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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J87K )

Direito Constitucional

Questão 1: VUNESP - Adv (FITO)/FITO/2020
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Sobre o procedimento de intervenção da União na autonomia política do Estado membro, assinale a alternativa que se coaduna com a Constituição Federal.

 a)  A Assembleia Legislativa pode requisitar ao Presidente da República a intervenção, no caso de estar sofrendo coação no exercício de suas funções.
 b)  O decreto de intervenção será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de quarenta e oito horas.
 c)  O Tribunal Superior Eleitoral, no caso de desobediência à ordem ou decisão que proferir, pode solicitar a intervenção ao Presidente da República.
 d)  Cabe ao Supremo Tribunal Federal, exclusivamente, requisitar ao Presidente da República a intervenção para assegurar a execução de decisão da Justiça Federal.
 e)  Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos continuarão impedidas de exercê-los.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1252150

Questão 2: VUNESP - PJur (AVAREPREV)/AVAREPREV/2020
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Nos moldes da Carta Magna brasileira, o Estado não intervirá nos Municípios, exceto, dentre outras hipóteses:

 a)  para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.
 b)  quando for para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes.
 c)  com o objetivo de manter a integridade estadual.
 d)  quando não forem prestadas contas devidas, na forma da lei.
 e)  quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido na educação e segurança pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1254245

Questão 3: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Julgue o item a seguir.

De acordo com o STF, a Constituição Estadual não pode disciplinar sobre intervenção estadual de forma diferente das regras previstas na Constituição Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1274180

Questão 4: GUALIMP - Proc M (Pref Areal)/Pref Areal/2020
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A Constituição de 1988 assegurou a participação popular em seu processo de elaboração, tendo emendas populares como grandes referências. Assim, a Constituição de
1988, além de estabelecer no artigo 6º que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, forja uma ordem social com um amplo universo de normas que enunciam
programas, tarefas, diretrizes e fins a serem perseguidos pelo Estado e pela sociedade. Dentre tais medidas, define-se aplicação do mínimo exigido da receita resultante
de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Caso
determinado Chefe do Poder Executivo Estadual, por qualquer motivo, se abstenha de aplicar tal percentual, qual medida poderá ser tomada?

 a)  Aplicação compulsório dos percentuais, via lei complementar.
 b)  Responsabilização civil do Chefe do Poder Executivo Estadual.
 c)  A aplicação de responsabilidade solidária dos outros entes federativos para o resguardo dos direitos sociais afetados.
 d)  Intervenção Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1292650

Questão 5: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Sobre a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
 

É inconstitucional norma de Constituição Estadual que exija prévia arguição e aprovação da Assembleia Legislativa para que o Governador do Estado nomeie os
interventores de Municípios.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1296436

Questão 6: Com. Exam. (MPE PR) - PJ (MPE PR)/MPE PR/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Sobre a intervenção é incorreto afirmar:

 a)  No sistema constitucional brasileiro, a intervenção é excepcional, limitada e taxativa.
 b)  Garantir o livre exercício do Poder Legislativo é hipótese que autoriza de intervenção dos Estados nos Municípios.
 c)  Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município.
 d)  É inconstitucional a atribuição conferida por Constituição Estadual ao Tribunal de Contas, para requerer ao Governador do Estado a intervenção em Município.
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 e)  A União pode intervir nos Estados para reorganizar suas finanças, quando a unidade da federação deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas na
Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei, assim como se o Estado estabelecer condições para sua liberação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/766757

Questão 7: IADES - Proc (ALEGO)/ALEGO/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Quanto ao Decreto Legislativo de aprovação de decretação de intervenção federal, com base na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

 a)  A atuação do Congresso Nacional é anterior à decretação da medida pelo presidente da República.
 b)  A respectiva aprovação exige a maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
 c)  A respectiva aprovação exige a maioria simples da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
 d)  Durante a respectiva tramitação, é possível emendá-lo.
 e)  Se não nomear interventor, não será submetido ao Congresso Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/774224

