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DIREITO CONSTITUCIONAL1 
 

 

Teoria da Constituição: Constitucionalismo, Conceito de 
Constituição (prof. Filipe Kinsky) 

 

CONSTITUCIONALISMO 

1. Conceitua-se CONSTITUCIONALISMO como sendo uma técnica específica de 
limitação do poder com fins garantísticos. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). Trata-se do 
conceito de Constitucionalismo proposto por José Joaquim Gomes Canotilho. 
2. A origem do constitucionalismo remonta à antiguidade clássica, ao povo hebreu. É 
que o detentor do poder encontrava limites à sua atuação nas leis do Senhor. Essa alternativa 
é (verdadeira/ falsa). 
3. Os atos dos governantes estavam, no Constitucionalismo Antigo, sujeitos a uma 
espécie de controle de constitucionalidade, cujo parâmetro eram os textos sagrados. Tratava-
se de um exame de compatibilidade bíblica. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
4. Ainda na Antiguidade, é possível identificar movimentos constitucionais em Atenas e 
Roma. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
5. Em _______________ (Atenas/Roma), havia um aparato de institutos que permitiam 
a cidadania ativa – o povo tinha grande participação na condução da política.  
6. Em _______________ (Atenas/Roma), instituiu-se um sistema de freios e 
contrapesos que possibilitava dividir e limitar o poder político. A edição normativa não ficava 
a cargo de um só órgão, sendo que era possível o controle do processo de formação de 
normas entre os órgãos responsáveis. 
7. No Constitucionalismo Medieval, merece destaque a Magna Carta, de _________ 
(1215 / 1789), documento imposto pelos barões ingleses ao rei João Sem Terra com 
delimitação de poderes do monarca e que primava pela garantia da(o) 
____________________ (Liberdade e Propriedade/igualdade e Fraternidade). 
8. A Magna Carta tem especial importância por ter fundamentado o que se vem a 
entender hoje por Constituição. Isto é, deixou-se de lado um Constitucionalismo baseado em 
costumes e religião para se ter um texto escrito, que enumerava direitos inarredáveis dos 
governados. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
9. O Constitucionalismo Medieval produziu diversos outros documentos marcantes, que 
pretendiam limitar o poder do Estado através da garantia de direitos fundamentais mínimos. 
Indique tais documentos com um X: 
(   ) Petition of Rights; 
(   ) Habeas Corpus Act; 
(   ) Bill of Rights; 
(   ) Act of Settlement; 

 
1 Muito zelo foi dedicado a este trabalho; prestigie os autores. Esta obra é protegida. Sua circulação não 
autorizada caracteriza crime de violação de direito autoral, previsto no art. 184 do Código Penal. 



2 
 

www.metodogestalt.com.br Constitucionalismo e conceito Gabarito 

(   ) Constituição de Weimar; 
(   ) Forais e Cartas de Franquia; 
(   ) Contratos de Colonização. 
10. Identifique os principais documentos limitadores do Poder Estatal produzidos durante 
o constitucionalismo medieval, preenchendo as lacunas: 

Habeas 

Corpus Act 

Act of 

Settlement 

Petition of 

Rights 
Bill of Rights 

Contratos 

de 

Colonização 

Forais ou Cartas 

de Franquia 

 

Petition of Rights: Em 1628, veda que o rei crie impostos, convoque o exército ou prenda 
pessoas sem o prévio consentimento do parlamento; 

Habeas Corpus Act: em 1679, busca proteger a população contra prisões arbitrárias 
determinadas pelos reis. 

Bill of Rights, em 1689, consagra a soberania do parlamento sobre os poderes reais, além 
de trazer avanços quanto à liberdade individual e à propriedade privada.  

Act of Settlement, em 1701, garante algumas prerrogativas aos membros do judiciário, na 
tentativa de evitar eventuais pressões externas. 

Forais ou Cartas de Franquia: Eram documentos que conferiam aos Burgos autonomia em 
relação aos Feudos cujas terras ocupavam. Os Burgos conquistavam, através destes 
documentos, autonomia política e administrativa. 

