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QUESTAO 1 - (OAB 2009.2) Assinale a opção correta n o que diz respeito ao controle das 
omissões inconstitucionais.  

(A) A omissão inconstitucional pode ser sanada mediante dois instrumentos: o mandado de injunção, 
ação própria do controle de constitucionalidade concentrado; e a ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão, instrumento do controle difuso de constitucionalidade. 

(B) O mandado de injunção destina-se à proteção de qualquer direito previsto constitucionalmente, 
mas inviabilizado pela ausência de norma integradora. 

(C) A ação direta de inconstitucionalidade por omissão que objetive a regulamentação de norma da CF 
somente pode ser ajuizada pelos sujeitos enumerados no artigo 103 da CF, sendo a competência para 
o seu julgamento privativa do STF. 

(D) Na omissão inconstitucional total ou absoluta, o legislador deixa de proceder à completa integração 
constitucional, regulamentando deficientemente a norma da CF. 

 

QUESTAO 2 – (OAB 2009.1) A respeito da arguição de descumprimento de preceito fundamental 
(ADPF), assinale a opção correta. 

(A) O conceito de preceito fundamental foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei n.º 
9.882/1999, segundo a qual apenas as normas constitucionais que protejam direitos e garantias 
fundamentais podem ser consideradas preceito fundamental. 

(B) Na ADPF, não se admite a figura do amicus curiae. 

(C) A ADPF, criada com o objetivo de complementar o sistema de proteção da CF, constitui 
instrumento de controle concentrado de constitucionalidade a ser ajuizado unicamente no STF. 

(D) A ADPF pode ser ajuizada mesmo quando houver outra ação judicial ou recurso administrativo 
eficaz para sanar a lesividade que se pretende atacar, em observância ao princípio da 
indeclinabilidade da prestação judicial. 

 

QUESTÃO 3 – (OAB 2009.1) No que diz respeito ao ins tituto da repercussão geral, inovação 
criada pela EC 45/2004 e regulamentada pela Lei n.º  11.418/2006, assinale a opção correta. 

(A) Tal inovação tem por finalidade aumentar o número de processos que devem ser apreciados no 
STF, a fim de que as questões relevantes sejam todas julgadas o mais breve possível. 

(B) Para a rejeição da repercussão geral, é necessária a manifestação da maioria absoluta dos 
membros do STF. 

(C) A competência para a verificação da existência de repercussão geral, por decisão irrecorrível, é 
dos tribunais superiores e do STF. 
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(D) A decisão que nega a existência de repercussão geral vale para todos os recursos que versem 
sobre matéria idêntica, os quais serão indeferidos liminarmente. 

 

QUESTÃO 4 - (OAB 2009.2) Acerca do controle concent rado de constitucionalidade exercido 
pelo STF, assinale a opção correta. 

(A) É possível a declaração de inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. 

(B) É cabível o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto seja lei ou ato 
normativo distrital decorrente do exercício de competência estadual e municipal. 

(C) A ação direta de inconstitucionalidade por omissão admite pedido de medida liminar. 

(D) Declarada a constitucionalidade de lei ou de ato normativo federal, em sede de ação declaratória 
de constitucionalidade, não se revela possível a realização de nova análise contestatória da matéria 
sob a alegação de que novos argumentos conduziriam a uma decisão pela 
inconstitucionalidade.QUESTÃO 21 

 

QUESTÃO 5 - (OAB 2008.3) Acerca do controle de cons titucionalidade, assinale a opção 
correta. 

(A) O STF é o único órgão competente para desempenhar o controle incidental de constitucionalidade 
no Brasil. 

(B) Na ação direta de inconstitucionalidade, quando o relator indefere, sob qualquer fundamento, 
pedido de liminar, é admissível a utilização da reclamação contra essa decisão. 

(C) Tanto na ação direta de inconstitucionalidade como na ação declaratória de constitucionalidade, as 
decisões do STF possuem força vinculante em relação aos demais tribunais e à administração pública 
federal, independentemente de a decisão ter sido sumulada. 

(D) Os tribunais de justiça nos estados podem desempenhar o controle abstrato e concentrado de leis 
estaduais e municipais diretamente em face da CF. 

 

QUESTÃO 6 - (OAB 2008.3) Acerca da edição de súmula s vinculantes pelo STF, assinale a 
opção correta. 

(A) O procurador-geral da República deverá se manifestar acerca da edição de enunciado de súmula 
vinculante apenas nos casos em que o propuser. 

(B) O Conselho Federal da OAB e seus órgãos seccionais são legitimados a propor a edição de 
enunciado de súmula vinculante. 

(C) Ainda que inexistam decisões sobre determinada matéria constitucional, o STF poderá criar 
súmula vinculante acerca de tal matéria, caso a julgue relevante. 

(D) O enunciado da súmula deve versar sobre normas determinadas apenas quando exista 
controvérsia atual quanto a elas, entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que 
acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos. 

