estado, dedicando-se primordialmente à repartição de
competências e à limitação de seu exercício.
Questão 25

(POLÍCIA CIVIL DE GOIÁS/DELEGADO DE POLÍCIA/2018) A Constituição Fe-

deral brasileira de 1988 classifica-se quanto à origem, ao modo de elaboração, à alterabilidade,
à dogmática e ao critério ontológico de Karl Loewenstein, respectivamente, em
a) outorgada, dogmática, rígida, eclética e normativa.
b) outorgada, histórica, semirrígida, ortodoxa e nominalista.
c) promulgada, dogmática, rígida, eclética e normativa.
d) promulgada, histórica, semirrígida, ortodoxa e nominalista.
e) cesarista, histórica, imutável, eclética e semântica.
Questão 26

(CÂMARA DE ITAQUAQUECETUBA-SP/PROCURADOR JURÍDICO/2018) Den-

tre as classificações atribuídas às Constituições, é correto assinalar que a Constituição Brasileira de 1988 é
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a) cesarista quanto à origem e sintética quanto à extensão.
b) dogmática quanto ao modo de elaboração e heterônoma quanto à sua origem de decretação.
c) rígida quanto à alterabilidade e analítica quanto à extensão.
d) pactuada quanto à origem e analítica quanto à extensão.
e) histórica quanto ao modo de elaboração e plástica quanto à alterabilidade.
Questão 27

(CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 13ª REGIÃO-BA/ADVOGA-

DO/2018) A CF pode ser classificada como analítica, rígida e promulgada.
Questão 28

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS/TITULAR DE SERVIÇOS NOTA-

RIAIS E REGISTRAIS/2018) A atual Constituição da República Federativa do Brasil pode ser
classificada como:
a) Escrita, eclética e analítica.
b) Escrita, sintética e ortodoxa.
c) Escrita, imutável e preceitual.
d) Consuetudinária, sintética e rígida.
Questão 29

(CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE GOIÁS/PROFIS-

SIONAL DE FISCALIZAÇÃO/2018) As constituições não escritas são aquelas baseadas estritamente no direito consuetudinário, sem constar de quaisquer diplomas legislativos.
Questão 30

(CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE GOIÁS/PROFIS-

SIONAL DE FISCALIZAÇÃO/SUPERIOR/2018) As constituições semirrígidas são aquelas
que contêm disposições passíveis de alteração pelo poder constituinte derivado e outras inalteráveis (cláusulas pétreas).
Questão 31

(CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE GOIÁS/PROFIS-

SIONAL DE FISCALIZAÇÃO/2018) As constituições sintéticas dedicam-se apenas às normas
gerais de regência do Estado, disciplinando e limitando seu poder.
Questão 32

(CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE GOIÁS/PROFIS-

SIONAL DE FISCALIZAÇÃO/2018) As constituições dirigentes traçam um plano que impõe
missão constitucional a ser perseguida notadamente pelo legislador.
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Questão 33

(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍ-

PIO DE PAULÍNIA-SP/ANALISTA PREVIDENCIÁRIO/2018) A doutrina, ao referir-se à existência de constituições sintéticas ou analíticas, trata
a) da identificação da legitimidade democrática subjacente ao seu exercício.
b) da forma de veiculação das normas constitucionais.
c) do grau de detalhamento empregado nos respectivos textos, bem como da abrangência das
matérias tratadas.
d) do procedimento adotado para a modificação do texto constitucional, comparando-o com o
procedimento aplicável à legislação ordinária.
e) da doutrina de limitação do poder do Estado, da separação de poderes e da garantia dos
direitos fundamentais.
Questão 34

(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO/TÉCNICO JUDICIÁ-

RIO/2017) Além de ser uma Constituição escrita, a CF é classificada como
a) promulgada, flexível, dirigente e histórica.
b) outorgada, rígida, garantia e dogmática.
c) promulgada, flexível, dirigente e histórica.
d) promulgada, rígida, dirigente e dogmática.
e) outorgada, rígida, dirigente e histórica.
Questão 35

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS/TITULAR DE SERVIÇOS NOTA-

RIAIS E REGISTRAIS/2017) Em relação ao critério teleológico ou funcional, as Constituições
podem ser
a) garantistas, balanço ou dirigentes.
b) sintéticas ou expansivas.
c) normativas, nominais ou semânticas.
d) democráticas, autoritárias ou híbridas.
Questão 36

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO/TITULAR DE SERVIÇOS NO-

TARIAIS E REGISTRAIS/2017) Acerca da Constituição classificada, quanto à origem, como
cesarista, é correto afirmar que
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a) é constituída derivadamente pelo órgão parlamentar, tendo por instrumento a emenda de
reforma ou de revisão.
b) é formada por meio de plebiscito popular sobre um projeto já elaborado.
c) é imposta, sem participação popular, por quem não recebeu poder para tanto.
d) é oriunda dos trabalhos de uma Assembleia Constituinte eleita para tanto.
e) advém de um compromisso instável de duas forças políticas rivais e, se converte, mais
adiante, numa estipulação unilateral camuflada.
Questão 37

(TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO/JUIZ FEDERAL SUBSTITU-

TO/2017) Assinale a opção que, corretamente, classifica a Constituição Federal em vigor:
a) Dogmática, promulgada, rígida e analítica.
b) Rígida, popular, não dogmática e originalista.
c) Flexível, popular, histórica e formal.
d) Democrática, formal, semiflexível e originalista.
e) Semiflexível, promulgada, dirigente e nominalista.
Questão 38

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADOR DO TRABALHO/2017)

Considerados os critérios da finalidade, do conteúdo e da alterabilidade, classifica-se a Constituição da República de 1988 como:
a) Constituição dirigente, formal e rígida.
b) Constituição-garantia, formal e flexível.
c) Constituição dirigente, material e flexível.
d) Constituição-garantia, material e rígida.
e) Não respondida.
Questão 39

(UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI-MG/

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2017) Considerando os critérios de (1) estabilidade e (2) conteúdo, extensão e finalidade, a Constituição Brasileira de 1988 recebe, respectivamente, as seguintes classificações:
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a) semirrígida e dogmática.
b) rígida e sintética.
c) flexível e formal.
d) rígida e analítica.
Questão 40

(UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI-MG/

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/2017) A Constituição Brasileira de 1988, por tratar de muitos e
variados assuntos que foram considerados relevantes, e não apenas dos princípios e direitos
fundamentais e das normas de organização do Estado, recebe a classificação de:
a) flexível.
b) analítica.
c) material.
d) outorgada
Questão 41

(INSTITUTO RIO BRANCO/TERCEIRO SECRETÁRIO DA CARREIRA DE DIPLO-

MATA/2017) A Constituição Federal de 1988 é classificada, quanto à extensão, como sintética, pois suas matérias foram dispostas em um instrumento único e exaustivo de seu conteúdo.
Questão 42

(CÂMARA DE GUAÍBA-RS/PROCURADOR/2017) As Constituições podem ser

classificadas de diversas formas, seja quanto à sua origem, ideologia ou modo de elaboração,
como exemplos. Atualmente, o Brasil possui a Constituição Federal de 1988 como a vigente
em todo o território nacional. Qual das alternativas apresenta três classificações corretas dessa Constituição?
a) Eclética, quanto à ideologia; semirrígida, quanto à alterabilidade; e escrita codificada, quanto
à forma.
b) Promulgada, quanto à origem; material, quanto ao conteúdo; e constituição-garantia, quanto
à finalidade.
c) Dogmática, quanto ao modo de elaboração; formal, quanto ao conteúdo; e ortodoxa, quanto
à ideologia.
d) Escrita codificada, quanto à forma; pragmática, quanto à ideologia; e sintética, quanto à
extensão.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

41 de 82

DIREITO CONSTITUCIONAL

Classificação e Elementos da Constituição e a História Constitucional
Luciano Dutra

e) Analítica, quanto à extensão; dogmática, quanto ao modo de elaboração; e rígida, quanto à
alterabilidade.
Questão 43

(TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO/ANALISTA JUDICI-

ÁRIO/2017) De acordo com a teoria constitucional majoritária, a constituição é classificada como
a) consuetudinária, se fundamentada em documentos formais, rejeitando a possibilidade de
as regras serem embasadas nos costumes constitucionais.
b) rígida, se for passível de alterações por meio de um processo legislativo mais restrito do que
o previsto para a edição de leis ordinárias.
c) cesarista, se promulgada sem nenhuma submissão à ratificação popular.
d) material, se for escrita e representada por meio de um único documento solene.
Questão 44

(TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁ-

RIO/2017) Classifica-se a Constituição Federal de 1988 (CF) como
a) histórica, pelo critério do modo de elaboração.
b) cesarista e outorgada, pelo critério de origem.
c) eclética e ortodoxa, pelo critério da dogmática.
d) prolixa, pelo critério da extensão das matérias contempladas no texto constitucional.
Questão 45

(CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DA BAHIA/ADVOGADO/2017) No que

se refere às características da Carta Magna nacional, a Constituição brasileira de 1988 é classificada como
a) outorgada, formal e material.
b) rígida, promulgada e histórica.
c) promulgada, sintética e flexível.
d) promulgada, formal e analítica.
e) rígida, cesarista e dogmática.
Questão 46

(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RORAIMA/ADMI-

NISTRADOR/2017) Ao classificar as constituições, Alexandre de Moraes (2016) anota que
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a Constituição Federal de 1988 “se apresenta como produto escrito e sistematizado por um
órgão constituinte, a partir de princípios e ideias fundamentais da teoria política e do direito
dominante”. De acordo com esse fragmento, a atual Constituição brasileira é:
a) outorgada.
b) analítica.
c) dogmática.
d) histórica.
e) progressista.
Questão 47

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ/ANALISTA JUDICIÁRIO/2016) A Consti-

tuição do Estado de Direito X, recém promulgada, dispôs que (1) certas normas nela inseridas
eram insuscetíveis de alteração por qualquer processo de reforma constitucional, (2) outras
poderiam ser alteradas com observância das regras do processo legislativo ordinário e ainda indicou (3) aquelas que exigiriam um processo mais complexo para reforma, com menor
número de legitimados à sua deflagração e quorum qualificado de aprovação. Sob a ótica da
estabilidade, é correto afirmar que essa Constituição é:
a) rígida.
b) permeável.
c) flexível.
d) oscilante.
e) semirrígida.
Questão 48

(TRIBUNAL DE CONTAS DO PARÁ/AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EX-

TERNO/2016) A CF é considerada flexível, pois a sua alteração pode ocorrer por meio de procedimento ordinário do processo legislativo comum.
Questão 49

(TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA/AUDITOR-FISCAL DE CON-

TROLE EXTERNO/2016) A CF classifica-se como Constituição semirrígida, uma vez que, para
efeitos de reforma, as normas materialmente constitucionais são consideradas rígidas e as
normas apenas formalmente constitucionais são consideradas flexíveis.
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Questão 50

(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2016)

As constituições classificam-se, quanto
a) à estabilidade, em imutáveis, rígidas, flexíveis ou semirrígidas.
b) à origem, em escritas ou não escritas.
c) à forma, em materiais ou formais.
d) ao conteúdo, em dogmáticas ou históricas.
e) ao modo de elaboração, em analíticas ou sintéticas.
Questão 51

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/ENGENHEIRO/2016) A Constitui-

ção Federal de 1988 é classificada, quanto à estabilidade, como uma Constituição flexível,
o que pode ser comprovado pelo fato de seu texto já ter sofrido quase uma centena de emendas constitucionais.
Questão 52

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/ADMINISTRADOR/2015) A CF, ela-

borada por representantes legítimos do povo, é exemplo de Constituição outorgada.
Questão 53

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/ADMINISTRADOR/2015) Quanto

ao modo de elaboração, a CF é dogmática, porque foi constituída ao longo do tempo mediante
lento e contínuo processo de formação, reunindo a história e as tradições de um povo.
Questão 54

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/ADMINISTRADOR/2015) A CF, no

tocante a sua extensão, classifica-se como sintética, uma vez que versa somente sobre os
princípios gerais e as regras básicas de organização do Estado.
Questão 55

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/ADMINISTRADOR/2015) Quanto à

mutabilidade, a doutrina majoritária classifica a CF como rígida, visto que, para a modificação
do seu texto, exige-se um processo legislativo especial.
Questão 56

(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE/ASSESSOR

TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2015) As constituições podem ser classificadas como normativas quando há uma adequação entre o conteúdo normativo do texto constitucional e a realidade social, na medida em que detentores e destinatários de poder seguem a Constituição.
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Questão 57

(2020/INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-PA/FISCAL DE OBRAS)

Na classificação quanto à sua origem, entende-se por constituição promulgada aquela que
resulta do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita pelo povo, para, em nome
dele, atuar, nascendo, portanto, da deliberação popular legítima.
Questão 58

(2020/INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-PA/FISCAL DE OBRAS)

Constituições flexíveis são aquelas que exigem, para sua alteração, um processo legislativo
mais árduo e solene que o processo de alteração das normas não constitucionais.
Questão 59

(2020/INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-PA/FISCAL DE OBRAS)

Classificam-se como costumeiras as constituições que não trazem as regras em um único
texto solene e codificado, sendo baseada em usos, costumes, jurisprudências e convenções.
Questão 60

(2021/CREFONO 4/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Constituição consuetudi-

nária é a que aborda todos os assuntos que os representantes do povo entendem como fundamentais, descendo a minúcias em assuntos que deveriam constar de leis infraconstitucionais.
Questão 61

(2021/CORE PR/FISCAL JÚNIOR) Quanto ao critério de origem, classifica‐se

como promulgada a constituição imposta, de maneira unilateral, por governante que não recebeu do povo a legitimidade para em nome dele atuar.
Questão 62

(2021/CREFITO 4/ALMOXARIFE) As constituições que contêm apenas princí-

pios gerais ou que enunciam regras básicas de organização e funcionamento do sistema jurídico estatal são chamadas de constituições prolixas ou analíticas.
Questão 63

(2021/CRF RR/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Conforme o critério do modo

de elaboração, as constituições não escritas são dogmáticas.
Questão 64

(2021/CORE PR/FISCAL JÚNIOR) Classifica‐se como outorgada a constituição

que tenha sua origem no trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita pelo povo,
para em nome dele atuar legitimamente.
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Questão 65

(2021/CRT SP/TÉCNICO ADMINISTRATIVO) A Constituição Federal de 1988 é

classificada como analítica.
Questão 66

(2021/CREFONO 4/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Constituição outorgada é

a imposta unilateralmente pelo agente revolucionário, sem que este tenha recebido legitimidade do povo para, em nome dele, atuar.
Questão 67

(2021/CRT SP/ADVOGADO) Nas constituições cesaristas, a participação popu-

lar não é democrática, pois visa apenas a ratificar a vontade do detentor do poder.
Questão 68

(2021/CORE PR/FISCAL JÚNIOR) Sob o critério da mutabilidade, também deno-

minado alterabilidade, são consideradas como rígidas as constituições que exigem, para sua
alteração, um processo legislativo mais solene e dificultoso que o processo para alteração das
normas não constitucionais.
Questão 69

(2021/CREFITO 4/ALMOXARIFE) A constituição elaborada por um órgão cons-

tituinte composto por representantes do povo, de forma a traduzir a vontade popular, é classificada, quanto à sua origem, como constituição outorgada.
Questão 70

(2021/CREFITO 4/ALMOXARIFE) São classificadas como rígidas as constitui-

ções que, para sua modificação, demandam procedimentos mais solenes e complexos que
aqueles destinados à modificação das leis ordinárias.
Questão 71

(2021/CFT/ANALISTA TÉCNICO) Quanto à origem, a Constituição Federal de

1988 é promulgada.
Questão 72

(2021/CFT/ANALISTA TÉCNICO) Quanto ao conteúdo, a Constituição Federal

de 1988 é material.
Questão 73

(2021/CRBM 4ª REGIÃO/RECEPCIONISTA) A constituição semirrígida é aque-

la que é uma mescla da rígida e da flexível, contendo matérias que podem ser alteradas pelo
processo ordinário ou simples (flexíveis) e matérias que pressupõem um processo de modificação mais sofisticado e difícil.
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Questão 74

(2021/CFT/ANALISTA TÉCNICO) Quanto à alterabilidade, a Constituição Fede-

ral de 1988 é semirrígida.
Questão 75

(2021/PREFEITURA/ADVOGADO) A Constituição brasileira pode ser classifica-

da, quanto ao modo de elaboração, como uma constituição:
a) Histórica.
b) Dogmática.
c) Não escrita.
d) Outorgada.
e) Pactuada.
Questão 76

(2022 /CRMV-SP/ANALISTA DE SUPORTE DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA) As constituições normativas são as perfeitamente adaptadas à realidade social,
uma vez que, além de juridicamente válidas, estão em total consonância com o processo político e social, no sentido de uma adaptação e uma submissão do poder político à constituição
escrita.
Questão 77

