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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J0o5 )
Direito Constitucional
Questão 1: IBFC - AJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, "a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle
interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei". Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):
( ) O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de
Contas dos Municípios, onde houver.
(
) As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame eapreciação, o qual poderá
questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
( ) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve trimestralmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão da maioria
simples dos membros da Câmara Municipal.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V, V, V
V, V, F
V, F, V
F, F, V
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1141474

Questão 2: FEPESE - Ag AAd (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/2020
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta a respeito da organização político-administrativa dos Municípios.
a) É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.
b) Os Municípios regem-se pelas suas respectivas Constituições Municipais.
c) No âmbito municipal, são eleitos o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Deputados, para mandato de quatro anos.
d) Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais são fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa.
e) Compete aos Municípios legislar sobre trânsito e transporte.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1163495

Questão 3: IASP - Cons (CM Mesquita)/CM Mesquita/Legislativo/2020
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a promoção da proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e
estadual é de competência:
a)
b)
c)
d)
e)

Dos Estados.
Dos Municípios.
Da União.
Dos Estados e da União.
Do Distrito Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1181080

Questão 4: QUADRIX - Fisc MO (IDURB)/IDURB/Fiscalização/2020
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
O artigo 18 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a organização político‐administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o
Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia. Com relação à organização do Estado brasileiro, julgue o item.
Cabe aos municípios estabelecer e subvencionar cultos religiosos ou igrejas, mantendo, com seus representantes, relações de dependência e aliança.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1201502

Questão 5: IBADE - APA (IPVV)/IPVV/2020
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Considerando as competências atribuídas aos Municípios na Constituição Federal, assinale a alternativa que NÃO corresponde à matéria de sua competência.
a)
b)
c)
prazos
d)
e)

Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual
Legislar sobre assuntos de interesse local
Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos
fixados em lei
Legislar sobre matéria referente a jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia
Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1212443

Questão 6: Instituto AOCP - Ass (Novo Hamburgo)/Pref Novo Hamburgo/Fiscalização/2020
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19307673/imprimir
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Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
A Constituição estabalece como um dos pontos asseguradores do convívio das entidades federativas a repartição de suas competências, garantindo-lhes autonomia e
também ordenação quanto às hierarquias e divisões de competências. O princípio geral que norteia a repartição de competências entre os entes federativos é o interesse.
Sobre as competências dos Municípios, assinale a alternativa correta.
a) Os Municípios têm competência administrativa exclusiva para legislar sobre assuntos de interesse regional.
b) Cabe aos Municípios legislar sobre os horários de abertura e fechamento do comércio, não se inserindo, nessa competência, a legislação que trate do uso de mão
de obra assalariada pelos estabelecimentos comerciais.
c) O Município pode criar legislação que tipifique determinada conduta como infração de trânsito.
d) Compete ao Município a concessão do direito de explorar serviços de radiodifusão sonora.
e) Os Municípios não têm competência para legislar sobre parcelamento e ocupação do solo urbano.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1220858

Questão 7: IBADE - Adv (CM S Felipe O)/CM S Felipe do Oeste/2020
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
O Município é considerado pessoa jurídica:
a)
b)
c)
d)
e)

de Direito Público Externo.
de Direito Privado.
de Direito Público Interno e subordinado aos Estados, uma vez que não possuem auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação.
de Direito Híbrido, de Direito Privado e de Direito Público.
de Direito Público Interno e autônomo, uma vez que possuí auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1249118

Questão 8: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Segundo a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
São inconstitucionais as leis que estabelecem que os supermercados ficam obrigados a colocar à disposição dos consumidores pessoal suficiente nos caixas, de forma que
a espera na fila não seja superior a 15 minutos, por violação ao princípio da livre iniciativa.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1305158

Questão 9: IDIB - GM (Araguaína)/Pref Araguaína/2020
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Assinale a única alternativa que não trata de competência constitucional dos Municípios.
a) Instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, mediante convênio com municípios limítrofes,para integrar a organização, o planejamento
e a execução de funções públicas de interesse comum.
b) Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo.
c) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
d) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos
prazos fixados em lei.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1317138

Questão 10: IDIB - GM (Araguaína)/Pref Araguaína/2020
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Analise as afirmativas a seguir sobre o Poder Legislativo Municipal:
I.Nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes, a composição da Câmara Municipal observará o limite máximo de 9 (nove) Vereadores.
II.Em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 75%(setenta e cinco por cento) do subsídio dos
Deputados Estaduais.
III.O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município.
É correto o que se afirma
a) apenas em I.
b) apenas em I e II.
c) apenas em II e III.
d) em I, II e III.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1317141

Questão 11: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Julgue o item a seguir, a respeito de competências legislativas.
Segundo o STF, os Municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, ainda que, de modo reflexo, tratem de direito comercial ou do
consumidor.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19307673/imprimir

www.tecconcursos.com.br/questoes/1334660
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Questão 12: VUNESP - Ana (Pref M Agudo)/Pref Morro Agudo/Legislativo/2020
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, a Câmara Municipal não gastará com folha de pagamento
a)
b)
c)
d)
e)

mais de cinquenta por cento de sua receita, incluindo o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
mais de cinquenta por cento de sua receita, excluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
mais de sessenta por cento de sua receita, incluindo o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
mais de setenta por cento de sua receita, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
mais de setenta por cento de sua receita, excluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1343775

Questão 13: Com. Exam. (MPE PR) - PJ (MPE PR)/MPE PR/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Assinale a alternativa

incorreta:

a) O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos
legislativos e resoluções.
b) Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com
pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada.
c) Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais são fixados por lei de iniciativa do Chefe do Executivo.
d) A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
e) É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/766766

Questão 14: IADES - Proc (ALEGO)/ALEGO/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa que apresenta somente matérias da competência legislativa
do município.
a) Dispor quanto à vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito em caso de dupla vacância e quanto à fixação do horário de funcionamento de
estabelecimento comercial.
b) Dispor quanto ao meio ambiente, no limite do respectivo interesse local e desde que em harmonia com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, e
trânsito e transporte.
c) Dispor quanto à fixação de tempo razoável de espera dos usuários dos serviços de cartórios e quanto à instalação de nova farmácia a menos de 500 metros de
estabelecimento da mesma natureza.
d) Dispor quanto a serviços funerários e quanto a normas gerais de direito urbanístico.
e) Dispor quanto a distância mínima entre postos de revenda de combustível e quanto à prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/774216

Questão 15: NC-UFPR - Adv (FPMA)/FPMA/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 reposicionou os Municípios em relação à sua capacidade política e administrativa, delineando um quadro normativo bastante específico
para a atuação das municipalidades e Câmaras de Vereadores, o qual deve ser previsto, em específico, na respectiva Lei Orgânica. Diante dessas premissas, assinale a
alternativa correta.
a) Oito é o número mínimo de Vereadores previsto na Constituição Federal.
b) O Município será regido por lei orgânica, votada em dois turnos e aprovada por 3/5 dos Membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
c) A capacidade normativa da Câmara Municipal encontra-se definida nas Constituições Estaduais.
d) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do município.
e) Aos municípios com mais de duzentos mil eleitores não se aplicam as regras previstas no artigo 77 da Constituição Federal a respeito da realização de segundo
turno nas eleições para Prefeito e Vice-Prefeito.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/786798

Questão 16: NC-UFPR - Adv (Matinhos)/Pref Matinhos/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Com relação à competência dos Municípios, prevista no artigo 30 da Constituição da República, e com base na jurisprudência sobre o tema, considere as afirmativas
abaixo:
1. Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar à legislação federal e à estadual no que couber.
2. É competente o Município para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial.
3. É incompatível com a Constituição lei municipal que imponha sanção mais gravosa que a prevista no código de trânsito brasileiro, por extrapolar a competência
legislativa do município.
4. São inconstitucionais as leis que obrigam os supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação
ao princípio da livre iniciativa.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19307673/imprimir

www.tecconcursos.com.br/questoes/815445
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Questão 17: QUADRIX - Adv I (CRA PR)/CRA PR/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Conforme a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item acerca dos princípios gerais da atividade econômica.
É constitucional, e não atenta contra o livre exercício de atividade econômica ou profissional, a lei municipal que, no exercício de competência dada pela Carta, limita, no
plano diretor, a instalação de estabelecimentos comerciais, de um mesmo ramo, em determinada área.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/822721

Questão 18: NUCEPE UESPI - GM (Pref Teresina)/Pref Teresina/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
De acordo com as normas de organização e distribuição das competências do Estado brasileiro, marque a alternativa CORRETA.
a) É competência dos Municípios realizar a exploração de gás canalizado diretamente ou, mediante concessão, o serviço de gás canalizado.
b) É competência dos Estados promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e da ocupação
do solo urbano.
c) É competência da União prestar e organizar o serviço de transporte coletivo.
d) É competência do Município promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
e) É competência dos Estados emissão de moeda.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/832704

Questão 19: IAUPE - Ana (Pref Petrolina)/Pref Petrolina/Planejamento e Administração/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
O Poder Executivo tem a função de governar o povo e administrar os interesses públicos, de acordo as leis previstas na Constituição Federal. No Brasil, país que adota o
regime presidencialista, o líder do Poder Executivo é o Presidente da República, que tem o papel de chefe de Estado e de governo.
Na gestão de um governo municipal, quem responde por ele é o
a)
b)
c)
d)
e)

Governador do Estado.
Presidente da Câmara Municipal.
Prefeito.
Juiz da Comarca.
Delegado de Polícia Civil.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/836994

Questão 20: Instituto AOCP - Aux Per ML (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Segundo as disposições constitucionais acerca dos Municípios, para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de
a)
b)
c)
d)
e)

9 Vereadores, nos Municípios de até 20.000 habitantes.
11 Vereadores, nos Municípios de mais de 20.000 habitantes e de até 30.000 habitantes.
13 Vereadores, nos Municípios de mais de 30.000 habitantes e de até 50.000 habitantes.
15 Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 habitantes e de até 100.000 habitantes.
17 Vereadores, nos Municípios de mais de 100.000 habitantes e de até 120.000 habitantes; e assim sucessivamente.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/841565