Questão 8: VUNESP - Proc Ju (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A respeito da decretação da Intervenção, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que

 a)  o Estado não intervirá em seus Municípios exceto quando deixar de ser paga, por qualquer motivo, a dívida fundada.
 b)  o Estado não intervirá em seus Municípios exceto quando não forem prestadas contas devidas, por dois anos consecutivos, na forma da lei.
 c)  o decreto de intervenção estadual, que especificará o prazo e suas condições de execução, será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa do Estado, no

prazo de cinco dias úteis, se esta não estiver funcionando.
 d)  a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, dentre outros princípios, assegurar a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de

impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviço de segurança.
 e)  a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, dentre outros, reorganizar as finanças da unidade da Federação que deixar de entregar

aos Municípios receitas tributárias fixadas na Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807381

Questão 9: NC-UFPR - Adv (Matinhos)/Pref Matinhos/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, são hipóteses que autorizam a intervenção dos Estados em seus Municípios, EXCETO:

 a)  o Tribunal de Justiça dar provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual.
 b) para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.
 c)  não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
 d)  não forem prestadas contas devidas, na forma da lei.
 e)  deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/815406

Questão 10: IAUPE - Adv (UPE)/UPE/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Diante da crise que os Estados e municípios vivenciam no Brasil, muito se discute sobre a possibilidade da intervenção. Sobre o mecanismo de intervenção e a
Constituição de 1988, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  A regra geral é que a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, por exemplo, pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.
 b)  O Estado não intervirá em seus Municípios nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando deixar de ser paga, sem motivo de força

maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.
 c)  O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à

apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
 d)  Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de vinte e quatro horas.
 e)  Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes não voltarão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/819224

Questão 11: CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca da organização do Estado e da organização dos poderes.
 
Os estados poderão intervir em seus municípios quando o tribunal de justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na
Constituição Federal de 1988.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844644

Questão 12: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Acerca da organização político-administrativa do Brasil nos moldes da Constituição Federal de 1988, julgue o item subsecutivo.
 
Para garantir a execução de decisão judicial, o presidente da República, de ofício, pode decretar intervenção federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874845
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Questão 13: FCC - Aud Fisc (SEFAZ BA)/SEFAZ BA/Administração, Finanças e Controle Interno/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
À luz da Constituição Federal, a não aplicação do mínimo exigido nas ações e serviços públicos de saúde enseja a decretação de intervenção da

 a)  União nos Estados e dos Estados nos Municípios, dispensada, em ambos os casos, a apreciação pelo órgão legislativo respectivo.
 b)  União nos Estados, dependendo do provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República; e dos Estados nos

Municípios, dependendo do provimento, pelo Tribunal de Justiça, de representação do Procurador-Geral de Justiça.
 c)  União nos Estados, dependendo do provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República; e dos Estados nos

Municípios, sujeita à apreciação da Assembleia Legislativa.
 d)  União nos Estados, dependendo do provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República; e dos Estados nos

Municípios, dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa.
 e)  União nos Estados, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional; e dos Estados nos Municípios, dependendo do provimento, pelo Tribunal de Justiça, de

representação do Procurador-Geral de Justiça.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/877315

Questão 14: PUC PR - AFRM (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Segundo o STF: “O instituto da intervenção federal, consagrado por todas as Constituições republicanas, representa um elemento fundamental na própria formulação da
doutrina do federalismo, que dele não pode prescindir – inobstante a excepcionalidade de sua aplicação –, para efeito de preservação da intangibilidade do vínculo
federativo, da unidade do Estado Federal e da integridade territorial das unidades federadas”.
 

MS 21.041, rel. min. Celso de Mello, j. 12-6-1991, P, DJ de 13-3-1992.
 