(2022/CRMV-SP/ANALISTA DE SUPORTE DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA) As constituições sintéticas são as compostas por um número relativamente reduzido de dispositivos, sem estabelecer princípios e regras básicas sobre a organização do Estado, mas com uma abordagem exaustiva sobre os direitos e as garantias fundamentais dos
cidadãos.
Questão 78

(2022/CRMV-SP/ANALISTA DE SUPORTE DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA) As constituições plásticas são as que possuem uma parte rígida e uma parte flexível, ou seja, parte do texto constitucional está submetida a um procedimento agravado de alteração, ao passo que o restante do texto pode ser alterado mediante o mesmo procedimento
previsto para a legislação infraconstitucional.
Questão 79

(2022/CRMV-SP/ANALISTA DE SUPORTE DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA) São constituições promulgadas aquelas que resultam, em sua origem, de um
processo democrático, no que diz respeito à sua elaboração e aprovação, sendo, portanto,
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resultado da expressão da vontade popular, exercida por meio da formação de uma assembleia constituinte livremente eleita e autônoma.
Questão 80

(2022/DETRAN-AM/TÉCNICO ADMINISTRATIVO) A Constituição da República

Federativa do Brasil de 1988 é classificada pelos doutrinadores como uma Constituição Rígida. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente corretamente a definição de Constituições Rígidas.
a) São as Constituições que somente podem ser alteradas por um poder de competência igual
àquele que as criou, isto é, o Poder Constituinte Originário
b) São as Constituições que exigem, para sua alteração, um processo legislativo mais dificultoso do que o processo de alteração das normas não constitucionais
c) São as Constituições inalteráveis e que se pretendem eternas
d) São as Constituições que se materializam em um só código básico e sistemático
Questão 81

(2022/MPE-TO/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO) Quanto à sua origem,

as constituições podem ser:
a) escritas ou não escritas.
b) históricas ou dogmáticas.
c) rígidas ou flexíveis.
d) promulgadas ou outorgadas.
e) ortodoxas ou ecléticas.
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GABARITO
1. a

28. a

55. C

2. d

29. E

56. C

3. C

30. E

57. C

4. E

31. C

58. E

5. E

32. C

59. C

6. E

33. c

60. E

7. E

34. d

61. E

8. d

35. a

62. E

9. a

36. b

63. E

10. C

37. a

64. E

11. E

38. a

65. C

12. E

39. d

66. C

13. b

40. b

67. C

14. E

41. E

68. C

15. e

42. e

69. E

16. b

43. b

70. C

17. E

44. d

71. C

18. a

45. d

72. E

19. c

46. c

73. C

20. C

47. e

74. E

21. c

48. E

75. b

22. E

49. E

76. C

23. a

50. a

77. E

24. E

51. E

78. E

25. c

52. E

79. C

26. c

53. E

80. b

27. C

54. E

81. d
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GABARITO COMENTADO
Questão 1

(EXAME DA OAB/2009) De acordo com a classificação das constituições, deno-

mina-se dogmática a constituição que
a) é elaborada, necessariamente, por um órgão com atribuições constituintes e, somente existindo na forma escrita, sistematiza as ideias fundamentais contemporâneas da teoria política
e do direito.
b) somente pode ser alterada mediante decisão do poder constituinte derivado, sendo também
conhecida como histórica.
c) contém uma parte rígida e outra flexível e sistematiza os dogmas aceitos pelo direito positivo internacional.
d) sistematiza os dogmas sedimentados pelos costumes sociais e, também conhecida como
costumeira, é modificável por normas de hierarquia infraconstitucional, dada a rápida evolução
da sociedade.
Letra a.
A Constituição dogmática é a que se origina de um trabalho legislativo específico de um determinado órgão constituinte, sistematizando os dogmas fundamentais da política e do direito
dominantes naquele momento histórico. Tem esse nome justamente por refletir os dogmas
presentes (ideais fundamentais contemporâneos da teoria política e do direito) e, por isso, será
sempre escrita (exemplo: CF/1988).

Questão 2

(XXI EXAME DE ORDEM UNIFICADO) A Constituição de determinado país veicu-

lou os seguintes artigos: Art. X. As normas desta Constituição poderão ser alteradas mediante
processo legislativo próprio, com a aprovação da maioria qualificada de três quintos dos membros das respectivas Casas Legislativas, em dois turnos de votação, exceto as normas constitucionais que não versarem sobre a estrutura do Estado ou sobre os direitos e garantias fundamentais, que poderão ser alteradas por intermédio de lei infraconstitucional. Art. Y. A presente
Constituição, concebida diretamente pelo Exmo. Sr. Presidente da República, deverá ser submetida
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à consulta popular, por meio de plebiscito, visando à sua aprovação definitiva. Art. Z. A ordem
econômica será fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, devendo seguir os princípios reitores da democracia liberal e da social democracia, bem como o respeito
aos direitos fundamentais de primeira dimensão (direitos civis e políticos) e de segunda dimensão (direitos sociais, econômicos, culturais e trabalhistas). Com base no fragmento acima,
é certo afirmar que a classificação da Constituição do referido país seria
a) semirrígida, promulgada, heterodoxa.
b) flexível, outorgada, compromissória.
c) rígida, bonapartista e ortodoxa.
d) semiflexível, cesarista e compromissória.

Letra d.
O art. X denota uma Constituição semiflexível (ou semirrígida), uma vez que o processo de
modificação só é rígido na parte materialmente constitucional e flexível na parte formalmente
constitucional. O art. Y, por sua vez, mostra que se trata de uma Constituição cesarista, já que
é formada por uma imposição do governante num primeiro momento, somada a um referendo
popular como condição de eficácia do texto constitucional. Há, portanto, um ato de outorga
na origem somada a uma manifestação popular posterior com a finalidade de ratificar a vontade do detentor do poder político. Por fim, o art. Z nos faz crer se tratar de uma Constituição
compromissória (ou dirigente), que é aquela que dirige programas institucionais para o Estado
(CF/1988). Preocupa-se não só com o presente, mas também com um ideal de futuro, buscando condicionar os órgãos estatais à satisfação de objetivos preestabelecidos. O termo “dirigente” significa que o Constituinte originário “dirige” a atuação futura do Estado recém-criado,
por meio da previsão de metas a serem perseguidas.

Questão 3

(CNJ/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2013) Constituição não escrita é aquela

que não é reunida em um documento único e solene, sendo composta de costumes, jurisprudência e instrumentos escritos e dispersos, inclusive no tempo.
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Certo.
De fato, as Constituições não escritas são consolidadas em usos e costumes, convenções,
jurisprudência, bem como por textos constitucionais esparsos (não reunidos em um único
documento).

Questão 4

(IRB/DIPLOMATA/2013) A Constituição de 1988 é classificada, quanto à origem,

como promulgada; quanto à extensão, como analítica; quanto à estabilidade, como semirrígida
e, quanto ao modo de elaboração, como histórica.
Errado.
A Constituição de 1988 é classificada, quanto à origem, como promulgada; quanto à extensão,
como analítica; quanto à estabilidade, como rígida e, quanto ao modo de elaboração, como
dogmática. Alexandre de Moraes, no entanto, considera a Constituição brasileira, quanto à
estabilidade, como super-rígida, uma vez que, em regra, poderá ser alterada por um processo
legislativo diferenciado (emendas constitucionais), mas, excepcionalmente, em alguns pontos,
é imutável (cláusulas pétreas).

Questão 5

(FUB/NÍVEL SUPERIOR/2013) A constituição é outorgada quando é externada

com a participação dos cidadãos, uma vez que as normas constitucionais são estatuídas pela
deliberação majoritária dos agentes do poder constituinte.
Errado.
A constituição é promulgada quando é externada com a participação dos cidadãos, uma vez
que as normas constitucionais são estatuídas pela deliberação majoritária dos agentes do
poder constituinte.

Questão 6

(FUB/NÍVEL SUPERIOR/2013) A CF, no que diz respeito à forma, é uma consti-

tuição consuetudinária.
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Errado.
A Constituição federal de 1988 é classificada quanto à forma em escrita, por ser estruturada
por normas constitucionais escritas reunidas em um único documento. Destaque-se que a
Constituição consuetudinária é sinônimo de Constituição não escrita (ou costumeira), que são
aquelas formadas por normas que não constam em um documento único e solene; são construídas por costumes, jurisprudência, bem como por textos constitucionais escritos, porém
esparsos (exemplo: Constituição da Inglaterra). Perceba que as Constituições não escritas
podem possuir textos escritos, porém não estarão sistematizados em um único documento;
serão, ao contrário, normas espalhadas.

