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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JL3E )

Direito Constitucional

Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - AFRDF (SEFAZ DF)/SEFAZ DF/2020
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Considerando os princípios gerais da atividade econômica previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

A prestação de serviços públicos de transporte coletivo sob o regime de permissão prescinde de licitação, que é exigida apenas para a modalidade de concessão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1125454

Questão 2: CEBRASPE (CESPE) - AFRDF (SEFAZ DF)/SEFAZ DF/2020
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Considerando os princípios gerais da atividade econômica previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.
 
As empresas públicas e as sociedades de economia mista gozam de privilégios fiscais não extensivos às sociedades comerciais do setor privado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1125455

Questão 3: CEBRASPE (CESPE) - AFRDF (SEFAZ DF)/SEFAZ DF/2020
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Considerando os princípios gerais da atividade econômica previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.
 
A União detém o monopólio da pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural, sendo-lhe permitida a contratação de empresas estatais e privadas para a
realização dessas atividades, desde que observadas as condições estabelecidas em lei.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1125459

Questão 4: FEPESE - ACUrb (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/2020
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a ordem econômica tem como princípios:

1. a defesa do meio ambiente.
2. a dignidade da pessoa humana.
3. a erradicação da pobreza.
4. a busca do pleno emprego.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

 a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
 b) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
 c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
 d)  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
 e)  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163719

Questão 5: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A respeito de ordem econômica, julgue o item a seguir, de acordo com a jurisprudência do STF.

É inconstitucional lei estadual que concede o desconto de 50% no valor dos ingressos em casas de diversões, praças desportivas e similares aos jovens de até 21 anos de
idade, por violar a competência privativa da União para legislar sobre o tema, bem como afrontar o princípio da livre iniciativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1311722

Questão 6: NC-UFPR - NeR (TJ PR)/TJ PR/Remoção/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
No tocante à exploração direta de atividade econômica pelo Estado, a Constituição de 1988 estabeleceu regras claras em favor da liberdade de iniciativa. Sobre o assunto,
assinale a alternativa correta.

 a)  A exploração direta de atividade econômica pelo Estado é uma atividade típica estatal.
 b)  A exploração direta de atividade econômica pelo Estado pode ser realizada por intermédio de diferentes institutos, tais como a regulação.
 c)  A exploração direta de atividade econômica pelo Estado depende da criação de entidades da Administração indireta.
 d)  Na exploração direta de atividade econômica pelo Estado, a Constituição prevê a existência de benefícios fiscais diferenciados daqueles do setor privado.
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 e)  Quando realizada a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, no tocante ao regime jurídico da relação, submete-se o Poder Público ao idêntico
conjunto de normas que os prestadores de serviços públicos concedidos por delegação ao particular.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/794187

Questão 7: NC-UFPR - NeR (TJ PR)/TJ PR/Provimento/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A Constituição de 1988 é um documento que reconhece o sistema capitalista, ainda que sob um modelo social, razão pela qual há uma regulação específica para a
atuação do Estado como agente do mercado. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

 a)  A Constituição contempla diretamente alguns casos em que está prevista a possibilidade de exploração direta de atividade econômica por entes estatais.
 b)  A Constituição brasileira veda que a lei ordinária possa definir casos de exploração direta de atividade econômica.
 c)  A exploração da atividade econômica pelo Estado não se submete à função social.
 d)  Os entes estatais que exploram atividade econômica para o Estado estão submetidos ao regime jurídico próprio de direito público se fundamentados em caso de

segurança nacional.
 e)  Segundo a redação constitucional a respeito do tema, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado pode ser realizada pelos instrumentos da concessão

e permissão nos casos de relevante interesse coletivo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/794851

Questão 8: QUADRIX - Ass Adm (CREF20 SE)/CREF 20/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Julgue o item.
 
A Constituição Federal consagra o papel normativo e regulador da atividade econômica pelo Estado, que exercerá, entre outras, a função de planejamento, com caráter
facultativo para o setor público e determinante para o setor privado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/803324

Questão 9: VUNESP - Proc Ju (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Sobre a Ordem Econômica e Financeira, a Constituição Federal estabelece que

 a)  as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de
exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

 b)  é facultado à União, aos Estados e ao Distrito Federal dispensar às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, por meio de lei.

 c)  os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão dispensar às microempresas e às empresas depequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas e tributárias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

 d)  a lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos
firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.

 e)  a lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos
firmados pela União, pelos Estados, Distrito Federal e pelos Municípios, atendido o princípio da anterioridade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807383

Questão 10: QUADRIX - Adv I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Conforme a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item acerca dos princípios gerais da atividade econômica.

Livre iniciativa e livre concorrência são, para fins constitucionais, expressões sinônimas que fundam a base da ordem econômica nacional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/822720

Questão 11: QUADRIX - Adv I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Conforme a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item acerca dos princípios gerais da atividade econômica.
 
É inconstitucional, por atentar contra o livre exercício de atividade econômica ou profissional, a conduta do Fisco de condicionar emissão de documentos fiscais à
prestação de caução pelo contribuinte como garantia tributária das operações futuras.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/822722

Questão 12: QUADRIX - Adv I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Conforme a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item acerca dos princípios gerais da atividade econômica.
 
É inconstitucional, por atentar contra o livre exercício de atividade econômica ou profissional, a conduta do Fisco de condicionar a concessão de regime especial de
tributação à apresentação de certidão negativa de débitos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/822723
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Questão 13: QUADRIX - Adv I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Conforme a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item acerca dos princípios gerais da atividade econômica.
 
É inconstitucional, por atentar contra o livre exercício de atividade econômica ou profissional, a conduta do Fisco de apreender mercadorias como meio coercitivo para
pagamento de débitos tributários.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/822724

Questão 14: VUNESP - Ana (Pref Itapevi)/Pref Itapevi/Jurídico/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Ao tratar dos Direitos e Garantias Fundamentais, a Constituição Federal garante o direito à propriedade e assegura sua função social, princípios repetidos na Ordem
Econômica e Financeira. Dessa forma, é correto afirmar que

 a)  o direito à propriedade é absoluto e liberal, ou de abstenção tradicional.
 b)  a função social da propriedade exige do proprietário uma conduta em prol dos interesses de seu titular.
 c)  à propriedade urbana é facultado atender as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, para cumprir sua função social.
 d)  a propriedade rural escolherá atender a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis ou a preservação do meio ambiente para cumprir sua função social.
 e)  o direito à propriedade é relativo e condicionado ao atendimento de sua função social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/858675

Questão 15: FUNDEP - Ana (Lagoa Santa)/Pref Lagoa Santa/Políticas Fomento ao Desenvolvimento Turístico/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Sobre a intervenção do Estado na sociedade e no espaço, numere a coluna II de acordo com a coluna I, fazendo relação entre as  modalidades de intervenção e as ações
referentes a elas.
 
COLUNA I
 

1. Participação
2. Indução
3. Controle

 
COLUNA II
 

( ) O Estado atua como orientador do comportamento dos atores de mercado, geralmente pela concessão de incentivos.
 
( ) O Estado administra certas atividades econômicas de algum setor da economia.
 
( ) O Estado exerce seu poder de regulamentar a atuação da atividade privada em determinado setor.