Contratos de Colonização: Tratavam-se de contratos firmados entre colonizadores e 
colonizados – notadamente entre os ingleses e os norte-americanos –, que conferiam uma 
certa autonomia política aos novos ocupantes da américa para se autogerirem. 

11. O Constitucionalismo Moderno tem forte influência de filósofos da doutrina dos 
Contratos Sociais(os chamados filósofos contratualistas), merecendo destaque John Locke, 
Montesquieu, Rousseau e Kant. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
12. O movimento do Constitucionalismo Moderno surge como uma forma de manter vivo 
o absolutismo, resguardados os direitos dos súditos, que não mais poderiam ser relegados 
aos desmandos do rei. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). Essa é uma característica do 
Constitucionalismo Medieval. O Constitucionalismo Moderno propõe a ruptura com o 
absolutismo. 
13. O Constitucionalismo Moderno tem como eventos emblemáticos os movimentos 
constitucionais no(a) __________________________ (França e Estados Unidos/México e 
Alemanha). 
14. A Declaration of Rights do Estado da Virginia (1776) é considerada a primeira 
declaração moderna de direitos. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
15. A Revolta do Chá [...] Em Maio de 1773, numa tentativa de recuperar uma parte 
da fortuna gasta na guerra dos sete anos, o Rei George III impôs o monopólio da 
Companhia das Índias Orientais no comércio de chá para a América, fixando um preço 
especial para os colonos, que contrabandeavam aquele produto. Estes, em protesto 
contra a decisão de Londres, impediram que os navios carregados com chá pudessem 
atracar nos portos de Filadélfia e Nova Iorque. 
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Em Dezembro, na cidade de Boston, mais de sete mil homens, liderados por Samuel 
Adams, acorreram ao porto para impedir três navios da Companhia das Índias de 
descarregar. Quando o governador exigiu o pagamento do imposto, um grupo de 
homens disfarçados de índios Mohawk infiltrou-se nos navios e atirou todo o chá borda 
fora. A ação rebelde foi aplaudida pelos colonos americanos e punida pelo Parlamento 
britânico: em Março de 1774 foi aprovada uma lei a encerrar o porto de Boston ao 
comércio, até a Companhia das Índias ser ressarcida do prejuízo. 

Para reagir à decisão da metrópole, os colonos convocaram o primeiro Congresso 
Continental, ao qual chegaram delegados de 12 das 13 colónias, e deram início à guerra 
revolucionária. Um segundo Congresso foi reunido em Filadélfia, em 1775, já com a 
presença de todas as colónias - os seus dignitários foram aqueles que redigiram e 
aprovaram a Declaração de Independência dos EUA, a 4 de Julho de 1776. [Fonte: 
http://www.publico.pt/mundo/jornal/revolta-do-cha-levou-a-revolucao-americana-
18706197], importante movimento na concretização da independência 
_____________________(Americana/ Francesa/ Mexicana/ Alemã), influenciou 
drasticamente a formação do princípio do No Taxation Without Representation. Não se 
poderia, pelo Princípio do No Taxation Without Representation, criar ou majorar 
tributos sem a anuência popular, através dos representantes do povo. 

 