 

QUESTÃO 7 - (OAB 2008.3) A respeito da entrada em v igor de uma nova ordem constitucional, 
assinale a opção correta. 

(A) No Brasil, os dispositivos de uma constituição nova têm vigência imediata, alcançando os efeitos 
futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo disposição constitucional expressa em 
contrário. 
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(B) A inconstitucionalidade superveniente, regra adotada pelo STF, é o fenômeno jurídico por meio do 
qual uma norma se torna inconstitucional em momento futuro, depois de sua entrada em vigor, em 
razão da promulgação de um novo texto constitucional com ela conflitante. 

(C) Na CF, foi adotada a vacatio constitutionis (vacância da Constituição), que corresponde ao 
interregno entre a publicação do ato de sua promulgação e a data estabelecida para a entrada em 
vigor de seus dispositivos. 

(D) A regra geral de retroatividade máxima das normas constitucionais aplica-se às normas 
constitucionais federais e estaduais 

 

QUESTÃO 8 – (OAB 2008.2) Acerca do controle de cons titucionalidade concentrado, julgue os 
itens a seguir. 

I - A administração pública indireta, assim como a direta, nas esferas federal, estadual e municipal, fica 
vinculada às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de 
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade. 

II - Em razão do princípio da subsidiariedade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 
somente será cabível se ficar provada a inexistência de qualquer meio eficaz para afastar a lesão no 
âmbito judicial. 

III - É possível controle de constitucionalidade do direito estadual e do direito municipal no processo de 
argüição de descumprimento de preceito fundamental. 

IV - São legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade interventiva os mesmos que têm 
legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade genérica. 

 

Estão certos apenas os itens 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) II e IV. 

(D) III e IV. 

 

QUESTÃO 9 – (OAB 2008.1) Assinale a opção incorreta  com relação à argüição de 
descumprimento de preceito fundamental. 

(A) As decisões de mérito, em argüição de descumprimento de preceito fundamental, possuem efeito 
vinculante. 

(B) A argüição de descumprimento de preceito fundamental não será admitida quando houver outro 
meio eficaz para sanar a lesividade. 

(C) Cabe reclamação ao STF quando for descumprida uma decisão tomada em argüição de 
descumprimento de preceito fundamental. 

(D) Qualquer cidadão pode propor argüição de descumprimento de preceito fundamental. 

 

QUESTÃO 10 – (OAB 2008.1) Com relação ao controle d e constitucionalidade no direito 
brasileiro, assinale a opção incorreta. 

(A) A jurisprudência do STF entende que, nas ações diretas de inconstitucionalidade, o advogado-
geral da União não está obrigado a fazer defesa do ato questionado, especialmente se o STF já tiver 
se manifestado pela inconstitucionalidade. 
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(B) A ação declaratória de constitucionalidade só é cabível quando ficar demonstrada a existência de 
controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação. 

(C) Pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade o decreto legislativo aprovado pelo 
Congresso Nacional com o escopo de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 
poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. 

(D) O governador de um estado ou a assembléia legislativa que impugna ato normativo de outro 
estado não tem necessidade de demonstrar a relação de pertinência da pretendida declaração de 
inconstitucionalidade da lei. 

 

QUESTÃO 11 – (OAB 2007.3) No controle de constituci onalidade de ato normativo pela via 
difusa, discute-se o caso concreto. A respeito dess e controle, assinale a opção correta. 

(A) Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade afetam somente as partes envolvidas no 
processo, de forma retroativa, em regra, de modo a desfazer, desde sua origem, o ato declarado 
inconstitucional, juntamente com todas as conseqüências dele derivadas. 

(B) A declaração de inconstitucionalidade terá efeitos ex tunc e erga omnes por decisão do STF, pois 
somente a este cabe assegurar a supremacia das normas constitucionais. 

(C) Os efeitos devem ser inter partes, podendo, entretanto, ser ampliados por motivos de segurança 
jurídica ou de excepcional interesse social, em decorrência de decisão de dois terços dos membros do 
STF. 

(D) Os efeitos se tornarão ex tunc a partir do momento em que o Senado Federal editar uma resolução 
suspendendo a execução, no todo ou em parte, da lei ou ato normativo declarado inconstitucional por 
decisão definitiva do STF. 

 

QUESTÃO 12 – (OAB 2007.3) Sobre o controle de const itucionalidade de atos normativos no 
ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção c orreta. 

(A) Cabe ao STF o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade contra atos normativos 
federais, estaduais ou municipais. 

(B) Emendas constitucionais, por gozarem do caráter de normas constitucionais, não são passíveis de 
serem controladas na sua constitucionalidade. 

(C) A jurisprudência do STF não admite, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, o controle 
de constitucionalidade de atos normativos pré-constitucionais. 

(D) A Constituição de 1988, desde a sua redação originária, previa o efeito vinculante das decisões 
tomadas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade. 

 

☺☺☺☺ Acredite em você e boa sorte! ☺☺☺☺ 