Em relação ao regime constitucional da intervenção federal, pode-se afirmar que

 a)  o Decreto de Intervenção não tem prazo certo, devendo a medida durar pelo tempo em que os motivos que levaram à decretação da medida existirem.
 b)  cabe ao Tribunal Superior do Trabalho requisitar a decretação de intervenção no caso de desobediência das suas ordens e decisões.
 c)  a não aplicação por parte dos Municípios das receitas mínimas exigidas na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde

autoriza a intervenção por parte do Estado.
 d)  o Decreto de intervenção federal será submetido ao Congresso Nacional no prazo de 24h, exceção feita ao caso em o Congresso não esteja funcionando,

devendo, neste caso, o Decreto ser submetido ao Congresso tão logo suas atividades sejam retomadas.
 e)  o Distrito Federal detém competência para decretar intervenção nos Municípios que se situam em seu território.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/912534

Questão 15: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A respeito de intervenção estadual nos municípios, julgue o item que se segue.

Uma das hipóteses em que a intervenção dos estados em seus municípios é autorizada é a não aplicação do mínimo exigido da receita municipal nas ações de
manutenção e desenvolvimento do ensino.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922235

Questão 16: CEBRASPE (CESPE) - Proc (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Com relação à organização do Estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item subsecutivo.
 
Situação hipotética: Determinado estado da Federação violou autonomia municipal por ter repassado a seus municípios, em valor menor do que o devido e com
atraso, receitas tributárias obrigatórias determinadas pela Constituição Federal de 1988.

Assertiva: Nessa situação, o presidente da República não pode decretar de ofício intervenção federal no referido estado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/955658

Questão 17: FGV - FiSM (Pref Salvador)/Pref Salvador/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O Governador do Estado Alfa expediu decreto, no qual dispensava determinados estabelecimentos industriais de cumprirem as rígidas regras ambientais estatuídas pela
Lei federal nº 123 e determinava que os seus comandos não deveriam ser observados pela fiscalização promovida pelos órgãos estaduais.

Considerando a recusa na execução de lei federal e a necessidade de decretação de intervenção da União no Estado Alfa, de modo a suspender a execução do decreto
estadual, é correto afirmar que tal será possível com

 a)  o provimento de representação pelo Supremo Tribunal Federal e a edição de decreto de intervenção pelo Presidente da República, a ser apreciado pelo Congresso
Nacional.

 b)  o provimento de representação pelo Supremo Tribunal Federal e a edição de decreto de intervenção pelo Presidente da República, dispensada a aprovação do
Congresso Nacional.

 c)  a edição imediata de decreto de intervenção pelo Presidente da República, a ser apreciado, incontinenti, pelo Congresso Nacional.
 d)  a edição imediata de decreto de intervenção pelo Presidente da República, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional.
 e)  a aprovação da intervenção pelo Congresso Nacional e a posterior edição de decreto de intervenção pelo Presidente da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/971982

Questão 18: IADES - Diplomata/IRBr/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
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Considerando as competências dos Poderes de Estado e a estrutura da Administração Pública, julgue o item a seguir.
 
Na esfera de competência do Congresso Nacional, insere-se aprovar previamente a decretação, pelo chefe do Executivo, de intervenção federal em qualquer unidade da
Federação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/976040

Questão 19: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A decretação da intervenção estadual no município, quando decorrente de provimento, pelo Tribunal de Justiça, de representação do Procurador-Geral de Justiça,
submete-se ao controle político.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/981889

Questão 20: FUNDEP - Proc Mun (Contagem)/Pref Contagem/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Considerando que a Constituição Federal de 1988 prevê situações de anormalidade em que haverá intervenção, suprimindo-se, temporariamente, a aludida autonomia do
Estado, relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando a espécie de intervenção federal à sua respectiva característica.
 
COLUNA I
 

1. Intervenção espontânea
2. Intervenção provocada por solicitação
3. Intervenção provocada por requisição

 
COLUNA II
 

( ) Se a coação for exercida contra o Poder Judiciário, a decretação dependerá de requisição do STF.
 
( ) No caso dessa intervenção, o presidente da República agirá de ofício.
 