Questão 21: Instituto AOCP - Esc Pol (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
No Brasil, o(s) único(s) ente(s) federativo(s) que NÃO possui/em competência judiciária é/são:
a)
b)
c)
d)
e)

a União.
os Estados.
o Poder Legislativo.
os Municípios.
o Distrito Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/841593

Questão 22: Unifil - Adv (CM Jataizinho)/CM Jataizinho/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa correta.
a) Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes.
b) Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 11 (onze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes
e de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
c) Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 13 (treze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil)
habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes.
d) Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil)
habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/842993

Questão 23: IBGP - Adv (CM Perdizes)/CM Perdizes/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19307673/imprimir

4/25

25/09/2020

TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

Sobre a organização dos municípios na Constituição da República, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal,
e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e
publicados na forma da lei.
b) O parecer prévio, emitido pelos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios sobre as contas que o
prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão da maioria absoluta dos membros da Câmara municipal.
c) As contas dos municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionarlhes a legitimidade, nos termos da lei.
d) A Câmara municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores, sendo
que o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do município.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/849790

Questão 24: IBGP - AuxAdm (CM Perdizes)/CM Perdizes/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é de competência dos municípios, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Legislar sobre assuntos de interesse local, e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
Manter, com recurso técnico e financeiro do município, programas de educação infantil e de ensino fundamental.
Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/849955

Questão 25: VUNESP - Proc Leg (CM Tatuí)/CM Tatuí/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Considere a seguinte situação hipotética:
Em Tatuí, existem mais de duzentos mil eleitores, e, na eleição municipal, antes de realizado o segundo turno, o candidato com maior votação foi impedido legalmente de
continuar na disputa pela prefeitura municipal.
Diante disso, a Constituição Federal estabelece que
a)
b)
c)
d)
e)

será convocado, dentre os remanescentes, o de maior votação.
será convocado, dentre os remanescentes, o mais idoso.
nova eleição será realizada 90 (noventa) dias depois do primeiro turno.
nova eleição será realizada 30 (trinta) dias depois do primeiro turno.
estará eleito o segundo colocado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/851804

Questão 26: VUNESP - Proc Leg (CM Tatuí)/CM Tatuí/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Com base no regime constitucional dos Municípios disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
a) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município.
b) Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Estado-membro.
c) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de cinco dias, e aprovada por três quintos dos membros da Câmara
Municipal.
d) É permitida a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais, desde que autorizado pela Constituição Estadual.
e) Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores serão fixados por Decreto Legislativo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/851857

Questão 27: VUNESP - Proc Leg (CM Tatuí)/CM Tatuí/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
A respeito da competência Municipal, segundo o disposto na Constituição Federal e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, assinale a
alternativa correta.
a) Não é competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.
b) É constitucional lei municipal que estabelece regras para a cobrança em estacionamento de veículos.
c) Compete ao Município legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle da poluição.
d) Compete ao Município organizar o sistema regional de emprego e condições para o exercício de profissões.
e) Compete ao Município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte
coletivo, que tem caráter essencial.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/851858

Questão 28: SELECON - GCM (Niterói)/Pref Niterói/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Com base no ordenamento jurídico constitucional em vigor, é matéria relativa à competência dos Municípios:
a) legislar sobre assuntos de interesse distrital, estadual e local
b) promover a proteção do patrimônio histórico- cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora exclusivamente estaduais
c) prestar, com a cooperação técnica e financeira exclusiva do Estado, serviços de atendimento à saúde da população
d) promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
e) instituir e arrecadar os tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e da sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19307673/imprimir
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Questão 29: FUNDATEC - Adv (GRAMADOTUR)/GRAMADOTUR/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
De acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, compete aos Municípios:
I. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
II. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação federal e estadual.
III. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter geral.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/856989

Questão 30: FUNDATEC - Adv (Pref Gramado)/Pref Gramado/"Sem Área"/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
De acordo com o artigo 31 da Constituição Federal, a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas
de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei, e:
I. É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.
II. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de maioria
absoluta dos membros da Câmara Municipal.
III. As contas dos Municípios ficarão, durante trinta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionarlhes a legitimidade, nos termos da lei.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/857322

Questão 31: FGV - TMD (DPE RJ)/DPE RJ/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Determinado vereador almejava apresentar projeto de lei fixando o subsídio a ser pago aos integrantes da Câmara Municipal, tendo solicitado que sua assessoria se
pronunciasse sobre a existência de algum limite constitucional a esse respeito.
A assessoria respondeu corretamente que, à luz da sistemática constitucional:
a)
b)
c)
d)
e)

não existem limites a serem observados;
os limites existentes somente estão relacionados à população do Município;
os limites existentes somente estão relacionados ao subsídio dos deputados estaduais;
os limites existentes estão relacionados à população do Município e ao subsídio dos deputados estaduais;
os limites existentes somente estão relacionados ao subsídio dos deputados federais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/860419

Questão 32: FGV - TMD (DPE RJ)/DPE RJ/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
A Câmara dos Vereadores do Município Alfa aprovou o diploma normativo que regeria o Município, por dois terços dos seus membros, após dois turnos de votação, com o
interstício de dez dias entre cada uma delas.
O referido diploma normativo, na sistemática constitucional, é:
a)
b)
c)
d)
e)

a Constituição Municipal;
a Lei Orgânica Municipal;
a Lei Complementar Municipal;
a Lei Ordinária Municipal;
o Estatuto Municipal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/860424

Questão 33: FGV - TSJ (DPE RJ)/DPE RJ/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
O Tribunal de Contas do Estado, ao apreciar as contas apresentadas por determinado Prefeito Municipal, entendeu que apresentavam irregularidade insanável.
À luz da sistemática constitucional, o referido entendimento:
a) por si só, importa na rejeição das contas;
b) será apreciado pela Câmara Municipal, que pode acolhê-lo, ou não, pelo voto da maioria de seus membros;
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c) será apreciado pelo Governador do Estado, que pode acolhêlo, ou não;
d) será apreciado pelo Conselho de Prefeitos, que pode acolhêlo, ou não;
e) será apreciado pela Câmara Municipal, que somente pode rejeitá-lo por decisão de dois terços dos seus membros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/864025

Questão 34: FCC - Ass TF (Manaus)/Pref Manaus/"Sem Área"/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Sobre a Organização do Estado, notadamente no que tange às normas relativas aos Municípios, a Constituição Federal estabelece que
a) as contas dos Municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a
legitimidade, nos termos da lei.
b) a eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito será realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas
as regras acerca da possibilidade de realização de segundo turno, no caso de Municípios com mais de 150 mil eleitores.
c) a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle interno, e pelos sistemas de controle externo do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei.
d) o parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão da maioria
absoluta dos membros da Câmara Municipal.
e) o Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 15 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/866997

Questão 35: Instituto AOCP - Tec Form (UFPB)/UFPB/Gestão Pública/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Assinale a alternativa que apresenta uma competência municipal.
a)
b)
c)
d)
e)

Manter programas de ensino médio.
Manter, com a cooperação técnica e financeira da União, o sistema de prisões.
Organizar os transportes intermunicipais dentro do seu território.
Organizar e fornecer, diretamente ou sob regime de concessão, os serviços públicos de interesse local, incluindo transporte coletivo.
Estruturar e manter a polícia civil e militar e garantir a segurança dos cidadãos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/871043

Questão 36: NC-UFPR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Regina Ferrari (2011) explica que “a competência típica, privativa do Município, refere-se aos assuntos de interesse local, chamados anteriormente de assuntos de
peculiar interesse municipal, isto é, aqueles que afetam precipuamente o Município”. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

numerus clausus

a) Os assuntos de interesse local estão definidos expressamente na Constituição como
.
b) O interesse local é um conceito jurídico indeterminado, que irá depender de lei complementar estadual para sua definição.
c) Segundo a Constituição da República, o transporte coletivo não é considerado assunto de competência local quando o município compor uma região
metropolitana.
d) A existência de competência privativa para assuntos de interesse local não impede a formação de consórcios públicos para a sua gestão compartilhada.
e) A competência para assuntos de interesse local é de caráter exclusivamente administrativo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/872503

Questão 37: FEPESE - CI (Ágs de Chapecó)/Pref Ágs de Chapecó/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta de acordo com a organização político-administrativa dos Municípios prevista na Constituição Federal de 1988.
a) Pela decisão de um terço dos membros da Câmara Municipal, o parecer prévio sobre as contas do Prefeito poderá ser desconstituído.
b) Durante 60 dias anualmente, as contas dos Municípios ficarão à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação.
c) A fiscalização do Município será exercida pelos sistemas de controle interno do Poder Legislativo Municipal, e mediante controle externo dos Tribunais de Contas
dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
d) Por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal poderá ser proposta a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.
e) O controle interno da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas do Município.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/878051

Questão 38: FUNDEP - Of Gab (Ervália)/Pref Ervália/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Considere as seguintes afirmativas sobre a organização político-administrativa dos municípios.
I. Compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber.
II. É vedada a criação de tribunais de contas, conselhos ou órgãos de contas municipais.
III. Respeitados os demais requisitos da Constituição da República, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei
estadual.
Tendo em vista o que dispõe a Constituição da República, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a)
b)
c)
d)

I, apenas.
II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
Esta questão possui comentário do professor no site.
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Questão 39: IBFC - GCM (Conde-PB)/Pref Conde (PB)/3ª Classe/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Os Municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. No que diz respeito a esse ente federativo e as disposições da Constituição Federal de 1988, assinale a
alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos em todo território nacional
O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município
A Câmara Municipal não gastará mais de cinquenta por cento de sua receita com folha de pagamento
O Prefeito Municipal cometerá crime de responsabilidade se, até o quinto dia útil do mês, não efetuar os repasses de sua competência
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/900164