Questão 7

(FUNASA/NÍVEL SUPERIOR/2013) Embora possua um núcleo imutável, tam-

bém chamado de cláusulas pétreas, a CF é classificada como semirrígida, dada a possibilidade
de alteração de seu texto por meio de emenda.
Errado.
O item tratou do conceito de Constituição rígida, que se caracteriza pela possibilidade de serem apresentadas emendas ao seu texto, contudo, com quorum diferenciado em relação à
alteração das leis em geral. É importante que se diga que as Constituições semirrígidas, também chamadas de semiflexíveis, são aquelas em que o processo de modificação só é rígido
na parte materialmente constitucional e flexível na parte formalmente constitucional. Como
exemplo, a Constituição do Brasil Império de 1824 (única semirrígida – as demais Constituições da história constitucional brasileira foram rígidas).

Questão 8

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA/JUIZ SUBSTITUTO/2019) A

respeito das constituições classificadas como semânticas, assinale a opção correta.
a) São aquelas que se estruturam a partir da generalização congruente de expectativas de
comportamento.
b) São aquelas cujas normas dominam o processo político; e nelas ocorrem adaptação e submissão do poder político à constituição escrita.
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c) Funcionam como pressupostos da autonomia do direito; e nelas a normatividade serve essencialmente à formação da constituição como instância reflexiva do sistema jurídico.
d) São aquelas cujas normas são instrumentos para a estabilização e perpetuação do controle
do poder político pelos detentores do poder fático.
e) São aquelas cujo sentido das normas se reflete na realidade constitucional.
Letra d.
A Constituição semântica é utilizada apenas para justificar juridicamente o exercício autoritário
de um poder preestabelecido. A Constituição semântica apresenta-se como um instrumento a
serviço de um poder autoritário preexistente com a finalidade de conferir legitimidade formal
ao detentor do poder político. Exemplo: Constituição Brasileira de 1937.

Questão 9

(POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO/DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL/2018) De

acordo com a doutrina majoritária, quanto à origem, as Constituições podem ser classificadas como
a) promulgadas, que são ditas democráticas por se originarem da participação popular por
meio do voto e da elaboração de normas constitucionais.
b) outorgadas, que surgem da tradição, dos usos e costumes, da religião ou das relações políticas e econômicas.
c) cesaristas, que são as derivadas de uma concessão do governante, ou seja, daquele que
tem a titularidade do poder constituinte originário.
d) pactuadas, que são formadas por dois mecanismos distintos de participação popular, o plebiscito e o referendo, ambos com o objetivo de legitimar a presença do detentor do poder.
e) históricas, que surgem do pacto entre o soberano e a organização nacional e englobam muitas das Constituições monárquicas.
Letra a.
A Constituição promulgada (também chamada de democrática, popular ou votada) é aquela
elaborada com a participação popular. Origina-se de um órgão constituinte composto de representantes do povo, eleitos com a finalidade de elaborar o texto constitucional (CF/1988).
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Questão 10

(SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/ANALISTA JUDICIÁRIO/2018) O fato de o

texto constitucional ter sido alterado quase cem vezes em razão de emendas constitucionais
não é suficiente para classificar a vigente Constituição Federal brasileira como flexível.
Certo.
Constituição flexível é aquela que pode ser alterada pelo mesmo processo legislativo das leis
ordinárias, o que não é o caso da nossa CF/1988.

Questão 11

(SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/ANALISTA JUDICIÁRIO/2018) A rigidez cons-

titucional é marca de todas as Constituições brasileiras desde, e inclusive, a de 1824.
Errado.
A Constituição de 1824 foi semirrígida.

Questão 12

(INSTITUTO RIO BRANCO/TERCEIRO SECRETÁRIO DA CARREIRA DE DIPLO-

MATA/2018) A vigente Constituição brasileira é, no que se refere à estabilidade, semirrígida,
pois, além de conter normas modificáveis por processo legislativo dificultoso e solene, possui
também normas flexíveis, que podem ser alteradas por processo legislativo ordinário.
Errado.
A Constituição de 1988 é rígida.

Questão 13

(SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/TÉCNICO

TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL/2018) A Constituição que dificulte o processo tendente a modificá-la, ainda que permita emenda ou reforma, classifica-se como
a) flexível.
b) rígida.
c) sintética.
d) formal.
e) eclética.
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Letra b.
Constituição rígida é aquela em que o processo de alteração de suas normas depende de um
procedimento solene, mais rigoroso do que o exigido para modificação da legislação infraconstitucional (CF/1988).

Questão 14

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/ADMINISTRADOR/2018) Por con-

ter, de forma sucinta, normas que tratam dos mais diversos temas de interesse da sociedade,
a Constituição Federal de 1988 é classificada como sintética.

Errado.
A Constituição analítica (ou prolixa, larga, extensa, ampla) examina e regulamenta todos os
assuntos que entenda relevantes. Por essa razão, é extensa e prolixa. Como exemplo, temos
a nossa atual Constituição federal de 1988. Já a Constituição sintética (ou concisa, breve, sumária, sucinta) traz somente princípios e normas gerais de regência do Estado, ou seja, trata
apenas de matérias com conteúdo de Constituição (normas materialmente constitucionais),
deixando os demais assuntos para a legislação infraconstitucional. Como exemplo, a Constituição dos EUA.

Questão 15

(INÉDITA) De acordo com a doutrina constitucionalista, quanto à origem, as Cons-

tituições podem ser classificadas como:
a) outorgadas, que surgem da tradição, dos usos e costumes constitucionais.
b) cesaristas, que são criadas sem a participação popular.
c) pactuadas, que são formadas a partir de uma outorga somada a uma manifestação popular
posterior.
d) rígidas, uma vez que exigem um processo legislativo mais rigoroso.
e) promulgadas, que também são chamadas de democráticas, por se originarem da participação popular por meio do voto.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

56 de 82

DIREITO CONSTITUCIONAL

Classificação e Elementos da Constituição e a História Constitucional
Luciano Dutra

Letra e.
Quanto à origem, as Constituições podem ser classificadas em promulgada, outorgada, cesarista ou pactuada. Constituição promulgada (também chamada de democrática, popular ou
votada), é aquela elaborada com a participação popular. Origina-se de um órgão constituinte
composto de representantes do povo, eleitos com a finalidade de elaborar o texto constitucional (CF/1988). Constituição outorgada (ou imposta) é aquela decorrente de ato unilateral de
força, fruto de um sistema autoritário, sendo elaborada sem a participação popular. Por sua
vez, a Constituição cesarista (ou plebiscitária) é formada por uma imposição do governante,
em um primeiro momento, somada a um referendo popular como condição de eficácia do
texto constitucional. Há, portanto, um ato de outorga na origem somada a uma manifestação
popular posterior com a finalidade de ratificar a vontade do detentor do poder político. Por fim,
a Constituição pactuada é aquela que nasce de um acordo de vontades envolvendo dois ou
mais agentes revolucionários que, em um dado momento histórico, possuem o mesmo grau
de poder. Esse tipo de Constituição geralmente ocorre em Estados mergulhados em guerra
civil.

Questão 16

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PERNAMBUCO/ADVOGADO/2019) Segundo

a doutrina brasileira, a Constituição Federal de 1988 pode ser classificada como
a) outorgada, escrita, analítica e flexível.
b) promulgada, escrita, analítica e rígida.
c) outorgada, não escrita, sintética e flexível.
d) promulgada, costumeira, analítica e rígida.
e) outorgada, escrita, sintética e flexível.
Letra b.
A Constituição federal de 1988 é formal, escrita, promulgada, rígida, analítica, dirigente, dogmática, eclética, normativa, codificada e laica.
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Questão 17

(CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 2ª

REGIÃO/ANALISTA DE RELAÇÕES PÚBLICAS/2019) As constituições nominais são as que
logram ser lealmente cumpridas por todos os interessados, limitando, efetivamente, o poder.
Errado.
A Constituição nominativa (também chamada de nominal ou nominalista), apesar de pretender
dominar o processo político, não logra esse objetivo plenamente, por estar em descompasso
com a realidade social. A Constituição não consegue efetivamente normatizar o processo político do Estado.