 
Assinale a sequência correta.

 a)  1 2 3
 b)  2 1 3
 c)  3 1 2
 d)  3 2 1

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/883308

Questão 16: IESES - NeR (TJ SC)/TJ SC/Remoção/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Sobre os Princípios Gerais da Atividade Econômica é correto afirmar que:

 a)  A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.
 b)  O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou

jurídica residente ou domiciliada no País não dependerá de autorização do Poder competente.
 c)  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo sexual como fator de desenvolvimento social e econômico.
 d)  A União, os Estados, os Territórios, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,

tratamento jurídico igualitário em matéria de tributação, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/888207

Questão 17: FCC - AET (DETRAN SP)/DETRAN SP/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
À luz do que dispõe a Constituição Federal de 1988 acerca da ordem econômica e financeira,

 a) não se pode estabelecer tratamento favorecido para empresas de pequeno porte, ainda que sejam constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País, sob pena de ofensa ao princípio da livre concorrência.

 b) como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, todos
determinantes tanto para o setor público como para o privado.

 c) a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, e deverá observar, dentre outros princípios, a defesa do meio ambiente.

 d) o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização
de bens ou de prestação de serviços se sujeitará ao regime jurídico próprio dos órgãos da Administração pública, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários.

 e) fere a livre iniciativa, bem como a livre concorrência, qualquer interferência estatal com o intuito de reprimir o abuso do poder econômico que vise à dominação
dos mercados, à eliminação da concorrência ou ao aumento arbitrário dos lucros, cabendo ao próprio mercado tal controle.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/916808
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Questão 18: FGV - EPP (Pref Salvador)/Pref Salvador/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
O Prefeito do Município X, com o objetivo de realizar uma concessão para a exploração de determinado serviço público de caráter específico e divisível, até então
oferecido diretamente, solicitou que sua Assessoria se manifestasse sobre a necessidade de ser realizada licitação e sobre a possibilidade de cobrança do usuário.
 
À luz da sistemática constitucional, a Assessoria respondeu, corretamente, que a realização de licitação era

 a)  obrigatória, mas o custo do serviço deveria ser integralmente arcado pelo concedente.
 b)  facultativa e deveria ser realizada a cobrança do usuário.
 c)  obrigatória e o custo deveria ser suportado, exclusivamente, pelo concedente e pelo concessionário.
 d)  facultativa e o custo do serviço deveria ser integralmente suportado pelo concedente.
 e)  obrigatória e deveria ser realizada a cobrança do usuário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/944761

Questão 19: VUNESP - Proc (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/GP/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A Constituição Federal dispõe sobre a Ordem Financeira e Econômica que

 a)  incumbe ao Poder Público, diretamente, a prestação de todos os serviços públicos.
 b)  cada ente federativo disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos nos seus territórios.
 c)  não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.
 d)  a autorização para pesquisa de recursos naturais será sempre por prazo indeterminado, e as autorizações e concessões poderão ser cedidas ou transferidas, total

ou parcialmente, independentemente de qualquer autorização.
 e)  a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados não constituem

monopólio da União.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/954716

Questão 20: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Direito/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Considerando os princípios que regem a ordem econômica, é correto afirmar que

 a) o Estado deve evitar interferir na economia, sob pena de violar o princípio da livre concorrência.
 b) o Estado pode atuar de maneira direta na economia, por meio do regime de monopólio ou da participação em empresa do setor privado.
 c) o tratamento favorecido em licitações públicas para empresas de pequeno porte ofende o princípio da livre concorrência.
 d) a defesa do consumidor e a defesa ao meio ambiente devem ceder em face do desenvolvimento econômico.
 e)  a soberania nacional não pode ser considerada um princípio da ordem econômica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973034

Questão 21: IADES - Adv (BRB)/BRB/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
No que tange à disciplina constitucional da ordem econômica e financeira, assinale a alternativa correta.

 a)  A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado, visando
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

 b)  É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, condicionada à autorização de órgãos públicos competentes.
 c)  É princípio o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras, ainda que sua sede esteja localizada fora do País.
 d)  Por adotar o regime de economia de mercado, incumbe às empresas privadas a prestação de serviços públicos, cabendo ao Estado, subsidiariamente, prestar tais

serviços de modo direto ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação.
 e)  As empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, tendo-se em vista o princípio da

supremacia do interesse público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/975599

Questão 22: FCC - Cons Tec (CM Fortal)/CM Fortaleza/Jurídico/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
De acordo com a disciplina da Constituição Federal e o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da ordem econômica e financeira,

 a)  lei municipal poderá impedir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.
 b)  é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, desde que haja prévia autorização de órgãos públicos.
 c)  não fere a propriedade privada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.
 d)  é lícito o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
 e)  a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, proibindo-se, contudo, a remessa de lucros ao exterior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1014410

Questão 23: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Um dos princípios consagrados na Constituição, no campo da ordem econômica, é o da livre iniciativa. Todavia, ela reserva para o Estado o monopólio de algumas
atividades econômicas que o constituinte reputou estratégicas. Assinale a alternativa que trata corretamente desse modelo de atividades que são monopolizadas pela
União.

 a) A refinação e a distribuição do petróleo nacional ou estrangeiro.
 b) A importação, a exportação e o comércio interno do petróleo, do gás natural e de seus derivados
 c) O transporte, por meio de conduto, do petróleo bruto, seus derivados e gás natural, de origem nacional ou estrangeira.
 d) A União pode contratar com empresas públicas ou privadas, nos termos da lei, para pesquisa, lavra e enriquecimento de minério ou minerais nucleares e seus

derivados.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1014821

Questão 24: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 3/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Bento ficou surpreso ao ler, em um jornal de grande circulação, que um cidadão americano adquiriu fortuna ao encontrar petróleo em sua propriedade, situada no Estado
do Texas. Acresça-se que um amigo, com formação na área de Geologia, tinha informado que as imensas propriedades de Bento possuíam rochas sedimentares
normalmente presentes em regiões petrolíferas.

Antes de pedir um aprofundado estudo geológico do terreno, Bento buscou um advogado especialista na matéria, a fim de saber sobre possíveis direitos econômicos que
lhe caberiam como resultado da extração do petróleo em sua propriedade.

O advogado respondeu que, segundo o sistema jurídico-constitucional brasileiro, caso seja encontrado petróleo na propriedade, Bento

 a)  poderá, por ser proprietário do solo e, por extensão, do subsolo de sua propriedade, explorar, per se, a atividade, auferindo para si os bônus e ônus econômicos
advindos da exploração.

 b)  receberá indenização justa e prévia pela desapropriação do terreno em que se encontra a jazida, mas não terá direito a qualquer participação nos resultados
econômicos provenientes da atividade.

 c)  terá assegurada, nos termos estabelecidos pela via legislativa ordinária, participação nos resultados econômicos decorrentes da exploração da referida atividade
em sua propriedade.

 d)  não terá direito a qualquer participação no resultado econômico da atividade, pois, embora seja proprietário do solo, as riquezas extraídas do subsolo são de
propriedade exclusiva da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1017691

Questão 25: CONSULPAM - AFDC (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à ordem econômica e financeira, julgue os itens a seguir:

I- A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.

II- Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo
aquele determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

III- Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos.

Está CORRETO o que se afirma em:

 a)  Estão corretas as assertivas I e III.
 b)  Apenas a assertiva II está correta.
 c)  A assertiva III é falsa e a I e II são verdadeiras.
 d)  Todas as assertivas são verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1029215

Questão 26: OBJETIVA CONCURSOS - Adv (Pref A Prado)/Pref Antônio Prado/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, sendo
que a lei deverá dispor sobre:

I. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições
de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão.