( ) Quando a coação ou impedimento recaírem sobre os Poderes Legislativo e Executivo, a decretação pelo presidente da República dependerá da postulação
daquele poder coacto ou impedido.

 
Assinale a sequência correta.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/984593

Questão 21: VUNESP - Proc Mun (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Em relação ao tema Intervenção Estadual nos Municípios, assinale a alternativa correta.

 a)  A intervenção estadual nos municípios é um ato administrativo, atemporal e personalíssimo.
 b)  A intervenção estadual, em qualquer hipótese, não se submete ao controle político, por parte da Assembleia Legislativa.
 c)  Conforme Súmula do STF, não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município.
 d)  Como o ato é de natureza administrativa, somente poderá ser decretada a intervenção pelo Chefe do Poder Executivo.
 e)  O Município que já sofreu intervenção estadual não poderá sofrer, novamente, a mesma medida, por motivos idênticos aos que ocasionaram o primeiro ato

interventivo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008843

Questão 22: VUNESP - Proc Jur (Ibaté)/Pref Ibaté/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Assinale, dentre as assertivas a seguir, aquela que apresenta uma situação prevista pela Constituição Federal, em que o Estado de São Paulo poderia promover
intervencão federal em desfavor do Município de Ibaté:

 a)  ausência de pagamento da dívida fundada pelo prazo de 2 (dois) anos consecutivos, salvo motivo de força maior.
 b)  ausência de pagamento da dívida fundada pelo prazo de 3 (três) anos, consecutivos ou não, salvo por motivo de força maior.
 c)  necessidade de pôr fim a grave comprometimento da ordem pública.
 d)  repelir invasão de município limítrofe ou de uma unidade da Federação.
 e)  assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1011713

Questão 23: FCC - Cons Tec (CM Fortal)/CM Fortaleza/Jurídico/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre a intervenção federal,

 a)  será realizada por requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior do Trabalho, quando fundada na
desobediência à ordem ou decisão judiciária.

 b)  o decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à
apreciação do Congresso Nacional, no prazo de quarenta e oito horas.
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 c)  a forma republicana é princípio constitucional cuja inobservância enseja intervenção federal, e sua decretação depende de provimento, pelo Supremo Tribunal
Federal, de representação do Procurador-Geral da República.

 d)  se não estiver funcionando o Congresso Nacional, far-se-á convocação extraordinária para a apreciação do decreto de intervenção, no prazo de setenta e duas
horas.

 e)  dependerá de requisição do Procurador-Geral da República, quando decretada para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1014408

Questão 24: FUNDATEC - PJur (Salto Jacuí)/Pref Salto do Jacuí/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O que acontece no caso de o Estado não respeitar a autonomia do Município?

 a)  Poderá ser decretada a intervenção federal no Estado.
 b)  Poderá ser decretada a intervenção federal no Município.
 c)  Poderá ser decretada a intervenção estadual no Município.
 d)  Caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal.
 e)  Caberá reclamação ao Congresso Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1017532

Questão 25: FUNDATEC - Proc (Campo Bom)/Pref Campo Bom/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, o Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto
quando:

I. Deixar de ser paga, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.
II. Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei.
III. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Quais estão corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1018235

Questão 26: FAFIPA - Adv (IPS Dr Ulysses)/IPS Dr Ulysses/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Sobre a intervenção estadual nos municípios é CORRETO afirmar que:

 a)  Se o Município deixar de pagar, por qualquer motivo, por oito meses consecutivos, dívida fundada, a Constituição Federal autoriza a intervenção estatal.
 b)  Se o Município não aplicar o mínimo exigido da receita municipal em todo e qualquer tipo de serviço público, a Constituição Federal autoriza a intervenção estatal.
 c)  A intervenção é realizada através de lei delegada do governador.
 d)  Quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estatal, a Constituição Federal

autoriza a intervenção estatal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030078