Questão 18

(CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO CEARÁ/PSICÓLOGO/2019)

Quanto à classificação da Constituição, marque a opção correta:
a) A constituição é dita rígida quando possui um procedimento de alteração mais rigoroso, já a
flexível possui o mesmo procedimento de alteração das demais leis, ou seja, mais fácil de ser
alterada, por fim, a semirrígida ocorre quando parte da constituição é rígida e parte é flexível,
pois algumas partes da constituição são fáceis e outras mais difíceis de alterar.
b) Constituição formal é aquela que possui apenas matérias constitucionais, por sua vez a Constituição material, além de possuir matérias constitucionais, também possui outros assuntos.
c) A Constituição Federal de 1988 é classificada como histórica, pois é fruto de um trabalho
legislativo específico. Tem esse nome por refletir os dogmas de um momento da história.
d) Por ter somente 250 artigos, a Constituição Federal Brasileira é classificada como sintética,
sendo uma constituição reduzida, concisa.
Letra a.
A Constituição rígida é aquela em que o processo de alteração de suas normas depende de
um procedimento solene, mais rigoroso do que o exigido para modificação da legislação infraconstitucional (CF/1988).

Questão 19

(CÂMARA DE PALMAS-TO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2018) Assinale a

alternativa CORRETA. A Constituição Federal de 1988, de acordo com o modo de elaboração,
origem e extensão, pode ser classificada como:
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a) dogmática, outorgada e sintética.
b) histórica, promulgada e sintética.
c) dogmática, promulgada e analítica.
d) histórica, outorgada e analítica.
Letra c.
A Constituição federal de 1988, quanto: 1) ao modo de elaboração, é dogmática; 2) à origem,
é promulgada; 3) à extensão, é analítica.

Questão 20

(CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 11ª REGIÃO-PR/AGENTE

FISCAL/2018) A constituição dirigente caracteriza-se por enunciar objetivos e como e quando
devem esses ser perseguidos pelo Poder Público, em geral, e pelo legislador, em particular.
Certo.
A Constituição dirigente é aquela que dirige programas institucionais para o Estado (CF/1988).
Preocupa-se não só com o presente, mas também com o futuro, buscando condicionar os órgãos estatais à satisfação de objetivos predefinidos.

Questão 21

(POLÍCIA CIVIL DO PIAUÍ/DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL/2018) A Constituição

Federal de 1988 pode ser considerada:
a) semirrígida, porque algumas matérias, denominadas cláusulas pétreas, são imutáveis.
b) sintética, porque veicula tão somente princípios e normas gerais.
c) analítica, pois aborda minúcias, estabelecendo regras que poderiam estar em leis infraconstitucionais.
d) pactuada, segundo valores e tradições estabelecidos e conservados pela sociedade.
e) outorgada, permitiu a participação do povo em seu processo de elaboração.
Letra c.
A Constituição analítica (ou prolixa, larga, extensa, ampla) examina e regulamenta todos os
assuntos que entenda relevantes. Por essa razão, é extensa e prolixa. Como exemplo, temos a
nossa atual Constituição federal de 1988.
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Questão 22

(CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ACRE/FISCAL/2018)

Aos trinta anos de vigência, a Constituição brasileira de 1988 é conhecida por ser sintética, ter
recebido poucas emendas e conferir diminuta importância aos direitos e deveres individuais e
coletivos.
Errado.
Nossa atual Constituição é analítica.

Questão 23

(CÂMARA DE CAMPO LIMPO PAULISTA-SP/PROCURADOR JURÍDICO/2018)

As constituições que resultam dos trabalhos de um órgão constituinte sistematizador das
ideias e princípios fundamentais da teoria política e do direito dominante naquele momento
são denominadas constituições
a) dogmáticas.
b) pactuadas.
c) democráticas.
d) semânticas.
e) ecléticas.
Letra a.
A Constituição dogmática é a que se origina de um trabalho legislativo específico de um determinado órgão constituinte, sistematizando os dogmas fundamentais da política e do direito
dominantes naquele momento histórico. Tem esse nome por refletir os dogmas presentes, e,
por isso, será sempre escrita (exemplo: CF/1988).

Questão 24

(CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 8ª REGIÃO-AM/AGENTE DE

ORIENTAÇÃO/2018) As chamadas constituições dirigentes preocupam-se principalmente
com aspectos estruturais do poder do Estado, dedicando-se primordialmente à repartição de
competências e à limitação de seu exercício.
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Errado.
Como dito, a Constituição dirigente é aquela que dirige programas institucionais para o Estado
(CF/1988). Preocupa-se não só com o presente, mas também com o futuro, buscando condicionar os órgãos estatais à satisfação de objetivos predefinidos.

Questão 25

(POLÍCIA CIVIL DE GOIÁS/DELEGADO DE POLÍCIA/2018) A Constituição Fe-

deral brasileira de 1988 classifica-se quanto à origem, ao modo de elaboração, à alterabilidade,
à dogmática e ao critério ontológico de Karl Loewenstein, respectivamente, em
a) outorgada, dogmática, rígida, eclética e normativa.
b) outorgada, histórica, semirrígida, ortodoxa e nominalista.
c) promulgada, dogmática, rígida, eclética e normativa.
d) promulgada, histórica, semirrígida, ortodoxa e nominalista.
e) cesarista, histórica, imutável, eclética e semântica.

Letra c.
A Constituição federal brasileira de 1988 classifica-se quanto à origem em promulgada, quanto
ao modo de elaboração em dogmática, quanto à alterabilidade em rígida, quanto à dogmática
em eclética e quanto ao critério ontológico de Karl Loewenstein em normativa.

Questão 26

(CÂMARA DE ITAQUAQUECETUBA-SP/PROCURADOR JURÍDICO/2018) Den-

tre as classificações atribuídas às Constituições, é correto assinalar que a Constituição Brasileira de 1988 é
a) cesarista quanto à origem e sintética quanto à extensão.
b) dogmática quanto ao modo de elaboração e heterônoma quanto à sua origem de decretação.
c) rígida quanto à alterabilidade e analítica quanto à extensão.
d) pactuada quanto à origem e analítica quanto à extensão.
e) histórica quanto ao modo de elaboração e plástica quanto à alterabilidade.
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Letra c.
Nossa atual Constituição é rígida, uma vez que o processo de alteração de suas normas depende de um procedimento solene, mais rigoroso do que o exigido para modificação da legislação
infraconstitucional.

Questão 27

(CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 13ª REGIÃO-BA/ADVOGA-

DO/2018) A CF pode ser classificada como analítica, rígida e promulgada.

Certo.
A Constituição federal de 1988 é formal, escrita, promulgada, rígida, analítica, dirigente, dogmática, eclética, normativa, codificada e laica.

Questão 28

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS/TITULAR DE SERVIÇOS NOTA-

RIAIS E REGISTRAIS/2018) A atual Constituição da República Federativa do Brasil pode ser
classificada como:
a) Escrita, eclética e analítica.
b) Escrita, sintética e ortodoxa.
c) Escrita, imutável e preceitual.
d) Consuetudinária, sintética e rígida.

Letra a.
Como dito, a Constituição federal de 1988 é formal, escrita, promulgada, rígida, analítica, dirigente, dogmática, eclética, normativa, codificada e laica.

Questão 29

(CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE GOIÁS/PROFIS-

SIONAL DE FISCALIZAÇÃO/2018) As constituições não escritas são aquelas baseadas estritamente no direito consuetudinário, sem constar de quaisquer diplomas legislativos.
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Errado.
A Constituição não escrita (também chamada de costumeira) é composta por normas que
não constam em um documento constitucional único e solene. É formada por costumes, jurisprudência, bem como por textos constitucionais escritos, porém esparsos, inclusive no tempo
(exemplo: Constituição da Inglaterra).

Questão 30

(CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE GOIÁS/PROFIS-

SIONAL DE FISCALIZAÇÃO/SUPERIOR/2018) As constituições semirrígidas são aquelas
que contêm disposições passíveis de alteração pelo poder constituinte derivado e outras inalteráveis (cláusulas pétreas).
Errado.
A Constituição semirrígida (também chamada de semiflexível) é aquela em que o processo de
modificação só é rígido na parte materialmente constitucional, sendo flexível na parte formalmente constitucional. Como exemplo, a Constituição do Brasil Império de 1824 (única semirrígida – as demais Constituições da história constitucional brasileira foram rígidas).