16. Em ____________________________ (1787/1788/1789/1790) nasce a primeira 
Constituição Moderna, a Constituição do(a) _____________________ (Estados 
Unidos/França). 
17. Em ___________________ (1787/1788/1789/1790), na França, é editada a 
Declaração dos Homens e dos Cidadãos, que dá um contorno bastante preciso ao 
constitucionalismo moderno, ao declarar que “Any society in which no provision is made for 
guaranteeing rights or for the separation of powers, has no Constitution.” Ou seja, numa 
sociedade em que não há previsão de garantias de direitos ou de separação de poderes, não 
há uma Constituição. 
18. A constituição é documento que possui natureza política e que, na concepção original 
do século XVIII, deveria, necessariamente, acolher a teoria da separação de poderes e 
declarar os direitos dos cidadãos frente ao Estado. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
Questão PGE - CESPE 
19. O constitucionalismo moderno surgiu no século XVIII, trazendo novos conceitos e 
práticas constitucionais, como a separação de poderes, os direitos individuais e a supremacia 
constitucional. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). Questão Delegado – CESPE 
20. O Neoconstitucionalismo é movimento constitucional situado cronologicamente no 
pós-primeira guerra mundial. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
21. O Neoconstitucionalismo é um movimento que toma forma em contraposição ao 
Constitucionalismo em vigor até o fim da 2ª Guerra Mundial. Essa alternativa é (verdadeira/ 
falsa). 
22. O Neoconstitucionalismo toma forma quando se escancara que a desvinculação da 
ética e da moral em relação ao Direito dá margem à subversão da própria finalidade do Direito: 
A justiça. No Tribunal de Nuremberg, os Nazistas, em sua defesa, alegaram o estrito 
cumprimento da lei e da própria Constituição Alemã, que autorizava todos os episódios 
ligados ao holocausto. Chegou-se à conclusão, neste momento, de que o Direito não mais 
poderia ser visto como um fim em si mesmo. Afinal, se o fosse, os nazistas não teriam 
cometido qualquer ilícito, já que todos seus atos seriam juridicamente válidos. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 
23. Há, com o Neoconstitucionalismo, um resgate dos valores kantianos, reintegrando a 
moral ao direito. A partir desta retomada kantiana, passa-se a enxergar o Direito como um 
meio para um fim outro, qual seja, a consecução da Dignidade da Pessoa Humana. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 
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24. A fim de garantir a prevalência da Dignidade da Pessoa Humana, fez-se necessário 
trazer a Constituição da periferia do ordenamento jurídico, do campo das meras intenções, 
para o centro de todo o universo normativo. Só seriam válidos os atos compatíveis com os 
valores inscritos na Constituição, que agora tem força normativa. Essa alternativa é 
(verdadeira/ falsa). 
25. No Neoconstitucionalismo preconiza-se a abertura da hermenêutica constitucional 
aos influxos da moralidade crítica. Caracteriza-se, ainda, pela mudança de paradigma de 
Estado Legislativo de Direito para Estado Constitucional de Direito, em que a Constituição 
passa a ocupar o centro de todo o sistema jurídico. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
Procurador da República – PGR 
26. Para o Neoconstitucionalismo, todas as disposições constitucionais são normas 
jurídicas, e a Constituição, além de estar em posição formalmente superior sobre o restante 
da ordem jurídica, determina a compreensão e interpretação de todos os ramos do Direito. 
Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). Procurador da República – PGR 
27. Sob o novo paradigma do pós-positivismo, o Estado Constitucional dá espaço ao 
Estado Legislativo, sendo suas características nevrálgicas a Carga Valorativa da 
Constituição, o reconhecimento da sua força normativa, o centralismo constitucional e o 
estabelecimento mínimo de direitos inerentes a dignidade da pessoa humana. Essa 
alternativa é (verdadeira/ falsa). 
28. O professor Dirley da Cunha Júnior chama atenção para dois importantes movimentos 
neoconstitucionais: o Patriotismo Constitucional e o Transconstitucionalismo. Identifique-os 
abaixo: 
1º) Patriotismo Constitucional: Trata-se de um movimento que busca o reconhecimento 
de um constitucionalismo intercultural. Foi difundido por Jürgen Habermas, nos anos 80. A 
ideia é superar o problema do nacionalismo étnico, que por muito tempo acabou opondo 
grupos de diferentes culturas. Pretende-se modificar o epicentro do sentimento de 
pertencimento, que até então girava em torno do nacionalismo, para a Constituição, que deve 
ser aberta e incentivar a interação cultural. 
2º) Transconstitucionalismo: Os maiores problemas relacionados ao constitucionalismo – 
a busca pela efetivação dos direitos humanos e a limitação dos poderes estatais – devem ser 
discutidos e tratados em âmbito internacional, dada sua importância. “O Direito 
Constitucional, portanto, afasta-se de sua base originária, que sempre foi o Estado, para se 
dedicar às ‘questões transconstitucionais’.” Busca-se conferir tratamento harmonioso aos 
problemas que assolam todos os Estados. 

Curso de Direito Constitucional – Dirley da Cunha Júnior – 10ª Edição. Editora 
JusPODIVM, 2016. 