II. Os direitos dos usuários.

III. Política tarifária.

Está(ão) CORRETO(S):

 a)  Somente os itens I e II.
 b)  Somente os itens II e III.
 c)  Somente os itens I e III.
 d)  Todos os itens.
 e)  Nenhum dos itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030235

Questão 27: CONSULPAM - AFTb (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
No que se refere à ordem econômica e financeira, julgue os itens que seguem:

I- É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

II- Ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos
da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

III- As empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
 

Está CORRETO o que se afirma em:

 a)  I e II.
 b)  Apenas II.
 c)  I e III.
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 d)  I, II e III.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030650

Questão 28: CEBRASPE (CESPE) - Proc (TCE-RO)/TCE-RO/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Com referência às disposições constitucionais relativas às limitações ao direito de tributar e à ordem econômica e financeira, assinale a opção correta.

 a) A imunidade tributária recíproca dos entes políticos não alcança as entidades da administração indireta.
 b)  Em regra, a União possui a prerrogativa de instituir isenções de tributos que não sejam de sua competência.
 c) No que se refere aos privilégios fiscais, as empresas públicas equiparam-se ao setor privado, ainda que prestem serviço público.
 d)  O favorecimento a empresas de pequeno porte, nas condições estabelecidas pelo texto constitucional, não ofende a isonomia tributária.
 e) A exploração direta da atividade econômica pelo Estado é um princípio da ordem econômica e financeira que visa resguardar a soberania nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036268

Questão 29: VUNESP - Proc Jur (DAEM)/DAEM/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Nos termos da CF/88, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observado, entre outros, o seguinte princípio:

 a) soberania regional.
 b) propriedade pública.
 c) função social da propriedade.
 d) tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno e médio portes.
 e) defesa do meio ambiente, sem tratamento diferenciado considerando o impacto ambiental do processo de elaboração dos produtos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1053399

Questão 30: VUNESP - Proc (Pref F Morato)/Pref F.co Morato/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A soberania nacional, a propriedade privada, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a redução das desigualdades regionais e sociais, assim como o livre exercício
de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, são alguns dos princípios

 a)  da ordem social.
 b)  da política urbana.
 c)  do sistema financeiro nacional.
 d)  da ordem econômica.
 e)  da seguridade social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1069813

Questão 31: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A atividade econômica, segundo expressa disposição da Constituição Federal vigente, tem como alguns de seus princípios:

 a)  busca do pleno emprego, função social da propriedade e tratamento favorecido para empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham
sua sede e administração no País.

 b)  soberania nacional, instituição de um salário mínimo ao trabalhador, respeito às normas trabalhistas.
 c)  função social da propriedade, livre concorrência e mercado livre para exportação de produtos brasileiros para países integrantes de mercado comum.
 d)  busca do pleno emprego, redução das desigualdades regionais e sociais e defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento igualitário independentemente

do impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
 e)  propriedade privada, defesa do consumidor, desde que reconhecidamente considerado hipossuficiente e instituição de salário mínimo ao trabalhador.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074366

Questão 32: CEBRASPE (CESPE) - JE TJPA/TJ PA/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, as jazidas em lavra e demais recursos minerais e potenciais de energia hidráulica constituem, para efeito de exploração e
aproveitamento, propriedade

 a)  distinta da do solo e pertencem à União e aos estados onde estejam localizados, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
 b)  distinta da do solo e pertencem ao estado onde estejam localizados, garantida ao permissionário ou concessionário a propriedade da lavra.
 c)  conjunta à do solo e pertencem à União, garantida ao permissionário ou concessionário a propriedade do produto da lavra.
 d)  conjunta à do solo e pertencem à União e aos estados onde estejam localizados, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
 e)  distinta da do solo e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1083934

Questão 33: VUNESP - Proc Leg (CM Mauá)/CM Mauá/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Acerca da ordem Econômica na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

 a)  O Estado atuará como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este último
determinante para os setores privado e público.

 b)  É permitida a exploração de atividade econômica pelo Estado somente quando voltada para atividades lucrativas.
 c)  Empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica não estão sujeitas à obrigatoriedade de licitação, ante a necessidade de

competitividade com as empresas privadas.
 d)  Empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas.
 e)  Empresas públicas e sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1130598

Questão 34: QUADRIX - AssJ (CORECON PE)/CORECON PE/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
O exercício de atividades econômicas e profissionais por particulares deve ser protegido da coerção arbitrária por parte do Estado, competindo ao Judiciário, à luz do
sistema de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição brasileira, invalidar atos normativos que estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa e à
liberdade profissional.

Internet: <www.stf.jus.br> (com adaptações).

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no que se refere à ordem econômica e
financeira.

 a)  Não é permitida, em nenhuma hipótese, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, uma vez que seria concorrência desleal com os particulares.
 b)  As empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado.
 c)  O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, considerando a proteção do meio ambiente e a promoção econômico‐social dos

garimpeiros.
 d)  Os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão conceder às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento

jurídico diferenciado.
 e)  A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro constitui monopólio da União, não sendo possível a contratação de empresas estatais para a realização dessa

atividade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195037

Questão 35: IESES - Ag Fisc (São José)/Pref São José/Tributária/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, observados os princípios
relacionados no art. 170 da Constituição Federal, EXCETO:

 a)  Defesa do consumidor.
 b)  Busca do pleno emprego.
 c)  Redução das desigualdades nacionais.
 d)  Soberania nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1225542

Questão 36: CONTEMAX - AFT (Pref Aroeiras)/Pref Aroeiras/2019
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Acerca da Ordem Econômica e Financeira prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 analise as afirmativas abaixo:
 

I. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
 
II. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo
este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
 
III. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.
 
IV. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos.
 
V. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no País dependerá de autorização do Poder competente.

 
Estão CORRETAS as afirmativas:

 a)  Estão corretas apenas as afirmativas III
 b)  Estão corretas apenas as afirmativas I, e IV.
 c)  Estão corretas apenas as afirmativas I, III e V
 d)  Estão corretas apenas as afirmativas I,II, III e V
 e)  Todas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1284520

Questão 37: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
No tocante à normatização constitucional da ordem econômica, é incorreto afirmar:

 a)  A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural, bem como a refinação de petróleo, constituem monopólio dos entes públicos, que poderão contratar a
realização dessas atividades com empresas privadas.

 b)  É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
 c)  A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem dispensar tratamento jurídico diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte.
 d)  O planejamento, exercido pelo Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, é determinante para o setor público e apenas indicativo para o

setor privado.
 e)  Ressalvados os casos previstos na Constituição de 1988, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578015

Questão 38: CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC MA)/PC MA/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Elencado na CF como princípio geral da atividade econômica, o princípio econômico que só se realiza por meio da equitativa distribuição das riquezas, permitindo que
cada um disponha dos meios materiais para viver dignamente, denomina-se princípio da
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 a)  livre iniciativa.
 b)  livre concorrência.
 c)  função social da propriedade.
 d)  busca do pleno emprego.
 e)  justiça social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/589512

Questão 39: FUNDATEC - Insp Pol (PC RS)/PC RS/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios, EXCETO:

 a)  Defesa do consumidor.
 b)  Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e

prestação.
 c)  Autodeterminação dos povos.
 d)  Soberania nacional.
 e)  Função social da propriedade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/593055

Questão 40: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PE)/PGE PE/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Acerca da ordem econômica e financeira nacional, assinale a opção correta.

 a) Com a aplicação do princípio da soberania nacional à atividade econômica, visa-se evitar a influência descontrolada de outros países na economia brasileira.
 b) É inconstitucional o tratamento jurídico favorecido para empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras, em razão de ter sede e administração no

país, por afronta ao princípio da igualdade.
 c) Exige-se a autorização do órgão público competente para o trabalho e o exercício de qualquer atividade econômica.
 d) A defesa do consumidor é um direito fundamental individual, não se enquadrando, por isso, como princípio da atividade econômica.
 e) A exploração direta de atividade econômica pelo Estado é permitida irrestritamente, se respeitado o princípio da livre concorrência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/613539

Questão 41: FEPESE - Adv (CELESC)/CELESC/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Constituem monopólio da União:

1. a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
2. os potenciais de energia hidráulica.
3. os recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica.
4. as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

 a)  É correta apenas a afirmativa 1.
 b) É correta apenas a afirmativa 4.
 c)  São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
 d)  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
 e)  São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/617680

Questão 42: VUNESP - Proc (PGE SP)/PGE SP/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A exploração direta de atividade econômica pelo Estado, nos limites delineados pela Constituição da República, 

 a)  não autoriza a atuação em regime de competição concorrencial com agentes privados, mas apenas em caráter subsidiário, quando verificadas falhas de mercado,
de molde a corrigi-las ou mitigá-las. 

 b)  sujeita-se às disposições da legislação antitruste relativas à prevenção e à repressão às infrações contra a ordem econômica, mesmo quando exercida em regime
de monopólio legal. 

 c)  atende a imperativos da segurança nacional ou relevante interesse público, ensejando, assim, regime tributário essencialmente diverso do que se aplica aos
agentes privados que atuem no mesmo mercado competitivo. 