Questão 31

(CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE GOIÁS/PROFIS-

SIONAL DE FISCALIZAÇÃO/2018) As constituições sintéticas dedicam-se apenas às normas
gerais de regência do Estado, disciplinando e limitando seu poder.
Certo.
A Constituição sintética (ou concisa, breve, sumária, sucinta) traz somente princípios e normas
gerais de regência do Estado, ou seja, trata apenas de matérias com conteúdo de Constituição
(normas materialmente constitucionais), deixando os demais assuntos para a legislação infraconstitucional. Como exemplo, a Constituição dos EUA.

Questão 32

(CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE GOIÁS/PROFIS-

SIONAL DE FISCALIZAÇÃO/2018) As constituições dirigentes traçam um plano que impõe
missão constitucional a ser perseguida notadamente pelo legislador.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

63 de 82

DIREITO CONSTITUCIONAL

Classificação e Elementos da Constituição e a História Constitucional
Luciano Dutra

Certo.
A Constituição dirigente é aquela que dirige programas institucionais para o Estado (CF/1988).
Preocupa-se não só com o presente, mas também com o futuro, buscando condicionar os órgãos estatais à satisfação de objetivos predefinidos.

Questão 33

(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍ-

PIO DE PAULÍNIA-SP/ANALISTA PREVIDENCIÁRIO/2018) A doutrina, ao referir-se à existência de constituições sintéticas ou analíticas, trata
a) da identificação da legitimidade democrática subjacente ao seu exercício.
b) da forma de veiculação das normas constitucionais.
c) do grau de detalhamento empregado nos respectivos textos, bem como da abrangência das
matérias tratadas.
d) do procedimento adotado para a modificação do texto constitucional, comparando-o com o
procedimento aplicável à legislação ordinária.
e) da doutrina de limitação do poder do Estado, da separação de poderes e da garantia dos
direitos fundamentais.
Letra c.
O que diferencia uma Constituição sintética de uma analítica é, justamente, o grau de detalhamento empregado nos respectivos textos, bem como a abrangência das matérias tratadas.

Questão 34

(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO/TÉCNICO JUDICIÁ-

RIO/2017) Além de ser uma Constituição escrita, a CF é classificada como
a) promulgada, flexível, dirigente e histórica.
b) outorgada, rígida, garantia e dogmática.
c) promulgada, flexível, dirigente e histórica.
d) promulgada, rígida, dirigente e dogmática.
e) outorgada, rígida, dirigente e histórica.
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Letra d.
Mais uma vez, a Constituição federal de 1988 é formal, escrita, promulgada, rígida, analítica,
dirigente, dogmática, eclética, normativa, codificada e laica.

Questão 35

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS/TITULAR DE SERVIÇOS NOTA-

RIAIS E REGISTRAIS/2017) Em relação ao critério teleológico ou funcional, as Constituições
podem ser
a) garantistas, balanço ou dirigentes.
b) sintéticas ou expansivas.
c) normativas, nominais ou semânticas.
d) democráticas, autoritárias ou híbridas.
Letra a.
Quanto à finalidade (ou critério teleológico ou funcional), as Constituições podem ser garantista (ou garantia), balanço ou dirigente.

Questão 36

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO/TITULAR DE SERVIÇOS NO-

TARIAIS E REGISTRAIS/2017) Acerca da Constituição classificada, quanto à origem, como
cesarista, é correto afirmar que
a) é constituída derivadamente pelo órgão parlamentar, tendo por instrumento a emenda de
reforma ou de revisão.
b) é formada por meio de plebiscito popular sobre um projeto já elaborado.
c) é imposta, sem participação popular, por quem não recebeu poder para tanto.
d) é oriunda dos trabalhos de uma Assembleia Constituinte eleita para tanto.
e) advém de um compromisso instável de duas forças políticas rivais e, se converte, mais
adiante, numa estipulação unilateral camuflada.
Letra b.
A Constituição cesarista (ou plebiscitária) é formada por uma imposição do governante, em
um primeiro momento, somada a um referendo popular como condição de eficácia do texto
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constitucional. Há, portanto, um ato de outorga na origem somada a uma manifestação popular posterior com a finalidade de ratificar a vontade do detentor do poder político.

Questão 37

(TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO/JUIZ FEDERAL SUBSTITU-

TO/2017) Assinale a opção que, corretamente, classifica a Constituição Federal em vigor:
a) Dogmática, promulgada, rígida e analítica.
b) Rígida, popular, não dogmática e originalista.
c) Flexível, popular, histórica e formal.
d) Democrática, formal, semiflexível e originalista.
e) Semiflexível, promulgada, dirigente e nominalista.
Letra a.
De novo, a Constituição federal de 1988 é formal, escrita, promulgada, rígida, analítica, dirigente, dogmática, eclética, normativa, codificada e laica.

Questão 38

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADOR DO TRABALHO/2017)

Considerados os critérios da finalidade, do conteúdo e da alterabilidade, classifica-se a Constituição da República de 1988 como:
a) Constituição dirigente, formal e rígida.
b) Constituição-garantia, formal e flexível.
c) Constituição dirigente, material e flexível.
d) Constituição-garantia, material e rígida.
e) Não respondida.
Letra a.
A atual Constituição, quanto à finalidade, é dirigente, quanto ao conteúdo, é formal e, quanto à
alterabilidade, é rígida.

Questão 39

(UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI-MG/

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2017) Considerando os critérios de (1)
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estabilidade e (2) conteúdo, extensão e finalidade, a Constituição Brasileira de 1988 recebe,
respectivamente, as seguintes classificações:
a) semirrígida e dogmática.
b) rígida e sintética.
c) flexível e formal.
d) rígida e analítica.
Letra d.
A Constituição de 1988, quanto à estabilidade, é rígida e, quanto ao conteúdo, é formal.

Questão 40

(UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI-MG/

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/2017) A Constituição Brasileira de 1988, por tratar de muitos e
variados assuntos que foram considerados relevantes, e não apenas dos princípios e direitos
fundamentais e das normas de organização do Estado, recebe a classificação de:
a) flexível.
b) analítica.
c) material.
d) outorgada
Letra b.
A Constituição federal de 1988 é analítica (ou prolixa, larga, extensa, ampla) porque examina
e regulamenta todos os assuntos que entenda relevantes. Por essa razão, é extensa e prolixa.

Questão 41

(INSTITUTO RIO BRANCO/TERCEIRO SECRETÁRIO DA CARREIRA DE DIPLO-

MATA/2017) A Constituição Federal de 1988 é classificada, quanto à extensão, como sintética, pois suas matérias foram dispostas em um instrumento único e exaustivo de seu conteúdo.
Errado.
Mais uma vez: a Constituição federal de 1988 é analítica (ou prolixa, larga, extensa, ampla)
porque examina e regulamenta todos os assuntos que entenda relevantes. Por essa razão,
é extensa e prolixa.
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Questão 42

(CÂMARA DE GUAÍBA-RS/PROCURADOR/2017) As Constituições podem ser

classificadas de diversas formas, seja quanto à sua origem, ideologia ou modo de elaboração,
como exemplos. Atualmente, o Brasil possui a Constituição Federal de 1988 como a vigente
em todo o território nacional. Qual das alternativas apresenta três classificações corretas dessa Constituição?
a) Eclética, quanto à ideologia; semirrígida, quanto à alterabilidade; e escrita codificada, quanto
à forma.
b) Promulgada, quanto à origem; material, quanto ao conteúdo; e constituição-garantia, quanto
à finalidade.
c) Dogmática, quanto ao modo de elaboração; formal, quanto ao conteúdo; e ortodoxa, quanto
à ideologia.
d) Escrita codificada, quanto à forma; pragmática, quanto à ideologia; e sintética, quanto à
extensão.
e) Analítica, quanto à extensão; dogmática, quanto ao modo de elaboração; e rígida, quanto à
alterabilidade.
Letra e.
De fato, a Constituição federal de 1988 é analítica, quanto à extensão; dogmática, quanto ao
modo de elaboração; e rígida, quanto à alterabilidade.

Questão 43

(TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO/ANALISTA JUDICI-

ÁRIO/2017) De acordo com a teoria constitucional majoritária, a constituição é classificada como
a) consuetudinária, se fundamentada em documentos formais, rejeitando a possibilidade de
as regras serem embasadas nos costumes constitucionais.
b) rígida, se for passível de alterações por meio de um processo legislativo mais restrito do que
o previsto para a edição de leis ordinárias.
c) cesarista, se promulgada sem nenhuma submissão à ratificação popular.
d) material, se for escrita e representada por meio de um único documento solene.
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Letra b.
A Constituição rígida é aquela em que o processo de alteração de suas normas depende de
um procedimento solene, mais rigoroso do que o exigido para modificação da legislação infraconstitucional (CF/1988).