Questão 40: VUNESP - TCA (Pref Sorocaba)/Pref Sorocaba/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece a quantidade de vereadores de acordo com o tamanho da população. Considerando que município de Sorocaba possui
aproximadamente de 645 mil habitantes (censo do IBGE de 2015), o limite máximo de vereadores em Sorocaba é de
a)
b)
c)
d)
e)

22 (vinte e dois) vereadores.
25 (vinte e cinco) vereadores.
26 (vinte e seis) vereadores.
27 (vinte e sete) vereadores.
30 (trinta) vereadores.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/907432

Questão 41: VUNESP - Proc Jur (CM M Alto)/CM Monte Alto/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Ao tratar dos Municípios, a Constituição Federal determina que
a) o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de oito por cento da receita do município, e a inviolabilidade dos
Vereadores por suas opiniões, palavras e votos está adstrita ao exercício do mandato, mas alcança a circunscrição do Estado respectivo.
b) as proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, são similares, no que couber, ao disposto na Constituição Federal para os membros do Congresso
Nacional, e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa.
c) o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição do
respectivo Estado, observados os critérios estabelecidos na Lei Orgânica e o limite máximo, em Municípios de 50 (cinquenta) mil e um a 100 (cem) mil habitantes,
corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais.
d) para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 18 (dezoito) Vereadores, nos Municípios com mais de 30 000 (trinta mil)
habitantes e de até 50 000 (cinquenta mil) habitantes.
e) o Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de vinte dias, e aprovada por dois quintos dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/911361

Questão 42: VUNESP - Adv (Pref Arujá)/Pref Arujá/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Suponha que o Poder Legislativo Municipal de Arujá tenha aprovado um projeto de lei regulamentando o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais na
cidade e que o Chefe do Poder Executivo tencionando decidir pelo veto ou sanção da lei solicite o parecer do Advogado da Secretaria Jurídica da Municipalidade. Nesse
caso, considerando que referida lei não infringe nenhuma lei estadual ou federal, referido parecer deverá concluir que a lei em questão é
a)
b)
c)
d)
e)

inconstitucional, uma vez que a competência para definição do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais é privativa dos Estados membros e DF.
inconstitucional, pois a definição do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais é exclusiva da União.
inconstitucional, pois a competência para a definição referenciada é de competência concorrente entre União, Estados membros e Distrito Federal.
constitucional, já que é competência concorrente entre Estados membros e Municípios regulamentar a questão.
constitucional, haja vista que compete aos Municípios legislar sobre questões de interesse local, caso do enunciado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/914390

Questão 43: VUNESP - Proc (Pref. Poá)/Pref Poá/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Ao tratar do Município, a Constituição Federal estabelece o seguinte:
a) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 65% (sessenta e cinco por cento) do subsídio dos
Deputados Estaduais.
b) para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 1 200 000 (um milhão e
duzentos mil) habitantes e de até 1 350 000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes.
c) o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais, no início de cada legislatura, para o ano correspondente, observados os critérios
estabelecidos na Constituição do respectivo Estado.
d) proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, são similares ao disposto na Constituição Federal para os membros das Assembleias Legislativas.
e) reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 (dois) turnos, com o interstício mínimo de 15 (quinze) dias, e aprovada por 3/5 (três quintos) dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos, entre outros, os princípios estabelecidos na Constituição.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/926602

Questão 44: CONTEMAX - Proc (Pref Lucena)/Pref Lucena/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Determinada Constituição Estadual definiu solução diferenciada, em relação ao modelo federal, para eventual ocorrência de dupla vacância nos cargos do Poder Executivo
Municipal, especificando que a dinâmica constitucional somente será aplicada quando a dupla vacância ocorrer no terceiro ano de mandato governamental, com regra
diversa para quando ocorrer no último ano de mandato.
Considerando as decisões em sede de controle concentrado de constitucionalidade e a dinâmica constitucional adequada, qual a assertiva correta?
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a) A vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local, em caso de dupla vacância. Ao disciplinar matéria, cuja
competência é privativa dos Municípios, a Constituição Estadual fere a autonomia desses entes, mitigando-lhes a capacidade de autoorganização e de autogoverno e
limitando a sua autonomia política assegurada pela Constituição brasileira.
b) A vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local, em caso de dupla vacância. Ao disciplinar matéria, cuja
competência é privativa dos Municípios, por força da paridade no ordenamento jurídico brasileiro das Leis Orgânicas às Constituições dos demais entes federativos, a
Constituição Estadual fere a autonomia desses entes, mitigando-lhes a capacidade de auto-organização e de autogoverno e limitando a sua autonomia política assegurada
pela Constituição brasileira.
c) A vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política regional, em caso de dupla vacância. Ao disciplinar matéria, a
Constituição Estadual não fere a autonomia desses entes, não lhes sendo mitigada a capacidade de auto-organização e de autogoverno ou impondo qualquer limitação a
sua autonomia política assegurada pela Constituição brasileira.
d) A vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local, em caso de dupla vacância. Todavia, tendo em vista não
estarem os Municípios no espectro do Poder Constituinte Derivado Decorrente, o que se
destaca pela ausência de Constituição Municipal, a Constituição Estadual não fere a autonomia desses entes, não lhes sendo mitigada a capacidade de auto-organização e
de autogoverno ou impondo qualquer limitação a sua autonomia política assegurada pela Constituição brasileira.
e) A vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local, em caso de dupla vacância. Ao disciplinar matéria, cuja
competência é exclusiva dos Municípios, a Constituição Estadual fere a autonomia desses entes, mitigando lhes a capacidade de autoorganização e de autogoverno e
limitando a sua autonomia política assegurada pela Constituição brasileira.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/933772

Questão 45: VUNESP - Proc Jur (IPREMM)/IPREMM/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal e da doutrina majoritária, é correto afirmar sobre o perfil dos municípios que eles
a) têm ampla liberdade para instituição de normas em defesa de seu interesse local, encontrando como limites restritivos os princípios estabelecidos na Constituição
Federal e na respectiva Constituição Estadual.
b) não têm ampla liberdade para instituição de normas em defesa de seu interesse local, encontrando limites restritivos nos princípios estabelecidos pela
Constituição Federal e na respectiva Lei Orgânica.
c) têm relativa liberdade para instituição de normas em defesa de seu interesse local, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal e nas
respectivas Constituição Estadual e Lei Orgânica.
d) não têm ampla liberdade para instituição de normas em defesa de seu interesse local, porque não integram a Federação como componente da República
Federativa do Brasil.
e) têm liberdade para instituição de algumas normas em defesa de seu interesse local, mas não integram a Federação como componente da República Federativa do
Brasil, em razão das particularidades e singularidades históricas, culturais e constitucionais, que não os credenciam a ocupar um lugar como Ente Federado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/936061

Questão 46: Unifil - Ag Uni (Terra Boa)/Pref Terra Boa/Advogado/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Dos Direitos Políticos, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. “O
Município reger-se-á por
, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de
dias, e aprovada por
dos membros da Câmara Municipal,
que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado”
a)
b)
c)
d)

Lei Orgânica – quinze – dois terços
Legislação Federal – dez – três quintos
Lei Orgânica – quinze – três quintos
Lei Orgânica – dez - dois terços
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/942735

Questão 47: FGV - EPP (Pref Salvador)/Pref Salvador/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Sensível à crise financeira e com o objetivo de promover a austeridade na gestão pública, a Assembleia Legislativa do Estado Alfa promulgou emenda à Constituição
Estadual fixando o número máximo de secretarias passíveis de serem criadas em cada Município. Para tanto, estabeleceu uma correlação entre o montante arrecadado
com tributos e transferências obrigatórias e a densidade demográfica.
À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República, a referida emenda é
a)
b)
c)
d)
e)

inconstitucional, pois a matéria somente poderia ser disciplinada em lei complementar federal.
constitucional, desde que a emenda fosse ratificada por lei federal.
inconstitucional, pois a disciplina da matéria pela Constituição Estadual é incompatível com a autonomia municipal.
constitucional, já que as Constituições Estaduais devem estabelecer os princípios que regerão os Municípios.
inconstitucional, já que a matéria deveria ser disciplinada em decreto do Poder Executivo estadual.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/944758

Questão 48: FGV - EPP (Pref Salvador)/Pref Salvador/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
As contas do Prefeito do Município Alfa foram consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado, pois foi detectada a não aplicação do percentual mínimo da
receita em saúde e educação.
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que essa manifestação do Tribunal de Contas
a)
b)
c)
d)
e)

é definitiva, importando em rejeição das contas apresentadas.
será apreciada pela Assembleia Legislativa, que pode acolhê-la, ou não, por maioria simples.
será apreciada pela Câmara Municipal, que pode acolhê-la, ou não, por maioria simples.
será apreciada pela Câmara Municipal, que só pode deixar de acolhê-la pelo voto de dois terços de seus membros.
deve ser considerada inexistente, já que a autonomia municipal impede a ingerência do Tribunal nessa temática.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/944763

Questão 49: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
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Dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos
com inativos, não poderá ultrapassar 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/981899

Questão 50: FUNDEP - Proc Mun (Contagem)/Pref Contagem/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Assim como os outros entes, o ente federativo municipal possui competências públicas que devem ser cumpridas. A esse respeito, relacione a COLUNA II com a
COLUNA I, associando a espécie de competência à sua respectiva função.
COLUNA I
1. Competência não legislativa comum
2. Competência não legislativa privativa
3. Competência legislativa tributária
COLUNA II
( ) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
( ) Instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no Art. 155, II, da CF/88, definidos em lei complementar.
( ) Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural.
Assinale a sequência correta.
a)
b)
c)
d)

231
321
132
213
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/984600

Questão 51: FUNDEP - AssLg (CM Itambé MD)/CM Itambé MD/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
A estrutura política do Brasil é dividida em três níveis de poder: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, cada um com distintas funções, mas que se
complementam.
O órgão que exerce o Poder Legislativo no âmbito municipal é a
a)
b)
c)
d)

Câmara dos Vereadores.
Secretaria de Administração.
Prefeitura Municipal.
Secretaria da Fazenda.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/988045