 d)  não se submete ao controle instituído pela legislação antitruste, eis que tal controle é voltado exclusivamente a agentes privados que explorem atividade
econômica sujeita à livre iniciativa. 

 e)  sujeita-se apenas ao controle setorial, próprio das agências reguladoras, de forma simétrica ao aplicável aos agentes privados, somente incidindo a legislação
antitruste quando atue em regime de monopólio legal ou natural.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/630826

Questão 43: FUMARC - Del Pol (PC MG)/PC MG/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
É objetivo da Ordem Econômica elencado no art. 170 da Constituição Federal:

 a)  Assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.
 b)  Assegurar o desenvolvimento nacional.
 c)  Garantir a livre concorrência.
 d)  Valorizar o trabalho humano e a livre iniciativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638012
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Questão 44: FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
São princípios gerais da Atividade Econômica, previstos no art. 170 da CR/88, EXCETO: 

 a)  soberania nacional. 
 b)  pleno emprego. 
 c)  defesa do consumidor. 
 d)  função social da propriedade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/652559

Questão 45: NUCEPE UESPI - Del Pol (PC PI)/PC PI/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Dentre as alternativas abaixo, assinale a que contém os princípios da ordem econômica:

 a)  soberania nacional, propriedade privada, livre iniciativa e tratamento favorecido a empresas brasileiras de sócios nacionais;
 b)  soberania nacional, defesa do consumidor, livre concorrência, propriedade privada, função social da propriedade.
 c)  livre concorrência e da concessão de garantias pelas entidades públicas;
 d)  hierarquização e a verticalidade;
 e)  livre concorrência e predominância do interesse do ente estatal;

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656339

Questão 46: CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
No que diz respeito à ordem econômica e financeira, aos serviços públicos e às formas de outorgas, julgue o item seguinte.
 
Lei pode estabelecer condições para o exercício de certas atividades econômicas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667006

Questão 47: CEV UECE - ACI (Pref Sobral)/Pref Sobral/Auditoria Governamental/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Sobre a intervenção do Estado na economia, assinale a afirmação FALSA.

 a)  O Estado só explora diretamente a atividade econômica nos casos de imperativo de segurança nacional e de relevante interesse coletivo.
 b)  Cabe ao Estado a prestação de serviço público diretamente ou sob o regime de concessão e permissão.
 c)  A Constituição Federal diz que o planejamento é determinante para o setor privado e indicativo para o setor público.
 d)  O Estado exerce, na forma da lei, as funções de incentivo, fiscalização e planejamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/673577

Questão 48: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Ciências Jurídicas e Sociais, Direito/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Seria INCOMPATÍVEL com os princípios gerais da atividade econômica estabelecidos na Constituição Federal

 a)  o estabelecimento de privilégios fiscais para empresas públicas e sociedades de economia mista extensivos às do setor privado.
 b)  a sujeição das empresas públicas que explorem atividade econômica de prestação de serviços ao regime jurídico próprio das privadas quanto a obrigações

trabalhistas e tributárias.
 c)  o tratamento favorecido a empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras, ainda que não tenham sua sede e administração no país.
 d)  o estabelecimento de tratamento diferenciado entre empresas conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e

prestação.
 e)  a atribuição de prioridade às cooperativas que atuem na atividade garimpeira para obtenção de autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e

jazidas minerais garimpáveis.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676680

Questão 49: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Ciências Jurídicas e Sociais, Direito/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Suponha que entidades associativas representantes dos interesses de trabalhadores atuantes no ramo do transporte rodoviário pleiteiem, junto ao governo federal, que
ato do Poder Executivo promova um aumento nas alíquotas da contribuição de intervenção do domínio econômico incidente sobre a comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, bem como que o produto da arrecadação da referida contribuição seja destinado ao pagamento de subsídios
ao transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados do petróleo. À luz do que dispõe a Constituição Federal, seria cabível, em tese, o
atendimento

 a)  de ambos os pleitos.
 b)  apenas do pleito referente ao aumento das alíquotas da contribuição, que independe de lei nesse caso, por expressa autorização constitucional, não sendo

admissível a destinação de recursos arrecadados com a contribuição para subsidiar o transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados do
petróleo, mas apenas para financiar projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás ou de programas de infraestrutura de transportes.

 c)  apenas do pleito referente ao aumento das alíquotas da contribuição, que independe de lei nesse caso, por expressa autorização constitucional, não sendo
admissível a destinação de recursos arrecadados com a contribuição para subsidiar o transporte, mas apenas os preços de álcool combustível, gás natural e seus
derivados e derivados do petróleo.

 d)  apenas do pleito referente ao pagamento de subsídios ao transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados do petróleo, por se tratar de
destinação autorizada constitucionalmente, mas não o relativo ao aumento das alíquotas, uma vez que é da competência do Senado Federal fixá-las.

 e)  apenas do pleito referente ao pagamento de subsídios ao transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados do petróleo, por se tratar de
destinação autorizada constitucionalmente, mas não o relativo ao aumento das alíquotas, uma vez que por ato do Poder Executivo somente seria admissível reduzir ou
restabelecer alíquotas da contribuição, e não as aumentar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676681
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Questão 50: VUNESP - AJ (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os princípios constitucionais listados. Em adequação a esses termos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão

 a) a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios.
 b) a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos.
 c) o pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível e gás natural.
 d) o financiamento de programas de infraestrutura de transportes.
 e) e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/690234

Questão 51: VUNESP - Ana TF (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros, os seguintes princípios:

 a)  soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, independência nacional e prevalência dos direitos humanos.
 b)  igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, e cooperação entre os povos para o progresso da

humanidade.
 c)  livre concorrência e defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus

processos de elaboração e prestação.
 d)  promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
 e)  construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantia do desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e da marginalização e redução das

desigualdades sociais e regionais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715085

Questão 52: VUNESP - Cont (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta que corresponda à previsão da Constituição Federal sobre a Ordem Econômica e Financeira.

 a)  Ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

 b)  As empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
 c)  A União, os Estados Membros e o Distrito Federal estabelecerão o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias

que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços.
 d)  São princípios da ordem econômica a soberania nacional, verticalidade, livre iniciativa e tratamento favorecido a empresas brasileiras de sócios nacionais.
 e)  A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades de pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a

industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715270

Questão 53: FUNDATEC - APOG (SEPOG RS)/SEPOG RS/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Nos termos do art. 170 da Constituição da República, é correto afirmar que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e deve observar o seguinte princípio:

 a)  Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
 b)  Protecionismo e soberania nacional.
 c)  Erradicação das desigualdades regionais e sociais.
 d)  Defesa do meio ambiente, inclusive mediante o mesmo tratamento para empresas conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de

elaboração e prestação.
 e)  Livre concorrência, assegurado a todos o irrestrito exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719296

Questão 54: FUNDATEC - Tec Ass (CM Triunfo)/CM Triunfo/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Considerando o regramento previsto na Constituição Federal sobre a Ordem Econômica e Financeira, é INCORRETO afirmar que:

 a)  A função social da propriedade é um dos princípios da Ordem Econômica.
 b)  A pesquisa e a lavra de jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos constitui monopólio da União.
 c)  As empresas públicas e as sociedades de economia mista estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas.
 d)  As empresas públicas e sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
 e)  É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719928

Questão 55: VUNESP - JE TJSP/TJ SP/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
É correto afirmar que, em seu Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira), a Constituição dispõe que

 a)  a pesquisa e a lavra de recursos minerais somente poderão ser efetuadas mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou
empresa brasileira de capital nacional.

 b)  a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos constituem monopólio da União, que poderá contratar a sua realização
com empresas estatais ou privadas, observadas as condições estabelecidas em lei.

 c)  é permitida, nos termos da lei, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, entre outras hipóteses, quando necessária aos imperativos da segurança
nacional ou relevante interesse coletivo.
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 d)  a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de
bens, as quais se sujeitarão ao regime próprio das empresas privadas e gozarão de privilégios fiscais adequados às finalidades estatutárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/731444

Questão 56: FCC - Ass Adm (SEAD AP)/SEAD AP/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
No capítulo da Constituição Federal de 1988 que trata dos princípios gerais da atividade econômica, há várias normas sobre o aproveitamento dos recursos minerais.
Dentre elas, NÃO está previsto que

 a) as jazidas, em lavras ou não, constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União.
 b) a pesquisa e a lavra de recursos minerais somente poderão ser efetuadas mediante concessão da União, por brasileiros ou estrangeiros, desde que atendidos o

interesse nacional e a lei orçamentária.
 c) as cooperativas de atividade garimpeira terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas

áreas onde estejam atuando.
 d) é garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra, e ao proprietário do solo é assegurada a participação nos resultados da lavra.
 e) a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, não podendo ser cedida ou transferida, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder

concedente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734774

Questão 57: UFMT - Ana PS (Pref VG)/Pref VG (MT)/Advogado/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Em relação aos princípios gerais da atividade econômica previstos na Constituição Federal de 1988, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(    ) É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, desde que previamente autorizado pelos órgãos públicos competentes, salvo os
casos previstos em lei.