Questão 27: FCC - JE TJAL/TJ AL/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Dentre as medidas excepcionais de controle do pacto federativo, encontra-se a intervenção, que, à luz da Constituição Federal, cabe ser decretada

 a) para garantir o livre exercício do Poder Legislativo Estadual, após solicitação dele.
 b) independentemente de apreciação pelo Congresso Nacional, se assim entender conveniente o Presidente da República.
 c) em razão de instabilidade institucional.
 d) após aprovação do Congresso Nacional, por decreto legislativo.
 e) deixando de haver prisão durante a vigência do estado excepcional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1037306

Questão 28: PRÓ-MUNICÍPIO - Proc (Pref Massapê)/Pref Massapê/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
“A intervenção de um ente federativo em outro deve dar-se de maneira excepcional, com as hipóteses previstas em um rol taxativo na Constituição Federal. Com base
nisso, pode um estado intervir em um município em casos isolados”. Com base nesta afirmativa, assinale a opção correta:

 a)  A intervenção será admitida quando o Município não prestar as contas devidas, na forma da Lei;
 b)  Poderá ser admitida se deixar de ser paga, ainda que com motives de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;
 c)  Será admitida em casos de não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento da segurança pública;
 d) Poderá ter intervenção em casos de ser necessária colocar ordem em situações de comprometimento da ordem pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1048704

Questão 29: IDIB - Aud Int (CREMERJ)/CREMERJ/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Com base nas disposições constitucionais sobre a intervenção, analise os itens abaixo:

I. A União poderá intervir nos Municípios, caso os Estados ou Distrito Federal não os auxiliem a cumprir as metas definidas pelo Sistema Único de Saúde.
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II. A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para assegurar a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais,
compreendida a proveniente de transferências, nas ações e serviços públicos de saúde.

III. O Estado poderá intervir nos Municípios quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal nas ações e serviços públicos de saúde.

Assinale:

 a)  se apenas a afirmativa I estiver correta.
 b)  se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
 c)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
 d)  se todas as afirmativas estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049120

Questão 30: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Sem Especialidade/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
No exercício de sua função de fiscalização financeira, contábil e orçamentária, a Assembleia Legislativa de determinado Estado da federação apurou que, contrariamente
ao informado pelo Executivo, em prestação de contas, o Estado teria deixado de observar o percentual mínimo exigido na aplicação de recursos em ações e serviços
públicos de saúde. Políticos de oposição ao governo estadual alegam haver no caso razões para intervenção da União no referido Estado. Nessa hipótese, à luz da
disciplina constitucional da matéria, a decretação da intervenção é, em tese,

 a)  cabível, e dependerá de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República.
 b)  cabível, e dependerá de solicitação do Poder Legislativo do referido Estado ao Presidente da República.
 c)  cabível, e dependerá de requisição do Poder Judiciário do referido Estado ao Presidente da República.
 d)  cabível, devendo o decreto ser submetido à apreciação da Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas, salvo se a suspensão do ato impugnado bastar ao

restabelecimento da normalidade.
 e)  descabida, uma vez que, embora o Estado não tenha observado a aplicação do mínimo exigido da receita estadual nas ações e serviços públicos de saúde, essa

hipótese não enseja a decretação de intervenção federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071497

Questão 31: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Está vedada na vigência de intervenção federal a

 a)  convocação do Conselho de Defesa Nacional.
 b)  decretação do estado de sítio.
 c)  convocação do Conselho da República.
 d)  permissão para que forças estrangeiras transitem pelo território nacional.
 e)  emenda à Constituição Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074364

Questão 32: VUNESP - JE TJRJ/TJ RJ/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Nessa modalidade de intervenção Federal nos Estados, prevista na Carta Magna, a intervenção dependerá de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de
representação do Procurador-Geral da República, e o decreto, que nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de vinte e quatro
horas, que poderá ser dispensada quando o decreto limitar-se a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade.
 