Questão 52: FGV - TJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
A Câmara Municipal do Município Alfa aprovou em dois turnos de votação, com interstício de dez dias, pelo voto de dois terços de seus membros, o projeto de lei orgânica
que passaria a reger o Município. Ato contínuo, a própria Câmara Municipal a promulgou.
À luz da sistemática constitucional, o referido processo legislativo está:
a)
b)
c)
d)
e)

incorreto, pois o Município deve ser regido pela Constituição Municipal;
correto, desde que o Prefeito Municipal aceite sancionar a lei após a promulgação;
correto, pois todas as fases de elaboração da lei orgânica se desenvolvem na Câmara Municipal;
incorreto, pois a lei orgânica deveria ser sancionada pelo Prefeito Municipal, que a promulgaria;
incorreto, pois o Município deve ser regido nos termos da Constituição Estadual, não por lei orgânica.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/997048

Questão 53: INSTITUTO BRASIL - Adv (Pref Irani)/Pref Irani/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Analise as afirmativas e assinale a alternativa correspondente.
De acordo com a Constituição Federal, o controle dos municípios será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo.
I- O controle externo da Câmara Municipal será exercida com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de
Contas dos Municípios, onde houver.
II- O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão da maioria
simples dos membros da Câmara Municipal.
III- As contas dos municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá
questionar-Ihes a legitimidade, nos termos da lei.
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
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d) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/998984

Questão 54: Unifil - Adv (Mandaguaçu)/Pref Mandaguaçu/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Dos Municípios, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
I. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado.
II. Compete aos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano.
III. Compete aos Municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.
IV. Compete aos Municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental.
V. Compete aos Municípios criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
a) Apenas duas assertivas estão corretas.
b) Apenas quatro assertivas estão corretas.
c) Todas as assertivas estão corretas.
d) Apenas três assertivas estão corretas.
e) Apenas uma assertiva está correta.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/999673

Questão 55: Com. Exam. (MPE SP) - PJ (MPE SP)/MPE SP/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, tanto as de governo quanto as de gestão, com o auxílio dos
tribunais de contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Casa Legislativa.
b) O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade
administrativa.
c) A decisão irrecorrível da Câmara Municipal que rejeite por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, salvo se esta houver
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, torna o Prefeito inelegível, para qualquer cargo, às eleições que se realizarem nos oito anos seguintes, contados a partir
da data da decisão.
d) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena
de responsabilidade solidária.
e) A gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4o, da Constituição Federal, reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal, justificando o foro
especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1004941

Questão 56: Com. Exam. (MPE SP) - PJ (MPE SP)/MPE SP/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta.
a) A Constituição Federal assegura aos Vereadores, com o objetivo de garantir ampla independência e liberdade de ação para o exercício do mandato representativo,
a imunidade material, mitigada porque relativa a opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, desde que haja relação de
pertinência entre a declaração e as atividades do parlamentar.
b) As leis que proíbem o nepotismo na Administração Pública, cujo conteúdo normativo dão concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da
eficiência do art. 37, caput, da Constituição da República, por se tratar do regime jurídico dos servidores públicos, são de iniciativa reservada ao chefe do Poder
Executivo.
c) A Constituição Federal impede a fixação, pelos vereadores, de sua remuneração, para viger na própria legislatura, mas permite que possam ser reajustáveis na
mesma data e no mesmo percentual fixado aos Deputados Estaduais.
d) É da competência exclusiva da Câmara Municipal fixar os subsídios dos Vereadores, por lei, em cada legislatura para a subsequente.
e) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de dez por cento da receita do Município.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1004943

Questão 57: FURB - Red Apr (Blumenau)/Pref Blumenau/Advogado Procurador/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Sobre o município, é correto afirmar que:
a) A ele compete a criação e cobrança do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, Imposto Sobre Serviço e Imposto sobre a Transmissão Inter vivos,
a qualquer título, de bens imóveis e direitos reais sobre imóveis, transmitidos por ato oneroso.
b) O Controle externo da Câmara Municipal será exercido, conforme o texto Constitucional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, do estado e do município,
onde houver.
c) As contas do município ficarão à disposição da população pelo prazo de noventa dias, anualmente.
d) Nas cidades com mais de 5.000.000 (cinco milhões de habitantes), é permitida a criação de Conselho de Contas.
e) A competência material e legislativa dos municípios é exclusivamente residual.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1007343

Questão 58: VUNESP - Proc Mun (RP)/Pref RP/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Imagine que o Município X, que possui 52 mil habitantes, tenha atualmente 15 Vereadores, composição definida no limite máximo previsto pelo texto constitucional, e
que a Câmara Municipal tenha a intenção de reduzir esse número para apenas 11 Vereadores, por meio de Emenda à Lei Orgânica do Município. Nesse caso hipotético, a
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redução do número de Vereadores é
a) constitucional, uma vez que, ao definir o número de parlamentares a nível municipal, a Constituição estabelece apenas um limite máximo, e não mínimo, cabendo
ao Legislativo de cada Município decidir a respeito da matéria, em respeito à autonomia e à competência municipal para tratar sobre assuntos locais.
b) constitucional, pois, ao definir o número de parlamentares a nível municipal, a Constituição estabelece um número mínimo de parlamentares, o qual, no caso de
municípios com menos de 60 mil habitantes e mais de 50 mil habitantes, é de 11 parlamentares, o que mostra o acerto da emenda.
c) inconstitucional, uma vez que a Constituição define tanto o número mínimo como o número máximo de parlamentares, de modo que, no caso do Município X, em
função da quantidade de habitantes que possui, exige-se o mínimo de 13 Vereadores e o máximo de 15.
d) inconstitucional, pois a Constituição expressamente consigna que o número mínimo de Vereadores para municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 80
mil habitantes é de 15 e o máximo, de 20.
e) inconstitucional, pois a competência para reduzir o número de parlamentares somente pode ser realizada pelo Estado, considerando o interesse regional também
na promoção e consecução das eleições estaduais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1007865

Questão 59: VUNESP - Proc Mun (RP)/Pref RP/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Analise as seguintes situações:
I. Bartolomeu, vereador do Município de Ribeirão Preto, está no interior da Câmara Municipal de sua circunscrição discutindo um projeto de lei e, após ser
provocado por Ramiro, também vereador, o chama de “incompetente e ladrão”;
II. Raimunda, vereadora do Município de São Paulo, está no Município de São José dos Campos a serviço da Câmara Legislativa e, em discurso acalorado na
Câmara deste Município (São José), exacerba-se e afirma que todos os parlamentares da localidade são corruptos.
A partir dos casos mencionados e considerando o tema das imunidades parlamentares conferidas aos Vereadores, assinale a alternativa correta.
a) Bartolomeu e Raimunda terão reconhecida a imunidade material para ações civis e penais por conta de suas falas.
b) Bartolomeu e Raimunda terão reconhecida a imunidade material para eventuais ações civis ou penais e, por gozarem de imunidade formal, o seu julgamento se
dará obrigatoriamente perante o Supremo Tribunal Federal.
c) Apenas Raimunda terá direito à imunidade formal, o que significa dizer que ela poderá ser julgada somente pelo Superior Tribunal de Justiça.
d) Bartolomeu e Raimunda não possuirão imunidade material ou formal, já que as suas falas não possuem relação com o mandato.
e) Apenas Bartolomeu não poderá ser processado criminalmente ou civilmente por sua opinião, já que a imunidade material de vereadores se limita exclusivamente
à sua circunscrição e exige pertinência com o mandato.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1007866

Questão 60: VUNESP - Proc Jur (Ibaté)/Pref Ibaté/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Considere a seguinte situação hipotética: A Câmara Municipal de Ibaté tem a intenção de criar uma lei regulamentando e organizando as Juntas Comerciais do Município
e solicita ao Procurador Municipal um parecer jurídico a respeito do caso. Neste sentido, é correto afirmar que o Município
a) possui competência concorrente com a União, Estados membros e Distrito Federal para legislar sobre a matéria, especialmente considerando o nítido interesse
local.
b) possui competência exclusiva para regulamentar o tema das juntas comerciais, em função do interesse local.
c) não possui competência para tratar sobre a matéria, uma vez que a regulamentação do tema é de competência privativa da União Federal, que por sua vez pode
delegá-la aos Estados membros.
d) não possui competência para regulamentar a matéria, de modo que a competência é concorrente apenas entre a União Federal, Estados membros e Distrito
Federal, não se estendendo aos Municípios.
e) não possui competência para regulamentar a matéria, já que a competência para legislar e regulamentar tema afeto à Junta Comercial é privativo dos Estados
membros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1011716

Questão 61: FCC - Cons Tec (CM Fortal)/CM Fortaleza/Jurídico/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Sob o aspecto formal, a elaboração da lei orgânica do Município deve se dar, segundo a Constituição Federal, mediante votação em
a) um único turno e aprovação por maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
b) dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovação por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
c) um único turno e aprovação por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
d) dois turnos, com interstício mínimo de quinze dias, e aprovação por dois terços dos membros da Câmara Municipal, cabendo ser promulgada pelo Prefeito
Municipal.
e) dois turnos, com interstício mínimo de quinze dias, e aprovação por três quintos dos membros da Câmara Municipal, cabendo ser promulgada pelo Prefeito
Municipal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1014407

Questão 62: FCC - Cons Tec (CM Fortal)/CM Fortaleza/Legislativo/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o município é competente para
a)
b)
c)
d)
e)

impedir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.
fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.
legislar sobre propaganda comercial.
legislar privativamente sobre proteção à infância e à juventude.
definir os crimes de responsabilidade dos Prefeitos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1014997

Questão 63: FCC - Cons Tec (CM Fortal)/CM Fortaleza/Legislativo/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
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De acordo com a Constituição Federal,
a) constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao teto de gastos da receita da Câmara com folha de pagamento, incluído o
gasto com o subsídio de seus Vereadores.
b) o subsídio dos Vereadores será fixado no início de cada legislatura, para vigorar durante todo o período, observado o limite máximo estabelecido na Lei Orgânica
do Município respectivo.
c) a eleição do Prefeito realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se
houver, do ano anterior ao do término do mandato vigente, no caso de Municípios com mais de cem mil eleitores.
d) o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de três por cento da receita do Município.
e) a Câmara Municipal não gastará mais de cinquenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1015001