(    ) A defesa do meio ambiente é princípio constitucional da ordem econômica, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

(    ) Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, a prestação de serviços
públicos.

(    ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.

Assinale a sequência correta.

 a) V, V, F, V
 b) F, V, V, V
 c) F, F, V, F
 d) V, F, V, F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/754330

Questão 58: Legalle - Estag (MPE GO)/MPE GO/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
 

I. Soberania nacional.
II. Função social de propriedade.
III. Livre concorrência.

 
Está(ão) correta(s):

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas I e II.
 c)  Apenas II e III.
 d)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/777413

Questão 59: COPS UEL - Adv (Fomento PR)/Fomento Paraná/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Sobre os princípios constitucionais da ordem econômica, considere as afirmativas a seguir.
 

I. Função social da propriedade.
 
II. Redução das desigualdades regionais e sociais.
 
III. Busca do pleno emprego.
 
IV. Tratamento favorecido para as empresas brasileiras.

 
Assinale a alternativa correta.

 a)  Somente as afirmativas I e II são corretas.
 b)  Somente as afirmativas I e IV são corretas.
 c)  Somente as afirmativas III e IV são corretas.
 d)  Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
 e)  Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/784170
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Questão 60: CEFETBAHIA - PJ (MPE BA)/MPE BA/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Sobre a Ordem Econômica e Financeira, de acordo com a Constituição Federal/1988 e suas alterações, é correto afirmar que

 a)  os princípios da ordem econômica brasileira permitem instituir, no que se refere à defesa do meio ambiente, normatização diferenciada, em conformidade com o
impacto ambiental dos produtos e serviços.

 b)  o estatuto jurídico da empresa pública, estabelecido por lei, disporá sobre sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, assim como
sobre os eventuais privilégios fiscais que não abranjam as empresas do setor privado.

 c)  é assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra de recursos minerais, no valor estabelecido em ato específico do Poder Executivo.
 d)  a lei dará tratamento jurídico diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações

administrativas, tributárias e creditícias, vedada a eliminação de obrigações previdenciárias.
 e)  a autorização para o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida será concedida pelo Poder Executivo Federal, ouvidos os órgãos

ambientais locais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/805126

Questão 61: IBADE - Adv (CM Vilhena)/CM Vilhena/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Sobre as normas e princípios que regem a ordem econômica e financeira do Estado brasileiro, é correto afirmar:

 a)  Pluralismo político.
 b)  Autodeterminação dos povos.
 c)  Prevalência dos direitos humanos.
 d)  Dignidade da pessoa humana.
 e)  Redução das desigualdades regionais e sociais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/827784

Questão 62: IBADE - Ana (CM Vilhena)/CM Vilhena/Licitação/Direito/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
No contexto dos princípios gerais constitucionais da atividade econômica, incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, a prestação de serviços públicos:

 a)  sempre através de licitação.
 b)  de forma continuada, salvo os serviços funerários e de telecomunicações.
 c)  remunerados exclusivamente por meio de taxas.
 d)  sem atendimento à modicidade de tarifas.
 e)  por meio de tomada de preços, em que a concorrência é livre entre quaisquer interessados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/828437

Questão 63: FAUEL - Adv (IPRERINE)/IPRERINE/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
 

I. Soberania nacional.
 
II. Propriedade pública.
 
III. Função social da propriedade.
 
IV. Regulação do mercado.
 
V. Defesa do consumidor.
 
VI. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação.
 
VII. Redução das desigualdades regionais e sociais.
 
VIII. Busca do pleno emprego.
 
IX. Tratamento favorecido para as empresas de internacionais constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

 
Sobre o art. 170 da Constituição federal, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  Estão corretas todas as afirmativas.
 b)  Estão corretas as afirmativas I, II, III, V, VI e VIII apenas.
 c)  Estão incorretas as afirmativas II, IV e IX apenas.
 d)  Estão incorretas as afirmativas IV, VII e IX apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/833243

Questão 64: FAUEL - Adv (IPRERINE)/IPRERINE/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Segundo o Art. 177 da Constituição Federal de 1988, constituem monopólio da União EXCETO:

 a)  A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
 b)  A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro.
 c)  O transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de

conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem.
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 d)  Os serviços postais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/833244

Questão 65: ACEP - Adv (Pref Aracati)/Pref Aracati/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Sobre as disposições constitucionais acerca da ordem econômica e financeira, é correto afirmar que:

 a)  o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte e cooperativas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País é
um dos princípios da ordem econômica brasileira.

 b)   a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.
 c)   ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos

da segurança nacional, conforme definidos em lei.
 d)  as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de

exploração ou aproveitamento, e pertencem aos Estados e Distrito Federal, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/899711

Questão 66: VUNESP - AssJur (CM N Odessa)/CM Nova Odessa/I/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os princípios constitucionais listados. Em adequação a esses termos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão

 a)  a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios.
 b)  a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos.
 c)  o pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível e gás natural.
 d)  o financiamento de programas de infraestrutura de transportes.
 e)  e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/995165

Questão 67: GUALIMP - PJ (CM Nova Venécia)/CM Nova Venécia/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social. Neste sentido, são princípios da atividade econômica, EXCETO:

 a)  Propriedade privada.
 b)  Propriedade pública.
 c)  Livre concorrência.
 d)  Função social da propriedade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1072481

Questão 68: COMPERVE (UFRN) - JL (TJ RN)/TJ RN/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 apresenta, de maneira expressa, diretrizes normativas para a conformação da atividade econômica no país. Elias, governador de um
estado brasileiro, sabendo de tal previsão normativa, decidiu analisar a possibilidade de o ente federado por ele dirigido atuar em algum segmento econômico com o
intuito de aferir receita e de incrementar o orçamento estatal. A ideia de Elias é investir dinheiro público em alguma atividade econômica muito lucrativa para, a partir do
acúmulo de capital por ela gerado, dispor de recursos financeiros extras capazes de sustentarem investimentos altos em demandas sociais de interesse regional.
 