Questão 44

(TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁ-

RIO/2017) Classifica-se a Constituição Federal de 1988 (CF) como
a) histórica, pelo critério do modo de elaboração.
b) cesarista e outorgada, pelo critério de origem.
c) eclética e ortodoxa, pelo critério da dogmática.
d) prolixa, pelo critério da extensão das matérias contempladas no texto constitucional.
Letra d.
A Constituição analítica (ou prolixa, larga, extensa, ampla) examina e regulamenta todos os
assuntos que entenda relevantes. Por essa razão, é extensa e prolixa. Como exemplo, temos a
nossa atual Constituição Federal de 1988.

Questão 45

(CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DA BAHIA/ADVOGADO/2017) No que

se refere às características da Carta Magna nacional, a Constituição brasileira de 1988 é classificada como
a) outorgada, formal e material.
b) rígida, promulgada e histórica.
c) promulgada, sintética e flexível.
d) promulgada, formal e analítica.
e) rígida, cesarista e dogmática.
Letra d.
A Constituição federal de 1988 é formal, escrita, promulgada, rígida, analítica, dirigente, dogmática, eclética, normativa, codificada e laica.
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Questão 46

(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RORAIMA/ADMI-

NISTRADOR/2017) Ao classificar as constituições, Alexandre de Moraes (2016) anota que
a Constituição Federal de 1988 “se apresenta como produto escrito e sistematizado por um
órgão constituinte, a partir de princípios e ideias fundamentais da teoria política e do direito
dominante”. De acordo com esse fragmento, a atual Constituição brasileira é:
a) outorgada.
b) analítica.
c) dogmática.
d) histórica.
e) progressista.
Letra c.
A Constituição dogmática é a que se origina de um trabalho legislativo específico de um determinado órgão constituinte, sistematizando os dogmas fundamentais da política e do direito
dominantes naquele momento histórico. Tem esse nome por refletir os dogmas presentes, e,
por isso, será sempre escrita (exemplo: CF/1988).

Questão 47

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ/ANALISTA JUDICIÁRIO/2016) A Consti-

tuição do Estado de Direito X, recém promulgada, dispôs que (1) certas normas nela inseridas
eram insuscetíveis de alteração por qualquer processo de reforma constitucional, (2) outras
poderiam ser alteradas com observância das regras do processo legislativo ordinário e ainda indicou (3) aquelas que exigiriam um processo mais complexo para reforma, com menor
número de legitimados à sua deflagração e quorum qualificado de aprovação. Sob a ótica da
estabilidade, é correto afirmar que essa Constituição é:
a) rígida.
b) permeável.
c) flexível.
d) oscilante.
e) semirrígida.
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Letra e.
A Constituição semirrígida (também chamada de semiflexível) é aquela em que o processo de
modificação só é rígido na parte materialmente constitucional, sendo flexível na parte formalmente constitucional. Como exemplo, a Constituição do Brasil Império de 1824 (única semirrígida – as demais Constituições da história constitucional brasileira foram rígidas).

Questão 48

(TRIBUNAL DE CONTAS DO PARÁ/AUXILIAR TÉCNICO DE CONTROLE EX-

TERNO/2016) A CF é considerada flexível, pois a sua alteração pode ocorrer por meio de procedimento ordinário do processo legislativo comum.
Errado.
A Constituição federal de 1988 é rígida.

Questão 49

(TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA/AUDITOR-FISCAL DE CON-

TROLE EXTERNO/2016) A CF classifica-se como Constituição semirrígida, uma vez que, para
efeitos de reforma, as normas materialmente constitucionais são consideradas rígidas e as
normas apenas formalmente constitucionais são consideradas flexíveis.
Errado.
A Constituição federal de 1988 é rígida.

Questão 50

(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2016)

As constituições classificam-se, quanto
a) à estabilidade, em imutáveis, rígidas, flexíveis ou semirrígidas.
b) à origem, em escritas ou não escritas.
c) à forma, em materiais ou formais.
d) ao conteúdo, em dogmáticas ou históricas.
e) ao modo de elaboração, em analíticas ou sintéticas.
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Letra a.
Quanto à estabilidade (alterabilidade ou mutabilidade), as Constituições são classificadas em
imutável, rígida, flexível ou semirrígida.

Questão 51

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/ENGENHEIRO/2016) A Constitui-

ção Federal de 1988 é classificada, quanto à estabilidade, como uma Constituição flexível,
o que pode ser comprovado pelo fato de seu texto já ter sofrido quase uma centena de emendas constitucionais.
Errado.
A Constituição federal de 1988 é rígida.

Questão 52

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/ADMINISTRADOR/2015) A CF, ela-

borada por representantes legítimos do povo, é exemplo de Constituição outorgada.
Errado.
A Constituição promulgada (também chamada de democrática, popular ou votada) é aquela
elaborada com a participação popular. Origina-se de um órgão constituinte composto de representantes do povo, eleitos com a finalidade de elaborar o texto constitucional (CF/1988).

Questão 53

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/ADMINISTRADOR/2015) Quanto

ao modo de elaboração, a CF é dogmática, porque foi constituída ao longo do tempo mediante
lento e contínuo processo de formação, reunindo a história e as tradições de um povo.
Errado.
A Constituição dogmática é a que se origina de um trabalho legislativo específico de um determinado órgão constituinte, sistematizando os dogmas fundamentais da política e do direito
dominantes naquele momento histórico. Tem esse nome por refletir os dogmas presentes, e,
por isso, será sempre escrita (exemplo: CF/1988).
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Questão 54

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/ADMINISTRADOR/2015) A CF, no

tocante a sua extensão, classifica-se como sintética, uma vez que versa somente sobre os
princípios gerais e as regras básicas de organização do Estado.

Errado.
A Constituição analítica (ou prolixa, larga, extensa, ampla): examina e regulamenta todos os
assuntos que entenda relevantes. Por essa razão, é extensa e prolixa. Como exemplo, temos a
nossa atual Constituição Federal de 1988.

Questão 55

(FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/ADMINISTRADOR/2015) Quanto à

mutabilidade, a doutrina majoritária classifica a CF como rígida, visto que, para a modificação
do seu texto, exige-se um processo legislativo especial.

Certo.
Exatamente isso.

Questão 56

(TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE/ASSESSOR

TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2015) As constituições podem ser classificadas como normativas quando há uma adequação entre o conteúdo normativo do texto constitucional e a realidade social, na medida em que detentores e destinatários de poder seguem a Constituição.

Certo.
A Constituição normativa é aquela criada com o propósito de conduzir a vida política do Estado e consegue tal desiderato, por estar em plena consonância com a realidade social. Em um
Estado que possui uma Constituição normativa, os agentes políticos obedecem às diretrizes
impostas pelo texto constitucional. Por exemplo: Constituição federal de 1988.
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Questão 57

(2020/INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-PA/FISCAL DE OBRAS)

Na classificação quanto à sua origem, entende-se por constituição promulgada aquela que
resulta do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita pelo povo, para, em nome
dele, atuar, nascendo, portanto, da deliberação popular legítima.
Certo.
A Constituição promulgada (também chamada de democrática, popular ou votada) é aquela
elaborada com a participação popular. Origina-se de um órgão constituinte composto de representantes do povo, eleitos com a finalidade de elaborar o texto constitucional.

Questão 58

(2020/INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-PA/FISCAL DE OBRAS)

Constituições flexíveis são aquelas que exigem, para sua alteração, um processo legislativo
mais árduo e solene que o processo de alteração das normas não constitucionais.
Errado.
Este é o conceito de uma Constituição rígida.

Questão 59

(2020/INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-PA/FISCAL DE OBRAS)

Classificam-se como costumeiras as constituições que não trazem as regras em um único
texto solene e codificado, sendo baseada em usos, costumes, jurisprudências e convenções.
Certo.
A Constituição não escrita (também chamada de costumeira) é composta por normas que não
constam em um documento constitucional único e solene. É formada por costumes, jurisprudência, bem como por textos constitucionais escritos, porém esparsos, inclusive no tempo.

Questão 60

(2021/CREFONO 4/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Constituição consuetudi-

nária é a que aborda todos os assuntos que os representantes do povo entendem como fundamentais, descendo a minúcias em assuntos que deveriam constar de leis infraconstitucionais.
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Errado.
Este é o conceito de Constituição analítica.