Questão 64: FCC - Cons Tec (CM Fortal)/CM Fortaleza/Administrativo/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Considere que a Lei Orgânica de determinado Município, ao disciplinar atribuições, prerrogativas, imunidades e responsabilidades dos membros da Câmara Municipal,
estabeleça que os Vereadores:
I. são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município; e
II. estão impedidos, desde a posse, de serem titulares de mais de um mandato eletivo.
Nessa hipótese,
a) ambas as disposições são compatíveis com a Constituição Federal.
b) nenhuma das disposições é compatível com a Constituição Federal.
c) apenas a disposição relativa à inviolabilidade é incompatível com a Constituição Federal, já que esta não a restringe à circunscrição do Município.
d) apenas a disposição relativa ao impedimento é incompatível com a Constituição Federal, já que esse incide desde a expedição do diploma, e não apenas da posse.
e) apenas a disposição relativa ao impedimento é incompatível com a Constituição Federal, já que Vereadores podem ser titulares de mais de um mandato eletivo,
quando houver compatibilidade de horários
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1015157

Questão 65: FCC - Cons Tec (CM Fortal)/CM Fortaleza/Administrativo/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Políticos pertencentes ao grupo de oposição ao Prefeito de determinado Município alegam que ele deveria ser responsabilizado pelo cometimento de crimes de
responsabilidade, em virtude de:
I. sistematicamente deixar para o último dia útil do mês o envio do repasse à Câmara do percentual relativo ao total da despesa do Legislativo municipal; e
II. ter aceitado convite para assumir cargo de Secretário Estadual.
Considerados esses elementos à luz da Constituição Federal, as alegações dos políticos em questão são
a) procedentes, já que as duas condutas são previstas como crimes de responsabilidade.
b) improcedentes, já que nenhuma das duas condutas é prevista como crime de responsabilidade.
c) parcialmente procedentes, já que a primeira conduta é prevista como crime de responsabilidade, mas a segunda é autorizada pela Constituição, ainda que
concretizada.
d) parcialmente procedentes, já que a primeira conduta é autorizada pela Constituição, mas a segunda, uma vez concretizada, é prevista como crime de
responsabilidade.
e) parcialmente procedentes, já que a primeira conduta é prevista como crime de responsabilidade e a segunda, embora não o seja, acarreta a perda do mandato,
se concretizada.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1015160

Questão 66: FCC - Ag FiscP (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Ao dispor sobre a organização do Estado brasileiro, a Constituição Federal estabelece que compete aos Municípios
a) legislar sobre assuntos de interesse regional.
b) criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação federal.
c) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial.
d) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação federal e estadual, sem submissão, contudo, à ação fiscalizadora de União e
Estado.
e) criar, onde não houver, órgão de Contas Municipal, para auxiliar a Câmara dos Vereadores no exercício da função de fiscalização, mediante controle externo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1016619

Questão 67: VUNESP - Proc Jur (Cerquilho)/Pref Cerquilho/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta.
a) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de 15 (quinze) dias, e deverá ser aprovada por metade mais um dos
membros da Câmara Municipal.
b) O subsídio máximo dos vereadores em Municípios de 50.000 (cinquenta mil) e um e 100.000 (cem mil) habitantes deverá corresponder a 40% (quarenta por
cento) dos subsídios dos Deputados Estaduais.
c) O total da despesa do Poder Legislativo Municipal com até 100.000 (cem mil) habitantes, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos,
não poderá ultrapassar o percentual de 5% (cinco por cento) relativos ao somatório da receita tributária.
d) Para composição das Câmaras Municipais em Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e até 50.000 (cinquenta mil) habitantes será observado o
limite máximo de 11 (onze) vereadores.
e) Compete ao Município manter, com a cooperação técnica e financeira da União, programas de educação de ensino médio.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19307673/imprimir
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Questão 68: UNESC - Adv Fun (FLAMA)/FLAMA/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 dispõe que são competências do Município:
a) Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal.
b) Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens.
c) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, sendo estas competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
d) Legislar concorrentemente com a União, Estados e Distrito Federal sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1024904

Questão 69: VUNESP - AFTM (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
No tocante à organização municipal, assinale a alternativa que está em consonância com a Constituição Federal.
a) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão judicial transitada
em julgado.
b) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, mediante controle externo.
c) As contas dos Municípios ficarão, durante cento e vinte dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá
questionar-lhes a legitimidade.
d) Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal gastar mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o
subsídio de seus Vereadores.
e) Os Municípios poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1028409

Questão 70: CONSULPAM - AuxAdm (Pref Quadra)/Pref Quadra/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Toda atividade municipal deve ser autorizada por lei, fundamentada na Constituição da República. Sobre o poder do município, julgue os itens:
I- O Município desempenha, em conjunto com a União e o Estado, um papel essencial estabelecido em lei, que é assegurado constitucionalmente como objetivo
fundamental da República, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades e
promover o bem de todos, sem preconceitos.
II- O Município dispõe de autonomia para tratar dos assuntos de interesse local e essa autonomia, pressupõe a aptidão para se governar livremente e de legislar.
III- A autonomia política do município consiste na eleição direta de seus dirigentes – agentes políticos.
IV- A autonomia administrativa do município corresponde à capacidade de estabelecer e receber dos habitantes os tributos estabelecidos por competência
constitucional.
V- A autonomia financeira do município corresponde ao exercício do poder de polícia municipal, à prestação de serviços públicos e à concretização de obras e ao
atendimento de necessidades da coletividade.
Estão CORRETOS os itens:
a)
b)
c)
d)

I, II, III e IV.
I, II e III.
I e IV.
II, III e V.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1033717

Questão 71: IBADE - Ag DC (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, são características dos Municípios:
a) legislar sobre assuntos de interesse local, emitir moeda e manter o serviço postal.
b) legislar sobre assuntos de interesse local e explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres.
c) reger-se por Constituição Municipal, ter Câmara Municipal de Vereadores com função legislativa e ter o julgamento do Prefeito realizado perante o Tribunal de
Justiça.
d) reger-se por Lei Orgânica, ter Câmara Municipal de Vereadores com funções legislativas e fiscalizadoras e ter o julgamento do Prefeito realizado perante o
Tribunal de Justiça.
e) reger-se por Lei Orgânica, ter Câmara Municipal de Vereadores apenas com função legislativa e ter o julgamento do Prefeito realizado perante a Justiça comum
de primeira instância.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1034113

Questão 72: FDC - Ana (SEHAC)/SEHAC/Contratos/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
O município, como ente da Federação e, de acordo com a CF/88, que tenha 200.000 (duzentos mil) habitantes, deverá observar o seguinte limite máximo de vereadores
para compor a Câmara:
a)
b)
c)
d)
e)

21;
23;
19;
17;
27.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19307673/imprimir
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Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (TCE-RO)/TCE-RO/Desenvolvimento de Sistemas/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
No que concerne à administração do Estado, julgue os itens a seguir.
I Para viger, lei orgânica de município deve ser votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, aprovada por dois terços dos membros da câmara
municipal e promulgada pelo chefe do Poder Executivo municipal.
II A CF estabelece competência suplementar dos municípios, consistente na autorização de regulamentar normas estaduais para ajustar sua execução a
peculiaridades locais, sempre em concordância com as normas legislativas federais.
III Os municípios detêm autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, respeitados os princípios estabelecidos na respectiva Constituição estadual e na
CF.
Assinale a opção correta.
a) Apenas o item I está certo.
b) Apenas o item II está certo.
c) Apenas os itens I e III estão certos.
d) Apenas os itens II e III estão certos.
e) Todos os itens estão certos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1036953

Questão 74: FCC - JE TJAL/TJ AL/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
A Câmara Legislativa do Município TXP aprovou uma lei regulamentando a proteção ao meio ambiente daquela localidade. Em ação movida por empresa de construção,
pretendendo anular penalidade que lhe foi imposta pela municipalidade por suposto desrespeito à legislação ambiental, é alegada a inconstitucionalidade daquela lei
municipal, pela via incidental, sob o fundamento de já existirem norma federal e estadual disciplinando a matéria. No controle difuso de constitucionalidade, a questão
deve ser decidida pela
a) inconstitucionalidade da lei, uma vez que se tratando de competência concorrente, a existência de lei federal veda a elaboração de diplomas legislativos de outros
entes federativos.
b) constitucionalidade, porquanto a lei municipal estaria legislando sobre matéria de interesse local, tendo plena liberdade sobre o assunto.
c) inconstitucionalidade, porquanto, embora se trate de matéria de interesse local, já está disciplinada por lei federal, descabendo a repetitividade legislativa.
d) constitucionalidade, desde que o Município exerça a competência para legislar sobre meio ambiente com a União e o Estado no limite de seu interesse local, e
desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados.
e) constitucionalidade da lei por tratar-se de competência comum, no sistema horizontal, estabelecendo a competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios para legislar sobre a matéria.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1037305

Questão 75: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Com relação ao Poder Legislativo, julgue o item seguinte.
Deputados estaduais e vereadores gozam de imunidade material somente no exercício do mandato e na circunscrição do município sede do Poder Legislativo do qual são
integrantes.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1041115

Questão 76: Unifil - Proc (Pref Sengés)/Pref Sengés/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Dos Municípios, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
I. As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionarlhes a legitimidade, nos termos da lei.
II. É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.
III. Compete aos Municípios criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
IV. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado.
a) Somente uma assertiva está correta.
b) Somente duas assertivas estão corretas.
c) Somente três assertivas estão corretas.
d) Todas as assertivas estão corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1058408