Assinale a alternativa que contempla corretamente a hipótese, prevista na Constituição da República, em que se aplica o procedimento de intervenção federal previsto no
texto apresentado.

 a)  Se o Estado deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei.
 b)  Para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública ou garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação.
 c)  Quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada do Estado.
 d)  O Estado deixar de aplicar o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais na manutenção e desenvolvimento do ensino.
 e)  Com o objetivo de assegurar a observância dos princípios constitucionais, como a forma republicana, sistema representativo e regime democrático.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1084717

Questão 33: IBADE - Of (PM RJ)/PM RJ/Aluno-Oficial PM/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
"O federalismo tem as suas primeiras origens nos Estados Unidos. Surgiu como resposta à necessidade de um governo eficiente em vasto território, que, ao mesmo
tempo, assegurasse os ideais republicanos que vingaram com a revolução de 1776."
MENDES, Gilmar Ferreira, Curso de Direito Constitucional, 11ª edição, São Paulo, Saraiva, 2016, p.839.
 
No que concerne à organização do Estado, indique a resposta correta.

 a)  A separação de Estado-membro, no Brasil, é permitida por meio do direito de secessão (artigo 1º da CRFB/88).
 b)  O poder constituinte dos Estados-membros é originário, decorrente do seu poder soberano.
 c)  A intervenção federal pode ocorrer em Municípios dos Estados-membros.
 d)  No federalismo, os Estados -membros não têm autonomia.
 e)  A intervenção federal importa a suspensão temporária das normas constitucionais asseguradoras da autonomia da unidade atingida pela medida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1087882

Questão 34: Com. Exam. (MPE GO) - PJ (MPE GO)/MPE GO/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Sobre a Intervenção Federal assinale a alternativa correta:

 a)  O Presidente da República poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal, por iniciativa própria, para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira
ou de uma unidade da Federação em outra, pôr termo a grave comprometimento da ordem pública e reorganizar as finanças da unidade da Federação.
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 b)  O decreto de intervenção especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução, com a nomeação de um interventor escolhido pelo Congresso Nacional.
 c)  O Presidente da República não poderá decretar a Intervenção Federal nos Estados e Distrito Federal sem a oitiva prévia dos Conselhos da República e Defesa.
 d)  A intervenção poderá ser decretada para assegurar a observância da forma republicana de governo, sistema representativo, regime democrático e o pluralismo

político, que dependerá de provimento pelo Supremo Tribunal Federal e de representação do Procurador-Geral da República.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1103420

Questão 35: FAUEL - Adv (Mandaguari)/Pref Mandaguari/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Sobre a intervenção nos Estados e Municípios, de acordo com a Constituição da República de 1988, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  A União intervirá nos Estados para assegurar a observância do princípio constitucional da prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
 b)  A decretação da intervenção dependerá, no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal

de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral.
 c)  O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à

apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
 d)  O Estado intervirá nos Municípios quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por três anos consecutivos, a dívida fundada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1106420

Questão 36: FADESP - Proc Mun (Marabá)/Pref Marabá/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Sobre a intervenção estadual na Constituição Federal de 1988 pode-se afirmar que

 a)  o Estado não intervirá em seus Municípios, salvo quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para prover a execução de ordem ou de decisão
judicial.

 b)  o Estado não intervirá em seus Municípios, salvo quando o Superior Tribunal de Justiça requisitar a intervenção em caso de desobediência a ordem ou decisão
judiciária de uma de suas Sessões ou do Plenário.

 c)  seu controle político é exercido cumulativamente pelo Congresso Nacional e pela Assembleia Legislativa do Estado.
 d)  a representação interventiva será realizada pelo Procurador-Geral do Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1109166

Questão 37: VUNESP - JE TJRO/TJ RO/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Considere que o Estado de Rondônia deixe de entregar ao Município de Porto Velho o percentual de 50% relativo ao Imposto sobre Propriedade de Veículos
(IPVA) correspondente aos veículos licenciados na municipalidade dentro dos prazos estabelecidos em lei, sob o argumento de esse município não ter atendido condição
prevista em programa de benefício fiscal criado pelo Estado. Nessa hipótese, é correto afirmar que

 a)  há fundamento constitucional para que o Presidente da República, mediante requisição do Supremo Tribunal Federal, decrete a intervenção federal.
 b)  não há fundamento constitucional para a decretação da intervenção federal, pois a falta de repasse de um único imposto não permite a deflagração de

intervenção federal, mecanismo constitucional extremamente gravoso.
 c)  há fundamento constitucional para que o Presidente da República, de forma espontânea e após verificação dos motivos que a determinam, decrete Intervenção