Questão 61

(2021/CORE PR/FISCAL JÚNIOR) Quanto ao critério de origem, classifica‐se

como promulgada a constituição imposta, de maneira unilateral, por governante que não recebeu do povo a legitimidade para em nome dele atuar.
Errado.
Trata-se do conceito de Constituição outorgada.

Questão 62

(2021/CREFITO 4/ALMOXARIFE) As constituições que contêm apenas princí-

pios gerais ou que enunciam regras básicas de organização e funcionamento do sistema jurídico estatal são chamadas de constituições prolixas ou analíticas.
Errado.
Trata-se do conceito de Constituição outorgada.

Questão 63

(2021/CRF RR/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Conforme o critério do modo

de elaboração, as constituições não escritas são dogmáticas.
Errado.
As Constituição escritas são dogmáticas.

Questão 64

(2021/CORE PR/FISCAL JÚNIOR) Classifica‐se como outorgada a constituição

que tenha sua origem no trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita pelo povo,
para em nome dele atuar legitimamente.
Errado.
Trata-se da Constituição promulgada.
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Questão 65

(2021/CRT SP/TÉCNICO ADMINISTRATIVO) A Constituição Federal de 1988 é

classificada como analítica.
Certo.
A atual Constituição Federal é analítica, pois examina e regulamenta todos os assuntos que
entendeu relevantes.

Questão 66

(2021/CREFONO 4/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) Constituição outorgada é

a imposta unilateralmente pelo agente revolucionário, sem que este tenha recebido legitimidade do povo para, em nome dele, atuar.
Certo.
A Constituição outorgada é aquela decorrente de ato unilateral de força, fruto de um sistema
autoritário, sendo elaborada sem a participação popular.

Questão 67

(2021/CRT SP/ADVOGADO) Nas constituições cesaristas, a participação popu-

lar não é democrática, pois visa apenas a ratificar a vontade do detentor do poder.
Certo.
A Constituição cesarista é formada por uma imposição do governante, em um primeiro momento, somada a um referendo popular como condição de eficácia do texto constitucional. Há,
portanto, um ato de outorga na origem somada a uma manifestação popular posterior com a
finalidade de ratificar a vontade do detentor do poder político.

Questão 68

(2021/CORE PR/FISCAL JÚNIOR) Sob o critério da mutabilidade, também deno-

minado alterabilidade, são consideradas como rígidas as constituições que exigem, para sua
alteração, um processo legislativo mais solene e dificultoso que o processo para alteração das
normas não constitucionais.
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Certo.
A Constituição rígida é aquela em que o processo de alteração de suas normas depende de
um procedimento solene, mais rigoroso do que o exigido para modificação da legislação infraconstitucional.

Questão 69

(2021/CREFITO 4/ALMOXARIFE) A constituição elaborada por um órgão cons-

tituinte composto por representantes do povo, de forma a traduzir a vontade popular, é classificada, quanto à sua origem, como constituição outorgada.
Errado.
É o conceito de Constituição promulgada.

Questão 70

(2021/CREFITO 4/ALMOXARIFE) São classificadas como rígidas as constitui-

ções que, para sua modificação, demandam procedimentos mais solenes e complexos que
aqueles destinados à modificação das leis ordinárias.
Certo.
Conforme dito, a Constituição rígida é aquela em que o processo de alteração de suas normas
depende de um procedimento solene, mais rigoroso do que o exigido para modificação da legislação infraconstitucional.

Questão 71

(2021/CFT/ANALISTA TÉCNICO) Quanto à origem, a Constituição Federal de

1988 é promulgada.
Certo.
A atual Constituição Federal é considerada promulgada, uma vez que se originou de um órgão
constituinte composto de representantes do povo, eleitos com a finalidade de elaborar o texto
constitucional.
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Questão 72

(2021/CFT/ANALISTA TÉCNICO) Quanto ao conteúdo, a Constituição Federal

de 1988 é material.
Errado.
Quanto ao conteúdo, a Constituição Federal de 1988 é formal, haja vista que é composta por
normas materialmente constitucionais, bem como por normas formalmente constitucionais.

Questão 73

(2021/CRBM 4ª REGIÃO/RECEPCIONISTA) A constituição semirrígida é aque-

la que é uma mescla da rígida e da flexível, contendo matérias que podem ser alteradas pelo
processo ordinário ou simples (flexíveis) e matérias que pressupõem um processo de modificação mais sofisticado e difícil.
Certo.
Exatamente isso.

Questão 74

(2021/CFT/ANALISTA TÉCNICO) Quanto à alterabilidade, a Constituição Fede-

ral de 1988 é semirrígida.
Errado.
Quanto à alterabilidade, a Constituição Federal de 1988 é rígida, haja vista que o processo de
alteração de suas normas depende de um procedimento mais rigoroso do que o exigido para
modificação da legislação infraconstitucional.

Questão 75

(2021/PREFEITURA/ADVOGADO) A Constituição brasileira pode ser classifica-

da, quanto ao modo de elaboração, como uma constituição:
a) Histórica.
b) Dogmática.
c) Não escrita.
d) Outorgada.
e) Pactuada.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

78 de 82

DIREITO CONSTITUCIONAL

Classificação e Elementos da Constituição e a História Constitucional
Luciano Dutra

Letra b.
A atual Constituição Federal de 1988 é dogmática, uma vez que se originou de um trabalho
legislativo específico de um determinado órgão constituinte, sistematizando os dogmas fundamentais da política e do direito dominantes naquele momento histórico.

Questão 76

(2022 /CRMV-SP/ANALISTA DE SUPORTE DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA) As constituições normativas são as perfeitamente adaptadas à realidade social,
uma vez que, além de juridicamente válidas, estão em total consonância com o processo político e social, no sentido de uma adaptação e uma submissão do poder político à constituição
escrita.
Certo.
É exatamente isso.

Questão 77

(2022/CRMV-SP/ANALISTA DE SUPORTE DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA) As constituições sintéticas são as compostas por um número relativamente reduzido de dispositivos, sem estabelecer princípios e regras básicas sobre a organização do Estado, mas com uma abordagem exaustiva sobre os direitos e as garantias fundamentais dos
cidadãos.
Errado.
De fato, as constituições sintéticas têm um número reduzido de normas, porém, dentre elas,
estão as regras de organização do Estado.

Questão 78

(2022/CRMV-SP/ANALISTA DE SUPORTE DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA) As constituições plásticas são as que possuem uma parte rígida e uma parte flexível, ou seja, parte do texto constitucional está submetida a um procedimento agravado de alteração, ao passo que o restante do texto pode ser alterado mediante o mesmo procedimento
previsto para a legislação infraconstitucional.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

79 de 82

DIREITO CONSTITUCIONAL

Classificação e Elementos da Constituição e a História Constitucional
Luciano Dutra

Errado.
Este é o conceito de constituição semirrígida. Lembre-se que constituição plástica é sinônimo
de constituição flexível.

Questão 79

(2022/CRMV-SP/ANALISTA DE SUPORTE DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA) São constituições promulgadas aquelas que resultam, em sua origem, de um processo democrático, no que diz respeito à sua elaboração e aprovação, sendo, portanto, resultado da expressão da vontade popular, exercida por meio da formação de uma assembleia
constituinte livremente eleita e autônoma.

Certo.
É exatamente o conceito de constituição promulgada.

Questão 80

(2022/DETRAN-AM/TÉCNICO ADMINISTRATIVO) A Constituição da República

Federativa do Brasil de 1988 é classificada pelos doutrinadores como uma Constituição Rígida. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente corretamente a definição de Constituições Rígidas.
a) São as Constituições que somente podem ser alteradas por um poder de competência igual
àquele que as criou, isto é, o Poder Constituinte Originário
b) São as Constituições que exigem, para sua alteração, um processo legislativo mais dificultoso do que o processo de alteração das normas não constitucionais
c) São as Constituições inalteráveis e que se pretendem eternas
d) São as Constituições que se materializam em um só código básico e sistemático

Letra b.
A constituição rígida exige, para sua alteração, um processo legislativo mais rigoroso do que
aquele utilizado para a modificação da legislação ordinária.
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Questão 81

(2022/MPE-TO/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO) Quanto à sua origem,

as constituições podem ser:
a) escritas ou não escritas.
b) históricas ou dogmáticas.
c) rígidas ou flexíveis.
d) promulgadas ou outorgadas.
e) ortodoxas ou ecléticas.

Letra d.
Quanto à origem, as constituições podem ser promulgadas, outorgadas, cesaristas ou pactuadas.
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