Questão 77: FGV - Of (MPE RJ)/MPE RJ/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos
da Constituição.
Em matéria de competência não legislativa (administrativa ou material) dos Municípios, o texto constitucional dispõe que lhes compete:
a) promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
b) exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão, com a prévia aprovação do Ministério Público;
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c) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei que disporá sobre a organização dos
serviços;
d) organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, com interlocução constante com o Ministério do Trabalho e o Ministério Público;
e) autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico nos limites circunscricionais de seu território e com prévia autorização do Ministério Público.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1067744

Questão 78: FGV - Of (MPE RJ)/MPE RJ/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
O Ministério Público de determinado Estado da Federação deflagrou ação penal pública incondicionada, mediante o oferecimento de denúncia contra o Prefeito Municipal
da Capital do Estado. O MP imputou ao Prefeito em exercício a prática de crime comum, por ter fraudado licitação municipal para beneficiar determinada sociedade
empresária, cujo sócio-administrador é seu irmão.
Nesse caso, o órgão do Poder Judiciário competente para originariamente processar e julgar o feito é:
a)
b)
c)
d)
e)

a Vara Criminal da Capital;
o Tribunal de Justiça;
o Superior Tribunal de Justiça;
o Supremo Tribunal Federal;
a Vara de Fazenda Pública da Capital.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1067748

Questão 79: VUNESP - Proc (Pref F Morato)/Pref F.co Morato/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, compete aos Municípios
a) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental.
b) explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua
regulamentação.
c) a criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas.
d) legislar sobre juntas comerciais, produção e consumo e proteção ao patrimônio histórico.
e) organizar o sistema nacional de emprego e as condições para o exercício de profissões.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1069754

Questão 80: FAUEL - Adv (CM Colombo)/CM Colombo/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, lei municipal que proíbe a conferência de produtos, após o cliente efetuar o pagamento nas caixas, e prevê
sanções administrativas em caso de descumprimento:
a)
b)
c)
d)

Viola a competência privativa da União para legislar sobre direito comercial.
Diz respeito a assunto de interesse local, mas padece de vício de inconstitucionalidade, vez que trata, de modo reflexo, de direito comercial e do consumidor.
Insere-se na competência legislativa municipal, porque diz respeito à proteção das relações de consumo dos seus munícipes, assunto de interesse local.
É inconstitucional porque não trata de assunto de interesse local, o que retira do município a competência para legislar sobre proteção ao consumidor.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1071422

Questão 81: FAUEL - Adv (CM Colombo)/CM Colombo/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Sobre os Municípios, de acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A definição do número de vereadores da Câmara Municipal toma por base o número de eleitores do município.
b) Os vereadores gozam da imunidade material, mas não da formal.
c) O prefeito será julgado pelo Tribunal Regional Federal, em se tratando de crime contra o sistema financeiro.
d) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1071426

Questão 82: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Apoio Especializado/Informática/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Acerca dos Municípios na organização do Estado brasileiro, considere:
I. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo.
II. Compete ao Município organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de
transporte coletivo.
III. A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, não computado o gasto com o subsídio de seus
Vereadores, constituindo crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito a essa regra.
IV. É assegurada a inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, está correto o que consta APENAS de
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e IV.
I e III.
I, II e III.
II e IV.
III e IV.
Esta questão possui comentário do professor no site.
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Questão 83: OBJETIVA CONCURSOS - ACS (Formosa do Sul)/Pref Formosa do Sul/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, analisar os itens abaixo:
I. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
II. Legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, instituir e arrecadar os tributos de sua competência,
bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei, são algumas das competências
dos Municípios.
a)
b)
c)
d)

Os itens I e II estão corretos.
Somente o item I está correto.
Somente o item II está correto.
Os itens I e II estão incorretos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1071662

Questão 84: FUNDATEC - AFRM (POA)/Pref POA/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
De acordo com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao disposto no Art. 30 da Constituição Federal, analise as assertivas abaixo:
I. Os Municípios têm competência para legislar sobre a distância mínima entre postos de revenda de combustíveis.
II. Os Municípios têm autonomia para regular o horário do comércio local, ainda que esteja em contrariedade a leis estaduais ou federais, mesmo que válidas, pois
a Constituição lhes confere competência para legislar sobre assuntos de interesse local.
III. O Município tem competência para legislar sobre tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1073794

Questão 85: FUNDATEC - AFRM (POA)/Pref POA/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Com base na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao disposto no Art. 30, inc. VIII, da Constituição Federal, que estabelece que compete ao Município
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, analise as
assertivas abaixo:
I. A criação, a organização e a supressão de distritos, da competência dos Municípios, faz-se com observância da legislação estadual e federal (CF, Art. 30, IV).
II. A competência municipal, para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano – CF, Art. 30, VIII – por relacionar-se com o direito urbanístico, está sujeita a normas federais e estaduais (CF, Art. 24, I).
III. As normas das entidades políticas diversas quanto ao aspecto ao ordenamento territorial – União e Estado-membro – não poderão ter suas diretrizes
infringidas, mesmo que estas tenham caráter específico e não apenas geral.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1073795

Questão 86: OBJETIVA CONCURSOS - ASoc (Pref Candói)/Pref Candói/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, um Município com até 15 mil habitantes deve ter quantos vereadores, no máximo?
a)
b)
c)
d)
e)

Sete.
Onze.
Nove.
Quinze.
Treze.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1074465

Questão 87: IBFC - Proc (Pref C S Agos)/Pref C Sto Agostinho/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)

caput” do artigo 29 da Constituição Federal.

Os Municípios são entes federativos autônomos regidos por uma Lei Orgânica. Sendo assim, leia abaixo o “

“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em
turnos, com o interstício mínimo de
dias, e aprovada por
dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará,atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)”
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Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)

Dois / quinze / dois terços
Dois / dez / dois quintos
Três / quinze / dois quintos
Dois / dez / dois terços
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1077382

Questão 88: Instituto AOCP - Adv (Pref S Bento S)/Pref S Bento do Sul/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
A Constituição Federal prevê, em seu art. 30 as competências legislativas municipais. Com base nessa disposição e na repartição de competências na República
Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta.
a) É atribuição da União, exclusivamente, garantir o fornecimento de medicamentos à população de baixa renda.
b) Para cumprimento do princípio da moralidade na administração pública, basta que o administrador cumpra estritamente a legalidade.
c) Interesses locais são aqueles que dizem respeito mais diretamente às necessidades do município, ainda que reflitam, indiretamente, em outros interesses
regionais e nacionais. Exemplo disso é o horário de funcionamento do comércio local, que pode ser regulado com base no inciso I do art. 30 da CF/88.
d) A desburocratização dos serviços públicos não está diretamente ligada ao princípio da eficiência da administração.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1092021

Questão 89: CPCON UEPB - TLeg (CM Santa Rita)/CM Santa Rita/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Sobre a competência legislativa municipal, conforme a CF/88 e a jurisprudência dos tribunais superiores, é possível afirmar que:
a) São inconstitucionais as leis que obrigam supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao
princípio da livre iniciativa.
b) É inconstitucional, por invadir a competência da União para legislar sobre direito do consumidor, lei municipal que proíbe a conferência de mercadorias realizada
na saída de estabelecimentos comerciais após o cliente efetuar o pagamento no caixa.
c) O município não tem competência para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.
d) É inconstitucional lei municipal que estabelece que os supermercados e hipermercados do Município fiquem obrigados a colocar à disposição dos consumidores
pessoal suficiente no setor de caixas, de forma que a espera na fila para o atendimento seja de, no máximo, 15 minutos. A matéria ultrapassa o interesse local e envolve
a competência da União para legislar sobre direito do consumidor e direito econômico, além de violar o princípio da livre iniciativa.
e) A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é constitucional desde que os Municípios, ao
editarem as leis locais regulamentando o transporte de passageiros, observem as regras impostas pela Lei Federal nº 13.640/2018.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1092772

Questão 90: CPCON UEPB - ATL (CM Campina Gde)/CM Campina Grande/I/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
De acordo com o que prevê o art. 29, IV, alíneas “a” a “x” (Redação dada pela Emenda Constitucional 58/2009) da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa
que explicita CORRETAMENTE a relação entre a quantidade de vereadores do Município de Campina Grande (PB) e a respectiva população deste Município:
a) 19 (Dezenove) Vereadores porque se trata de um município com mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes e de até 160.000 (cento e sessenta mil)
habitantes; (Incluída pela EC n. 58/2009).
b) 23 (Vinte e três) Vereadores, porque se trata de um município com mais de 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes e mais de 300.000 (trezentos mil)
habitantes; (Incluída pela EC n. 58/2009).
c) 23 (Vinte e três) Vereadores porque se trata de um município com mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 490.000 (quatrocentos e noventa mil)
habitantes; (Incluída pela EC n. 58/2009)
d) 23 (Vinte e três) Vereadores porque se trata de um município com mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil)
habitantes; (Incluída pela EC n. 58/2009).
e) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes;
(Incluída pela EC n. 58/2009).
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1093692

Questão 91: CPCON UEPB - Proc Mun (Guarabira)/Pref Guarabira/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
A Lei Orgânica do Município deve atender aos princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988, na Constituição do respectivo Estado e aos seguintes preceitos:
I- Eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, pelo princípio proporcional, para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado
em todo o País.
II- Cooperação das associações representativas no planejamento municipal.
III- Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do
eleitorado.
Está CORRETO o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e III.
II e III.
I, II e III.
I e II.
III apenas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1116473

Questão 92: Instituto AOCP - Adv (CM CS Agosti)/CM C Sto Agostinho/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta tendo em vista a Constituição Federal de 1988.
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a) Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e sessenta
mil) habitantes e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes.
b) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de sete por cento da receita do Município.
c) A Câmara Municipal não gastará mais de sessenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
d) Compete aos Municípios manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino superior.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1125025

Questão 93: CRESCER - Fisc (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/Obras e Posturas/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Segundo o art. 30 da CF/88, compete aos Municípios:
I. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
II. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes
nos prazos fixados em lei.
III. Estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação.
IV. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações.
É correto o que se afirma em:
a) I e II
b) II, III e IV
c) I, II e III
d) I, II, III e IV
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1129159