29. i-c; ii-a; iii-d; iv-b 
30. Fala-se, ainda, em Constitucionalismo do Futuro. Trata-se de um Constitucionalismo 
que está por vir, que deve ser idealizado. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
31. O Constitucionalismo do Futuro é idealizado por ______________________ (José 
Roberto Dromi/Karl Lowenstein). 
32. O propositor do Constitucionalismo do futuro elenca como suas características, as 
seguintes (Marque com um V as características corretamente conceituadas, e com um F as 
que contenham equívoco na conceituação): 

( V ) Verdade: O texto constitucional deve ser ligado à realidade por um elo de verdade, de 
forma que as normas programáticas possam ser de fato postas em prática, possam ser 
alcançadas. Busca-se uma diminuição da distância entre o ser e o dever ser. 

( F ) Solidariedade: A solidariedade deve continuar presente nas constituições, assim como 
já se faz presente desde que se puseram em evidência os direitos de 1ª dimensão. A 
Solidariedade só ganha espaço no que se convencionou chamar de 3ª dimensão dos 
Direitos Fundamentais. 
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( V ) Consenso Democrático: A democracia não deve ser explorada de forma exclusiva pela 
maioria. As minorias devem ter espaço. 

( V ) Continuidade: O Constitucionalismo do Futuro deve vedar o avanço reacionário, 
mantendo vivos os direitos historicamente conquistados e buscar a concretização de tantos 
outros. 

( V ) Participação Popular: A ideia aqui é fazer com que a população, cada vez mais, se torne 
politicamente ativa, se torne cada vez mais participativa, que possa ela mesma conduzir os 
rumos do Estado. 

( V ) Integração: O constitucionalismo do futuro deverá buscar uma integração entre nações, 
entre diferentes povos. 

( V ) Universalidade: O que se busca aqui é a efetividade da dignidade da pessoa humana 
em todas as suas facetas, com ênfase à isonomia. Os direitos devem ser atribuídos à 
população de forma igualitária, sem que reste excluído qualquer um, por qualquer motivo que 
seja. 

33. Também se fala no Constitucionalismo Termidoriano, Evolutivo ou Whig. Em síntese, 
este movimento constitucional preza pela evolução constante mas moderada do complexo 
jurídico. Ele nasce como crítica ao rompimento drástico e sangrento do ordenamento jurídico, 
social e político Francês durante a Revolução Francesa. Trata-se de meio reacionário e 
estabilizador das rupturas institucionais. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). 
34. O Constitucionalismo whig (ou termidoriano) defende mudanças constitucionais 
bruscas ou revolucionárias. Essa alternativa é (verdadeira/ falsa). Concurso de Procurador 
da República - PGR 

 

CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO 

35. I-B; II-A; III-C. Para não confundir os autores e as respectivas teses a respeito do sentido 
da Constituição, o professor Vitor Cruz sugere a seguinte dica: Sentido Sociológico – 
Ferdinand LaSSale; Sentido PolíTico – Carl SchimiTT. 

36. I- (Verdadeiro/Falso); II- (Verdadeiro/Falso); III- (Verdadeiro/Falso); 

37. Verdadeiro 

38. I-B; II-A. 

39. J. H. Meirelles informa que a Constituição Total “apresenta, na sua complexidade 
intrínseca, aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos, a fim de abranger o seu 
conceito em uma perspectiva unitária. [...] Assim, são essas constituições um conjunto de 
normas fundamentais, condicionadas pela cultura total – Ferdinand Lassale –, e ao mesmo 
tempo condicionantes desta – Konrad Hesse –, emanadas da vontade existencial da unidade 
política – Carl Schmitt –, e reguladoras da existência, estrutura e fins do Estado e do modo 
de exercício e limites do poder político– Hans Kelsen –.” 

40. B – Estão corretas as alternativas I, II e III. A alternativa IV está incorreta, eis que o 
CPC/2015, ao contrário, incentivou bastante a abertura da Constituição, prevendo tanto a 
figura do Amicus Curiae quanto da Audiência Pública. Inclusive, ao elaborar o novel códex, o 
legislador acabou com a antiga divergência doutrinária a respeito da natureza jurídico-
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processual do Amicus Curiae: Trata-se de terceiro interveniente, que conta, agora, com 
capítulo próprio dentro do título “Da intervenção de Terceiros”. 

 