De acordo com o que diz a Constituição Federal de 1988 a respeito desse assunto, Elias

 a)  poderá realizar esforços para que o estado empreenda qualquer modalidade de atividade econômica lucrativa que seja lícita, independentemente da existência de
lei oferecendo caracterização específica a essa atividade.

 b)  poderá envidar esforços para que o estado empreenda atividade econômica lucrativa, desde que caracterizado em lei relevante interesse coletivo ou imperativo de
segurança nacional.

 c)  não poderá realizar esforços para que o estado empreenda atividade econômica lucrativa, a menos que seja publicada lei complementar caracterizando-a como
atividade de notório aspecto.

 d)  não poderá envidar esforços para que o estado empreenda atividade econômica de qualquer espécie, seja ela lucrativa ou não, posto que os entes federados
brasileiros são prestadores de serviços públicos de forma exclusiva.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1124182

Questão 69: INSTITUTO ÁGUIA - Adv (CEAGESP)/CEAGESP/I Cível/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios, exceto:

 a)  Soberania nacional; propriedade privada; e função social da propriedade.
 b)  Livre concorrência; defesa do consumidor; e defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e

serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
 c)  Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e

prestação; tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país; e do
investimento mais benéfico.

 d)  Redução das desigualdades regionais e sociais; busca do pleno emprego; e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no país.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156035

Questão 70: INSTITUTO ÁGUIA - Adv (CEAGESP)/CEAGESP/I Cível/2018
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Nos termos do artigo 170 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa cujo enunciado não caracterize infração à ordem econômica:
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 a)  Limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa.
 b)  Dominar mercado relevante de bens ou serviços.
 c)  Desviar a clientela do concorrente.
 d)  Exercer, de forma abusiva, posição dominante.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156054

Questão 71: FCC - Esp RT (ARTESP)/ARTESP/Direito/I/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A Constituição Federal estabeleceu atribuições à União Federal que são indelegáveis, bem como outras passíveis de delegação à iniciativa privada, estas que

 a)  se consubstanciam na prestação de serviços públicos, que podem ser objeto de concessão ou permissão, cabendo ao poder concedente garantir que a prestação
aos usuários seja adequada, contínua e por tarifas que respeitem a modicidade.

 b)  constituem serviços públicos impróprios, cuja titularidade pode ser outorgada à iniciativa privada por meio de concessão ou permissão, remanescendo ao poder
concedente a obrigação pela fiscalização do contrato.

 c)  podem ser exclusivas ou não, em qualquer hipótese admitindo regime de exploração econômica por meio de concessão ou permissão de serviços públicos.
 d)  independem de licitação para outorga de concessão ou permissão de serviços públicos porque dependerão de regulação promovida por ente especificamente

criada para tanto, garantindo-se a modicidade tarifária.
 e)  demandam fiscalização e regulação por parte de agências reguladoras sempre que forem objeto de regime de exploração econômica, independentemente da

transferência da titularidade do serviço para a concessionária.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/489984

Questão 72: FCC - Esp RT (ARTESP)/ARTESP/Direito/III/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A Constituição Federal, em seu artigo 175, dispõe sobre as formas de prestação dos serviços públicos, que podem se dar por meio de

 a)  delegação da titularidade de serviços públicos próprios à iniciativa privada, nas modalidades de concessão ou permissão de uso.
 b)  concessão ou permissão da exploração de serviço público, para pessoas físicas ou jurídicas que preencham os requisitos de habilitação, demonstrando capacidade

técnica e financeira para a adequada disponibilização dos serviços.
 c)  concessão de serviços públicos próprios ou impróprios em favor de pessoas jurídicas, precedida de licitação.
 d)  concessão ou permissão de serviços públicos, próprios ou impróprios, a pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa.
 e)  concessão de serviços públicos, com natureza contratual e por meio do qual se outorga a iniciativa privada a exploração de serviços públicos com finalidade

lucrativa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/490695

Questão 73: CETRO - NeR (TJ RJ)/TJ RJ/Admissão/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Acerca da aplicação dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, constantes da ordem econômica (artigo 170 da Constituição Federal de 1988), assinale a
alternativa correta.

 a)  Os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência não se aplicam, direta ou indiretamente, à atividade notarial e registral.
 b)  O princípio da livre concorrência é imperativo de ordem constitucional que conduz e coincide, necessariamente, com a livre iniciativa.
 c)  O serviço de transporte coletivo de passageiros é típico serviço público em que o princípio da livre iniciativa se expressa como faculdade de explorar a atividade

econômica a título privado.
 d)  A fixação de preços em valores abaixo do mercado pelo Estado, ainda que em desconformidade com a regulação setorial, não representa desrespeito ao princípio

da livre iniciativa, uma vez que é instrumento superior de política pública.
 e)  A validade dos programas de ações afirmativas do Estado, operados por ato de adesão ou voluntário, ou vinculação forçada, depende da observância do princípio

da livre iniciativa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/541496

Questão 74: IESES - NeR (TJ RO)/TJ RO/Remoção/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios, entre outros:
 

I. Defesa do consumidor.
 
II. Propriedade privada.
 
III. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
 
IV. Livre concorrência.

 
A sequência correta é:

 a)  As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 b)  Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
 c)  Apenas as assertivas II, III, IV estão corretas.
 d)  Apenas a assertiva IV está correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/547984

Questão 75: FEPESE - FRT (Criciúma)/Pref Criciúma/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Assinale a alternativa que indica corretamente princípios constitucionais da ordem econômica.

 a)  Cidadania nacional, sociedade livre e justa, defesa social, intervenção econômica e solução pacífica de conflitos.
 b)  Independência nacional, livre concorrência, desenvolvimento nacional, pluralismo político, cidadania.
 c)  Soberania nacional, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa da paz, cooperação entre povos.
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 d) Soberania nacional, livre concorrência, defesa do consumidor, busca do pleno emprego, defesa do meio ambiente.
 e) Soberania nacional, defesa e paz, não intervenção, busca do pleno emprego, erradicar a pobreza.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/566254

Questão 76: IBADE - Ana Prev (IPERON)/IPERON/AUDITOR/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
O Título VII da CRFB/88 contempla a ordem econômica e financeira. Sobre o tema, é correto afirmar que:

 a)  entre os princípios que norteiam a ordem econômica está o respeito à propriedade privada, silenciando a Constituição quanto à função social da propriedade.
 b)  não existe, na ordem constitucional pátria, o caráter absoluto da livre iniciativa, sendo permitida ao poder público a regulamentação no mercado.
 c)  a livre concorrência aparece como princípio da ordem econômica pela primeira vez na Constituição de 1969, sendo reproduzido pela atual Carta Magna.
 d)  consoante entendimento sumulado do STF, não ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do

mesmo ramo em determinada área.
 e)  a defesa do meio ambiente é princípio constitucional atrelado à ordem econômica, mas repudia o tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos

produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação, pois representaria uma afronta ao princípio da isonomia.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/573901

Questão 77: FCC - TJ TRF5/TRF 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
À luz dos princípios gerais da atividade econômica na Constituição Federal,

 a)  poderão ser autorizados sob regime de permissão a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e
minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização constituem monopólio da União.

 b)  a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica somente poderão ser efetuados mediante concessão da União,
no interesse nacional, por brasileiros ou empresa estrangeira, independentemente do país em que se localize sua sede e administração, desde que tenha sido constituída
sob as leis brasileiras, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.

 c)  a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões de exploração de jazidas e demais recursos minerais, bem como de
potenciais de energia hidráulica, poderão ser cedidas ou transferidas totalmente, com prévia anuência do poder concedente, ou parcialmente, sem a necessidade da
referida anuência.

 d)  o aproveitamento do potencial de energia renovável, mesmo que seja de capacidade reduzida, dependerá de autorização ou concessão.
 e)  as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de

exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/584859

Questão 78: CEV UECE - Adv (FUNECE)/FUNECE/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Assinale a opção que apresenta princípio da ordem econômica arrolado no texto constitucional.

 a)  Intervenção estatal nos mecanismos de concorrência.
 b)  Propriedade privada.
 c)  Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento igualitário independente do impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de

elaboração e prestação.
 d)  Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras, ainda que não tenham sua sede e administração no País.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/587600

Questão 79: IESES - Adv (GASBRASILIANO)/GASBRASILIANO/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Segundo a Lei 9.478/97, constituem monopólio da União, nos termos do art. 177 da Constituição Federal, as seguintes atividades:

 a)  O transporte aéreo do petróleo líquido de origem estrangeira ou de derivados básicos de petróleo produzidos fora do País, bem como o transporte, por meio de
conduto, de petróleo bruto, seus derivados e de gás natural.

 b)  A distribuição do petróleo por todo o país nas plataformas marítimas com tecnologia, capital e mão de obra estrangeiros, bem como os royalties oriundos da
exploração entre os países parceiros.

 c)  A refinação do petróleo explorado em solo brasileiro se dá nos países árabes.
 d)  A pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/636537