Questão 94: VUNESP - Ass Leg (CM Mauá)/CM Mauá/Comissões/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Bentinho é vereador do Município de Mauá e foi convidado a proferir palestra em outro Município, para expor sobre um projeto de lei de sua autoria, a uma plateia
composta de várias autoridades locais. Contudo, durante a sua fala, Bentinho teria manifestado opinião extremamente ofensiva sobre Policarpo, que é um conhecido
político dessa Cidade. Segundo a Lei Orgânica do Município de Mauá, nessa situação hipotética, é correto afirmar que Bentinho
a) não poderá ser responsabilizado por sua opinião em face da inviolabilidade de que goza por ser Vereador, que o protege onde estiver, desde que no exercício do
mandato parlamentar.
b) poderá ser responsabilizado por sua opinião, uma vez que a inviolabilidade parlamentar não o protege quando manifesta opiniões, pois a proteção é apenas para
o exercício do voto.
c) poderá ser responsabilizado por sua opinião, ainda que tenha a proteção da inviolabilidade parlamentar, uma vez que estava fora do Município de Mauá.
d) não poderá ser responsabilizado porque o Vereado r goza de inviolabilidade parlamentar e não pode ser processado civil ou criminalmente enquanto for Vereador.
e) poderá ser responsabilizado, pois os Vereadores não gozam da inviolabilidade parlamentar, a qual se aplica apenas aos Deputados e Senadores.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1130265

Questão 95: COSEAC UFF - GM (Pref Maricá)/Pref Maricá/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Preceito constitucional envolvendo os Municípios é o julgamento do Prefeito perante o
a)
b)
c)
d)
e)

Tribunal de Exceção.
Tribunal dos Jurados.
Tribunal de Justiça.
Tribunal Superior do Trabalho.
Supremo Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1131302

Questão 96: GUALIMP - Teso (Porciúncula)/Pref Porciúncula/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmações abaixo acerca das Competências do Municípios e, em seguida, assinale a alternativa correta.
Compete ao Município:
( ) Realizar serviços de assistência social, conforme critérios e condições fixados em Lei Municipal, vedado, em todas a hipóteses, do auxílio de instituições
privadas.
( ) Suplementar a Legislação Federal e Estadual, no que couber.
( ) Executar o plano diretor, previamente elaborado, como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
( ) Aplicar suas rendas, prestando contas e publicando balancetes, nos prazos fixados em Lei.
a) V – F – F – V.
b) F – V – V – F.
c) V – F – F – F.
d) F – V – V – V.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1140377

Questão 97: GUALIMP - Teso (Porciúncula)/Pref Porciúncula/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
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Analise a afirmativa abaixo e assinale a alternativa que possui os termos corretos para completá-la, respectivamente.
“O Poder Legislativo do Município é exercido pela
secreto e direto, em todo o território municipal.”

, que se compõe de

eleitos pelo sistema proporcional, entre cidadãos maiores de

anos, por voto

a) Câmara Estadual – Deputados – dezoito anos.
b) Assembleia Municipal – Vereadores – vinte e um anos.
c) Câmara Municipal – Vereadores – dezoito anos.
d) Assembleia Estadual – Deputados – vinte e um anos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1140380

Questão 98: MetroCapital - PJur (Pref Conchas)/Pref Conchas/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
No que se refere às competências dos Municípios estabelecidas na Constituição Federal de 1988, pode-se afirmar que seria inconstitucional a Lei Municipal que:
a) impedisse a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em uma determinada área.
b) fixasse o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, não abrangendo as agências bancárias.
c) instituísse contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.
d) desvinculasse o reajuste dos servidores públicos municipais dos índices federais de correção monetária.
e) estabelecesse alíquotas progressivas para o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), destinadas a assegurar o cumprimento da função social da propriedade
urbana.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1141583

Questão 99: MetroCapital - PJur (Pref Conchas)/Pref Conchas/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Se o prefeito de um determinado município cometer um crime comum, a Constituição Federal de 1988 estabelece que ele deverá ser julgado pelo(a):
a)
b)
c)
d)
e)

Vara Comum do Município onde foi praticado o delito.
Tribunal de Justiça do respectivo Estado.
Superior Tribunal de Justiça.
Juntas Políticas Independentes.
Supremo Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1141620

Questão 100: MetroCapital - PJur (Pref N Odessa)/Pref Nova Odessa/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Uma hipotética Proposta de alteração da Lei Orgânica do Município de Nova Odessa, atualmente com cerca de 60.000 habitantes e 9 Vereadores, prevê que a Câmara
Municipal passe a ser composta por 15 Vereadores, cujos subsídios, a serem fixados em cada legislatura para a subsequente, deverão corresponder a, no máximo,
quarenta por cento dos subsídios dos Deputados Estaduais, observado, ainda, que o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o
montante de cinco por cento da receita do Município. Tal proposta, em relação a Constituição Federal:
a)
b)
c)
d)
e)

É constitucional.
É inconstitucional quanto ao número total de vereadores.
É inconstitucional quanto ao percentual adotado atinente ao subsídio dos Deputados Estaduais.
É inconstitucional quanto ao limite de cinco por cento da receita do Município.
É inconstitucional em todos os seus aspectos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1148575

Questão 101: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
As afirmativas abaixo estão de acordo com a norma constitucional, exceto:
a) para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 9 Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes.
b) para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 13 Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e de
até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
c) para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 15 Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e de
até 80.000 (oitenta mil) habitantes.
d) para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 19 Vereadores, nos Municípios de mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes
e de até 160.000 (cento sessenta mil) habitantes.
e) para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de 23 Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil)
habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1150952

Questão 102: Instituto Consulplan - Ag (Pref Suzano)/Pref Suzano/Gestão Administrativa/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete aos municípios, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
prazos

Legislar sobre assuntos de interesse local.
Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
Arrecadar os tributos de sua competência e de competência da União e dos Estados, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos
fixados em lei.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19307673/imprimir
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Questão 103: Instituto Consulplan - Ag (Pref Suzano)/Pref Suzano/Gestão Administrativa/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus artigos 29 e 30, sobre os municípios. Estabelece taxativamente, inclusive, a composição das Câmaras Municipais, fixando
um limite máximo vereadores em razão da quantidade de habitantes dos municípios. Sobre essa fixação máxima de composição das Câmaras Municipais, analise as
afirmativas e marque C para as certas e E para as erradas.
( ) Em municípios de até 15.000 habitantes, a Câmara Municipal será composta de, no máximo, 9 vereadores.
( ) Em municípios com mais de 80.000 habitantes e de até 120.000 habitantes, a Câmara Municipal será composta de, no máximo, 17 vereadores.
( ) Em municípios com mais de 160.000 habitantes e de até 300.000 habitantes, a Câmara Municipal será composta de, no máximo, 23 vereadores.
( ) Em municípios com mais de 750.000 habitantes e de até 900.000 habitantes, a Câmara Municipal será composta de, no máximo, 29 vereadores.
( ) Em municípios com mais de 900.000 habitantes e de até 1.050.000 habitantes, a Câmara Municipal será composta de, no máximo, 33 vereadores.
( ) Em municípios com mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes, a Câmara Municipal será composta de, no máximo, 41 vereadores.
A sequência está correta em
a)
b)
c)
d)

C, C, E, C, E, C.
C, E, E, E, C, C.
C, C, E, C, C, C.
C, C, C, E, E, E.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1151536

Questão 104: Instituto Consulplan - ASis (Pref Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Considerando o contido na Constituição da República, leia as assertivas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) Compete aos municípios instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas
e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.
( ) Compete aos municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.
( ) Compete aos municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano.
A sequência está correta em
a)
b)
c)
d)

V, V, F.
V, F, V.
F, V, V.
V, V, V.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1152315

Questão 105: Instituto Consulplan - ASis (Pref Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
De acordo com o comando constitucional, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) A Lei Orgânica Municipal estipulará, observado o contido nas Constituições da República e dos respectivos Estados, a data de eleição dos prefeitos e viceprefeitos.
b) A Lei Orgânica deverá observar os limites de números de vereadores estipulados na Constituição da República, fixados conforme o número de habitantes dos
municípios.
c) A Lei Orgânica deverá estipular os preceitos para a tramitação, por iniciativa popular, de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de
bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado.
d) A Lei Orgânica deverá estipular critérios para a fixação do subsídio dos vereadores, que será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para
a subsequente, observados os limites dispostos na Constituição da República.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1152317

Questão 106: Instituto Consulplan - ASup (Pref Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Conforme o art. 30 da Constituição Federal de 1988, analise as alternativas a seguir.
I. Legislar sobre assuntos de interesse local.
II. Explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado.
III. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil.
IV. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
NÃO compete aos municípios:
a)
b)
c)
d)

II, apenas.
IV, apenas.
I, II, III e IV.
I e III, apenas.
Esta questão possui comentário do professor no site.
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Questão 107: Instituto Consulplan - Proc Jur (Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
O Presidente da Câmara de Vereadores de Gama, município brasileiro com mais de 500 mil habitantes, constatou que o montante da despesa com a remuneração dos
Vereadores alcançou 4,5% da receita do município. Na situação hipotética, pode-se afirmar que:
a)
b)
c)
d)

A despesa com a remuneração total dos Vereadores deve se limitar a 75% da receita municipal.
O incremento de 1% na despesa com a remuneração dos Vereadores fere a Constituição Federal.
O subsídio de cada Vereador não pode ultrapassar 60% do subsídio dos Deputados do Estado correspondente.
O limite da despesa total com os Vereadores, em relação à receita do Município, guarda proporção com o tamanho da população local.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1154108

Questão 108: Instituto Consulplan - FTri (Pitangueiras)/Pref Pitangueiras/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, o Município reger-se-á por Lei Orgânica, a qual obedecerá, dentre outros, ao seguinte preceito:
a)
b)
c)
d)

Julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça.
Iniciativa popular de projeto de lei com manifestação de 2% do eleitorado.
Despesa com remuneração de vereadores livremente fixada pela Câmara municipal.
Remuneração do Prefeito fixada na forma de vencimento básico acrescida de vantagens.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1168522

