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QUESTÃO NÚMERO 26

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: Quando falamos em Estado Democrático de Direito, estamos nos referindo diretamente ao
princípio da legalidade. É por meio da legalidade que o Estado apenas pode fazer aquilo que estiver
previsto em lei, evitando, com isso, práticas abusivas e arbitrárias.

QUESTÃO NÚMERO 27

GABARITO PRELIMINAR: C

COMENTÁRIO: De acordo com o princípio da unidade da constituição, o texto do poder constituinte
originário possui a mesma força, sem qualquer tipo de hierarquia. Logo, não há a possibilidade de uma
norma originária ser utilizada como forma de fundamentar o controle de constitucionalidade de outro
dispositivo de igual natureza.

QUESTÃO NÚMERO 28

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: A colisão das normas constitucionais tem como característica a insuficiência de critérios
tradicionais para a resolução do conflito e a necessidade de ponderação, diante de duas normas, como
forma de encontrar um resultado adequado.

QUESTÃO NÚMERO 29

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: As imunidades dos parlamentares compreende o foro por prerrogativa de função e a
isenção do serviço militar, nos termos da Constituição Federal.

Art. 53, § 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão
submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares
e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.



QUESTÃO NÚMERO 30

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Todos os itens apresentados pela questão estão corretos, versando sobre as diferentes
características do controle incidental de constitucionalidade.

Nesta espécie de controle, qualquer das partes envolvidas pode dar início à mencionada ação. De igual
forma, poderá o magistrado, de ofício, exercer o controle de constitucionalidade, uma vez que estamos
diante da via incidental. Por fim, o controle poderá ser exercido por qualquer tribunal ou juiz com
competência para julgar a causa.

QUESTÃO NÚMERO 31

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: No caso, estamos diante de dois diferentes julgados do STF acerca de um mesmo assunto,
a saber: a individualização da pena. E como tivermos uma mudança de entendimento do tribunal (em
razão de um julgado anteriormente proferido com relação ao mesmo texto da Constituição Federal), o
fenômeno é caracterizado como a mutação constitucional.

QUESTÃO NÚMERO 32

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Na Letra E, estamos diante de uma das hipóteses estabelecidas no texto da Constituição
Federal como ensejadoras da intervenção do Estado nos Municípios.

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios
localizados em Território Federal, exceto quando:
III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;
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