Questão 80: FAUEL - PL (CM Mangueirinha)/CM Mangueirinha/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
De acordo com a atual Constituição da República Federativa do Brasil, a ordem econômica nacional deve observar determinados princípios. Assinale a alternativa que NÃO
indica um desses princípios.

 a) Defesa do consumidor.
 b) Livre concorrência.
 c) Monopólio estatal.
 d) Propriedade privada.
 e) Soberania nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/658146

Questão 81: UERR - Ag (CODESAIMA)/CODESAIMA/Inspeção/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
O regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal está fundamentado em princípios extraídos da Constituição Federal, tais como:

 a)  independência nacional e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
 b)  legalidade estrita e isonomia formal.
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 c)  intervenção mínima e liberdade de profissão.
 d)  federalismo e promoção das microempresas e empresas de pequeno porte.
 e)  liberdade de concorrência e cooperativismo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/698070

Questão 82: UERR - Eng (CODESAIMA)/CODESAIMA/Segurança do Trabalho/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta, nos termos da Constituição Federal, quanto às atividades que constituem monopólio da União.

 a)  A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
 b)  Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.
 c)  Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.
 d)  Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.
 e)  Proteção à infância e à juventude.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/699714

Questão 83: UPA - Adv (Pref Barbalha)/Pref Barbalha/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Conforme expresso preceito constitucional, a ordem econômica nacional, deve observar, dentre outros, os princípios de:

 a)  Defesa do meio ambiente, livre-concorrência e defesa do consumidor.
 b)  Livre-concorrência, redução das desigualdades trabalhistas e função social da posse.
 c)  Defesa do consumidor, redução do desemprego e redução das desigualdades trabalhistas.
 d)  Soberania nacional, propriedade pública e propriedade privada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/876075

Questão 84: COPEVE (UFAL) - Contr (SM Campos)/Pref SM Campos/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Dados os itens,
 

I. Defesa do consumidor.
 
II. Propriedade privada.
 
III. Livre concorrência
 
IV. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituída sob as leis brasileiras, independentemente da localização da sua sede e da sua
administração.

 
verifica-se que são princípios gerais da atividade econômica dispostos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

 a)  III, apenas.
 b)  I e IV, apenas.
 c)  II e IV, apenas.
 d)  I, II e III, apenas.
 e)  I, II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/916574

Questão 85: FCC - DP SC/DPE SC/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A respeito do regime jurídico estabelecido para a Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988, considere:

I.  A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

II.  Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo
este indicativo para o setor público e determinante para o setor privado.

III.  A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

IV.  As empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

Está correto o que se afirma APENAS em

 a)  III e IV.
 b)  II e III.
 c)  I e III.
 d)  II, III e IV.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/984826

Questão 86: COPEVE (UFAL) - Contr (Pref Roteiro)/Pref Roteiro/2017
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Dados os itens,
 

I. Defesa do consumidor.
 
II. Propriedade privada.
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III. Livre concorrência
 
IV. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituída sob as leis brasileiras, independentemente da localização da sua sede e da sua
administração.

 
verifica-se que são princípios gerais da atividade econômica dispostos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

 a)  III, apenas.
 b)  I e IV, apenas.
 c)  II e IV, apenas.
 d)  I, II e III, apenas.
 e)  I, II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1166945

Questão 87: CEBRASPE (CESPE) - JD (TJDFT)/TJDFT/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Considerando-se as normas contidas na CF acerca da ordem econômica, é correto afirmar que

 a)  fundando-se a ordem econômica na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, é vedada a exigência, por lei, de autorizações por órgãos públicos, para
o exercício de qualquer atividade econômica.

 b)  a União, os estados, o DF e os municípios devem incentivar o turismo, como fator de desenvolvimento social e econômico.
 c)  apenas a livre concorrência e a defesa do consumidor são princípios de observância obrigatória.
 d)  a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro constitui monopólio da União, que pode, para realizá-la, contratar apenas empresas estatais, observadas as

condições estabelecidas em lei.
 e)  a concessão de serviço público deve ser precedida sempre de licitação. A permissão de serviço público, porém, deverá ser feita por contratação direta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/332238

Questão 88: ESAF - TRAC (ANAC)/ANAC/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
De acordo com os preceitos do Estado regulador e com as teorias de defesa da livre concorrência, analise as assertivas abaixo, escolhendo a opção correta.

I. O princípio da livre concorrência, um dos princípios fundamentais da atividade econômica, relaciona-se intimamente ao princípio da livre iniciativa.

II. No Brasil, a livre concorrência é fiscalizada pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE) e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.

III. A regulação de mercados é uma atividade inerente ao Estado moderno, que assume formas distintas segundo o contexto histórico de cada país.

IV. O ordenamento jurídico brasileiro vigente não prevê a hipótese de monopólio estatal.

 a)  Todas são verdadeiras.
 b)  Somente a I é verdadeira.
 c)  Todas são falsas.
 d)  II e III são verdadeiras.
 e)  I, II e III são verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/337222

Questão 89: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT8/TRT 8/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Acerca das finanças públicas, da ordem econômica e financeira, da reforma agrária, do sistema financeiro nacional e da ordem social, assinale a opção correta de acordo
com a CF.

 a)  O sistema financeiro nacional regula-se por leis complementares, salvo no que se refere à participação de capital estrangeiro nas instituições financeiras, que será
regulada por tratados internacionais.

 b)  É direito fundamental da pessoa humana o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Estado e à coletividade a garantia desse direito.
 c)  O texto constitucional atribui ao Congresso Nacional a competência para fiscalizar a emissão de moeda no país, exclusivamente pelo Banco Central, nos termos de

lei complementar.
 d)  O concessionário dependerá de autorização ou concessão do proprietário do solo para a exploração de jazidas e demais recursos minerais, cabendo ao

proprietário participação nos resultados da lavra.
 e)  A alienação ou a concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares para fins de reforma agrária dependerá de prévia aprovação do

Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/337436

Questão 90: ESAF - ERAC (ANAC)/ANAC/Área 1/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Entre as modalidades de intervenção do Estado no domínio econômico, a Constituição Federal estabelece a exploração direta da União por meio de monopólio. Assim,
constitui monopólio da União, exceto:

 a)  a pesquisa de gás natural.
 b)  a lavra de hidrocarbonetos fluidos.
 c)  a lavra das jazidas de ouro.
 d)  a pesquisa de derivados de minerais nucleares.
 e)  o transporte marítimo dos derivados básicos do petróleo produzido no país.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/338942

Questão 91: IESES - NeR (TJ PA)/TJ PA/Remoção/2016



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19385492/imprimir 18/21

Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A República Federativa do Brasil é disciplinada, no que tange sua ordem econômica, por um conjunto de princípios expressos no art. 170 da Constituição Federal de 1988,
que assim expressa: “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social [...]”. Assinale a alternativa que representa os princípios norteadores da ordem econômica de acordo com o citado artigo da Constituição
Federal:

 a)  Soberania nacional; propriedade pública; função social da propriedade; livre concorrência; defesa do consumidor; defesa do meio ambiente; redução das
desigualdades regionais e sociais; busca de pleno emprego; tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham
sua sede e administração no País.

 b)  Soberania nacional; propriedade privada; função social da propriedade; livre concorrência; defesa do consumidor; redução das desigualdades regionais e sociais;
busca de pleno emprego; tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

 c)  Soberania nacional; propriedade privada; função social da propriedade; livre concorrência; defesa do meio ambiente; redução das desigualdades regionais e
sociais; busca de pleno emprego; tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração
no País.

 d)  Soberania nacional; propriedade privada; função social da propriedade; livre concorrência; defesa do consumidor; defesa do meio ambiente; redução das
desigualdades regionais e sociais; busca de pleno emprego; tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham
sua sede e administração no País.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/392595

Questão 92: FGV - Proc (Paulínia)/Pref Paulínia/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A respeito da propriedade e do aproveitamento das jazidas de recursos minerais, assinale a afirmativa correta.

 a)  As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à
União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

 b)  As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem ao
Município, caso a jazida seja de pequeno porte, nos termos definidos em lei complementar.