Questão 109: Instituto Consulplan - FTri (Pitangueiras)/Pref Pitangueiras/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Determinado Município resolveu criar uma empresa pública para prestar serviços no campo da mobilidade urbana. Nos termos da Constituição Federal,
a)
b)
c)
d)

é vedado ao Município cuidar de assuntos relativos à mobilidade urbana.
a instituição da estatal dependerá de prévia lei aprovada na Câmara Municipal.
a criação da estatal dependerá de autorização do Governador do Estado.
é vedado ao Município criar empresa pública e sociedade de economia mista.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1168523

Questão 110: Machado de Assis - AJur (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
A soberania é característica atribuída à República Federativa do Brasil. Aos municípios, porém, é conferida autonomia. Em face deste atributo, um Assistente Jurídico, em
resposta à consulta do prefeito, respondeu corretamente que:
a) A autonomia confere aos municípios a total independência da União e do Estado correspondente, tornando-o livre para acatar ou não as disposições da
Constituição Federal e Constituição Estadual.
b) A capacidade de autoadministração não é típica de municípios, mas apenas de Estados e da União.
c) Os municípios possuem, em face da autonomia, a capacidade de auto-organização, ou seja, assim como a União e os Estados, eles também podem se organizar
por meio de Constituições Municipais, votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.
d) A autonomia municipal implica também na capacidade de autoadministração, por meio da qual os municípios podem organizar sua própria estrutura
administrativa, sem depender de órgãos federais ou estaduais para autorizá-lo a cuidar dos interesses locais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1199260

Questão 111: Machado de Assis - AJur (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
O presidente da Câmara de Vereadores de um município recém-emancipado de 18 mil habitantes colocou em pauta o projeto de Lei orgânica do município. Na sessão,
porém, um grande debate se formou acerca das competências legislativas municipais. Dentre os pronunciamentos de vereadores abaixo, aquele que está juridicamente
CORRETO é:

data venia

a) “Sr. Presidente,
a sua respeitável decisão de pautar o projeto ora debatido, carece esclarecermos que em municípios vibrantes como o nosso, de
acordo com o nosso número de habitantes e à luz do texto constitucional federal, especificamente em seu artigo 29, inciso VI, alínea b, o subsídio dos Vereadores não
pode ser inferior a trinta por cento daquele atribuído aos Deputados Estaduais.
b) “Sr. Presidente, não podemos aprovar hoje a Lei orgânica municipal, visto que está repleta de erros jurídicos. Exemplo disso é a criação de vinte e um cargos para
Vereador, quando o correto para o número de habitantes de nosso município seria apenas treze”.
c) “Aprovar essa Lei orgânica, nos moldes em que se apresenta, é inconstitucional, Sr. Presidente. Vossa Excelência sabe que criar, por exemplo, um tribunal
municipal de contas, vai contra a Carta de 1988.”
d) “Sr. Presidente, como base do governo, informo que precisamos, ao menos, rever o artigo que está estabelecendo o dia vinte de cada mês como data limite para
efetuar o repasse para a Câmara dos Vereadores. Além de ser claramente uma manobra para desestabilizar o governo, é totalmente inconstitucional, pois o mês só se
encerra no dia trinta”.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1199306

Questão 112: QUADRIX - Adv (CRO RS)/CRO RS/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Quanto aos municípios na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.
a) É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais.
b) A lei orgânica dos municípios preverá a iniciativa popular de projetos de lei, ficando a cargo de cada ente a definição sobre o percentual mínimo de eleitores
exigidos para a manifestação.
c) O controle externo da Câmara Municipal é realizado pelo Poder Executivo, por meio de sua Controladoria‐Geral.
d) O controle externo municipal é desempenhado pelo Ministério Público e pelo tribunal de contas do estado.
e) Compete aos municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão, os serviços públicos locais, exceto o de transporte, de competência
estadual.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19307673/imprimir
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Questão 113: IESES - Ag Fisc (São José)/Pref São José/Tributária/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Assinale a assertiva correta:
I. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para assegurar a observância da autonomia municipal.
II. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços
dos membros da Câmara Municipal.
III. Compete aos Municípios instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar
contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.
IV. Compete aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de
transporte escolar, que tem caráter essencial.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas a assertiva III está correta.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1225558

Questão 114: VUNESP - PLeg (CM SM Arcanjo)/CM SM Arcanjo/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Considerando a repartição constitucional de competências entre os entes da Federação, é correto afirmar, a respeito da competência para legislar sobre assistência
jurídica, que, nessa matéria,
a)
b)
c)
d)
e)

a União tem competência legislativa privativa.
somente a União e os Estados podem legislar.
os Municípios têm competência legislativa plena.
os Municípios detêm competência legislativa suplementar.
os Municípios não têm competência para legislar.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1256308

Questão 115: VUNESP - PLeg (CM SM Arcanjo)/CM SM Arcanjo/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Assinale a alternativa cujo conteúdo esteja em conformidade com as súmulas do Supremo Tribunal Federal.
a)
b)
c)
d)
e)

Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.
Não é da competência do Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.
É cabível recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município.
Para efeito de aposentadoria especial de professores, deve ser computado o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.
Os Municípios têm competência para regular o horário do comércio local, ainda que de forma diferente do estabelecido por leis estaduais ou federais válidas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1256317

Questão 116: Instituto Excelência - Ass (Pref Taubaté)/Pref Taubaté/Técnico de Controladoria/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Câmara Municipal de determinado município que gastar mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus
vereadores constitui:
a) Crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal.
b) Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, por repassar verbas municipais.
c) Crime de responsabilidade dos vereadores da Câmara Municipal.
d) Crime de improbidade administrativa do Presidente da Câmara Municipal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1257649

Questão 117: Instituto Excelência - Ass (Pref Taubaté)/Pref Taubaté/Técnico de Controladoria/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Acerca do controle externo da Câmara Municipal, é CORRETO afirmar que:
a) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo e
Judiciário Municipal, na forma da lei.
b) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal.
c) As contas dos Municípios ficarão, durante noventa dias, semestralmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá
questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
d) Cabe aos Municípios, na forma da lei, a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1257651

Questão 118: Instituto Excelência - Cont C (Taubaté)/Pref Taubaté/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Considerando um Município de 150.000 habitantes, o limite de repasse constitucionalmente permitido, relativo ao total da receita municipal (que compreende o total das
receitas tributárias, somadas às transferências dispostas nos arts. 153, § 5º, 158 e 159 da Constituição) efetivamente realizada no exercício anterior, para a despesa total
do Poder Legislativo Municipal, será de:
a) 4% do total da receita municipal, incluídos na despesa os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19307673/imprimir
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b) 6% do total da receita municipal, excluídos da despesa os subsídios dos Vereadores e incluídos os gastos com inativos.
c) 5% do total da receita municipal, incluídos na despesa os subsídios dos Vereadores e os gastos com inativos.
d) 6% do total da receita municipal, incluídos na despesa os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1260940

Questão 119: Instituto Excelência - Cont C (Taubaté)/Pref Taubaté/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Considerando a situação hipotética em que seja efetuado repasse acima do constitucionalmente permitido, relativo ao total da receita municipal, para a despesa total do
Poder Legislativo Municipal, tal fato implicará em:
a) Crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal.
b) Crime de improbidade administrativa do Prefeito Municipal.
c) Crime de responsabilidade do Prefeito Municipal.
d) Crime de responsabilidade da Câmara Municipal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1260942

Questão 120: OBJETIVA CONCURSOS - EFis (S Martinho S)/Pref S Martinho da S/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, compete aos Municípios, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Legislar sobre assuntos de interesse local.
Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
Criar Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1270244

Questão 121: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Direito/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Considerando a repartição de competências constitucionais, assinale a alternativa que aponta hipóteses de competência em que o Município pode suplementar uma lei de
outro ente federativo.
a)
b)
c)
d)
e)

Explorar serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens e sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular.
Legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios e seguridade social e sobre registros públicos.
Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar e legislar sobre populações indígenas.
Cuidar da saúde e assistência pública e proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
Proteger o patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico e explorar os serviços locais de gás canalizado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1300461

Questão 122: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (Pref R Pardo)/Pref Rio Pardo/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
Em conformidade com a Constituição Federal, analisar a sentença abaixo:

A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Executivo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Legislativo Municipal,
na forma da lei (1ª parte). As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1313519

Questão 123: Fundação La Salle - Ag Trib (Sapiranga)/Pref Sapiranga/2019
Assunto: Municípios - organização e competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes, a composição das
Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de quantos Vereadores?
a)
b)
c)
d)
e)

11 (onze).
13 (treze).
15 (quinze).
17 (dezessete).
19 (dezenove).
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19307673/imprimir
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Gabarito
1) B
8) Errado
15) D
22) A
29) A
36) D
43) B
50) A
57) A
64) A
71) D
78) B
85) B
92) A
99) B
106) A
113) D
120) D

2) A
9) A
16) E
23) B
30) A
37) B
44) E
51) A
58) A
65) E
72) A
79) A
86) C
93) A
100) A
107) B
114) D
121) D

3) B
10) D
17) Errado
24) C
31) D
38) D
45) A
52) C
59) E
66) C
73) D
80) C
87) D
94) C
101) E
108) A
115) A
122) C

4) Errado
11) Certo
18) D
25) A
32) B
39) B
46) D
53) C
60) D
67) B
74) D
81) A
88) D
95) C
102) D
109) B
116) A
123) D

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19307673/imprimir

5) D
12) D
19) C
26) A
33) E
40) D
47) C
54) C
61) B
68) C
75) Errado
82) A
89) A
96) D
103) A
110) D
117) B

6) B
13) C
20) C
27) E
34) A
41) B
48) D
55) E
62) B
69) B
76) D
83) A
90) D
97) C
104) D
111) C
118) D

7) E
14) A
21) D
28) D
35) D
42) E
49) Errado
56) A
63) A
70) B
77) A
84) D
91) B
98) A
105) A
112) A
119) C
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