 c)  As jazidas e demais recursos minerais constituem propriedade distinta da do solo apenas se em lavra, caso em que, para efeito de exploração ou aproveitamento,
pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

 d)  As jazidas e demais recursos minerais não constituem propriedade distinta da do solo, caso em que, para efeito de exploração ou aproveitamento, deve a União
desapropriar o terreno, mediante justa e prévia indenização.

 e)  As jazidas e demais recursos minerais não constituem propriedade distinta da do solo, podendo ser exploradas pelo proprietário do terreno mediante autorização
específica do Município, após estudo que identifique potencial degradação ambiental da exploração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/394139

Questão 93: FCC - AFRE (SEFAZ MA)/SEFAZ MA/Administração Tributária/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Constitui monopólio da União

 a)  o transporte marítimo do petróleo de origem nacional ou internacional destinado ao país.
 b)  a refinação do petróleo nacional, mas não do estrangeiro.
 c)  a exportação, mas não a importação, de petróleo.
 d)  a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo.
 e)  a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de todo e qualquer minério ou mineral nuclear e seus derivados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/400207

Questão 94: FUMARC - Adv (CM Conc MD)/CM Conc MD/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
São princípios da ordem econômica:

 a)  Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
 b)  Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País e o incentivo à

pesquisa e à tecnologia.
 c)  Livre concorrência e moralidade.
 d)  Defesa do consumidor e redução das desigualdades regionais e sociais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/425205

Questão 95: VUNESP - Proc Jur (CM VP)/CM V Paulista/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados, entre outros, os seguintes princípios:

 a)  soberania nacional, dignidade da pessoa humana e intervenção do Estado na economia.
 b)  livre concorrência, defesa do consumidor, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e pluralismo político.
 c)  propriedade privada e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no

País.
 d)  propriedade privada, função social da propriedade e promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou idade.
 e)  redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e erradicação da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/428146

Questão 96: VUNESP - Adv (CM Registro)/CM Registro/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, observados os seguintes princípios:

 a)  tratamento favorecido para as empresas de grande porte com sede no país e defesa do consumidor.
 b)  abertura de crédito extraordinário para grandes empresas nacionais e busca do pleno emprego.
 c)  redução das desigualdades regionais e sociais e irredutibilidade do valor dos benefícios.
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 d)  exploração direta de atividade econômica pelo Estado e equidade na forma de participação no custeio.
 e)  livre concorrência, função social da propriedade e soberania nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/446283

Questão 97: FAURGS - Cont (TJ RS)/TJ RS/Classe R/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A Constituição Federal do Brasil estabelece que

 a)  incumbe diretamente ao Poder Público a prestação de serviços públicos, na forma da lei.
 b)  são dispostos em lei o caráter especial do contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou

permissão das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos.
 c)  é de exclusividade da União o poder concedente de concessão ou permissão da prestação de serviços públicos.
 d)  fica a cargo das concessionárias e permissionárias a política tarifária, em caso de concessão ou permissão da prestação de serviços públicos.
 e)  fica a cargo das concessionárias e permissionárias dispor sobre os direitos dos usuários, em caso de concessão ou permissão da prestação de serviços públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/451325

Questão 98: FAURGS - Cont (TJ RS)/TJ RS/Classe R/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal do Brasil, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios de

 a)  publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade.
 b)  soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e redução das desigualdades regionais e sociais.
 c)  cidadania, legalidade, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e busca do pleno emprego.
 d)  soberania, propriedade privada e pluralismo político.
 e)  soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência e defesa do consumidor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/451334

Questão 99: VUNESP - Proc Jur (CM Poá)/CM Poá (SP)/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social. Para tanto, conforme expressão do artigo 170 da Constituição Federal de 1988, deve-se observar os seguintes princípios:

 a)  soberania nacional, defesa do consumidor e livre associação.
 b)  função social da propriedade, igualdade e redução das desigualdades regionais e sociais.
 c)  livre concorrência, dignidade da pessoa humana e defesa do meio ambiente.
 d)  propriedade privada, liberdade de expressão e livre iniciativa.
 e)  tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, busca do pleno

emprego e defesa do consumidor.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/456782

Questão 100: AOCP - Aud Fisc (Pref JF)/Pref JF/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 dispõe que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Para tanto, é
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e, dentre tantos, observa os seguintes princípios:

 a)  soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

 b)  soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, independente do
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

 c)  soberania nacional, propriedade privada, função individual da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

 d)  soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, opressão ao consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

 e)  soberania nacional, propriedade privada, função antissocial da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive
mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/477747

Questão 101: IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Nos termos da Constituição, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, dentre outros:

 a)  Soberania popular, busca do pleno emprego e erradicação das desigualdades sociais.
 b)  Livre concorrência, defesa do consumidor, propriedade privada e função social da propriedade.
 c)  Defesa do meio ambiente, vedado tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços.
 d)  Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras, ainda que tenham sua sede e administração em outro país.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/483421

Questão 102: VUNESP - Proc (Pres Prudente)/Pref Pres Prudente/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
No que se refere à Ordem Econômica, é correto afirmar que constituem monopólio da União:

 a)  a pesquisa de células-tronco embrionárias.
 b)  o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional.
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 c)  a pesquisa de fármacos de origem nacional.
 d)  a importação e exportação de produtos farmacológicos controlados.
 e)  a pesquisa de princípios ativos para composição de medicamentos genéricos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/497637

Questão 103: Machado de Assis - AsJ (CM Belém do SF)/CM Belém do SF/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Constituem monopólio da União, EXCETO:

 a)  Pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
 b)  Refinação do petróleo nacional ou estrangeiro.
 c)  Transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País.
 d)  Pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, sem exceção.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715164

Questão 104: FAU UNICENTRO - Adv (CM Ibiporã)/CM Ibiporã/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa que NÃO corresponde ás finanças públicas e aos princípios gerais da
atividade econômica:

 a)  As matérias atinentes ás finança públicas deverão ser regulamentadas por lei complementar por expressa previsão constitucional.
 b)  As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ás do setor privado.
 c)  São princípios gerais da atividade econômica a soberania nacional, a propriedade privada e a busca do pleno emprego.
 d)  A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucro.
 e)  Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização e incentivo, sendo o planejamento

exercido pelas entidades privadas competentes.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/901341

Questão 105: CONTEMAX - Adv (Pref Coremas)/Pref Coremas/2016
Assunto: Princípios gerais da ordem econômica (arts. 170 a 181 da CF/1988)
Ao tratar da ordem econômica e financeira, a Constituição Federal de 1988 prevê que constituem monopólio da União os relacionados abaixo, salvo:

 a)  A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
 b)  A refinação do petróleo nacional, com exceção do petróleo de origem estrangeira.
 c)  A importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades de refinação do petróleo nacional.
 d)  O transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de

conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem.
 e)  A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, observadas as

exceções constitucionais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/933654
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Gabarito
1) Errado  2) Errado  3) Certo  4) A  5) Errado  6) C  7) A
8) Errado  9) D  10) Errado  11) Certo  12) Certo  13) Certo  14) E
15) B  16) A  17) C  18) E  19) C  20) B  21) A
22) D  23) C  24) C  25) A  26) D  27) A  28) D
29) C  30) D  31) A  32) E  33) D  34) C  35) C
36) E  37) A  38) E  39) C  40) A  41) A  42) B
43) Anulada  44) B  45) B  46) Certo  47) C  48) C  49) E
50) E  51) C  52) A  53) A  54) D  55) B  56) B
57) B  58) D  59) D  60) A  61) E  62) A  63) C
64) D  65) B  66) E  67) B  68) B  69) C  70) C
71) A  72) E  73) A  74) A  75) D  76) B  77) E
78) B  79) D  80) C  81) D  82) A  83) A  84) D
85) C  86) D  87) B  88) E  89) B  90) C  91) D
92) A  93) D  94) D  95) C  96) E  97) Anulada  98) E
99) E  100) A  101) B  102) B  103) D  104) E  105) B