Federal sobre o Estado.
 d)  não há fundamento constitucional para a decretação de intervenção federal, pois a imposição de condição prevista em programa de benefício fiscal é

constitucional.
 e)  há fundamento constitucional para que o Presidente da República decrete a intervenção federal, mas, nesse caso, exige-se sua provocação pelo Poder Legislativo

Estadual, a qual, uma vez solicitada, possui caráter obrigatório.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1114390

Questão 38: Instituto Imagine - Proc Leg (CM Parisi)/CM Parisi/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
No ordenamento jurídico brasileiro, a intervenção federal figura como uma medida de natureza excepcional, ou, ainda, como um meio estabilizador através do qual a
União se reveste de legitimidade para interferir na autonomia dos entes federados. São hipóteses que autorizam a intervenção federal, exceto:

 a)  Quando da necessidade em se resguardar a incolumidade da unidade nacional.
 b)  Quando a ordem constitucional precisa ser mantida.
 c)  Quando se faz necessário assegurar a integridade da ordem pública, da ordem jurídica.
 d)  Quando se faz necessário para a defesa da unidade e da estabilidade do sistema próprio da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1117341

Questão 39: IBFC - Adv Jr (EMDEC)/EMDEC/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Sobre as hipóteses de intervenção dos Estados nos Municípios estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo.

I. O Estado poderá intervir no Município na hipótese excepcional de deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.

II. O Estado poderá intervir no Município na hipótese excepcional de não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

III. O Estado poderá intervir no Município na hipótese excepcional de crime internacional de tráfico de drogas ser praticado em âmbito municipal.

Assinale a alternativa correta.

 a)  As afirmativas I, II e III estão corretas
 b)  Apenas as afirmativas I e II estão corretas
 c)  Apenas as afirmativas II e III estão corretas
 d)  Apenas as afirmativas I e III estão corretas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1118653
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Questão 40: COPS UEL - Proc (Londrina)/Pref Londrina/Serviço de Procuradoria Jurídica/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A intervenção federal é uma medida de exceção prevista em hipóteses taxativas no Art. 34 da Constituição da República Federativa do Brasil e deverá ser decretada pelo
Presidente da República. Sobre essa medida, assinale a alternativa correta.

 a)  A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que: cabe ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal; compete ao Conselho
de Defesa Nacional opinar sobre a decretação da intervenção federal.

 b)  A Constituição da República Federativa do Brasil não prevê qualquer hipótese de consulta do Presidente da República aos Conselhos da República ou da Defesa
Nacional, de forma que ele sempre decidirá sozinho sobre esse assunto.

 c)  Somente o Conselho da República poderá opinar sobre a intervenção federal; o Conselho de Defesa Nacional não possui competência para opinar sobre
intervenção federal, apenas sobre estado de sítio.

 d)  Somente o Conselho da República poderá pronunciar-se sobre a intervenção federal, já que o Conselho de Defesa Nacional somente poderá opinar sobre estado
de defesa e estado de sítio.

 e)  Somente o Conselho de Defesa Nacional poderá pronunciar-se sobre a intervenção federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1129964

Questão 41: Instituto Consulplan - ProcM (Pitangueiras)/Pref Pitangueiras/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em algumas hipóteses expressamente previstas, os Estados poderão intervir nos Municípios. A
própria Constituição estabelece o controle pela Assembleia Legislativa, dispensando-o em algumas situações, caso em que o decreto limitar-se-á a suspender a execução
do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade.
 
Marque a alternativa que dispensa o controle exercido pela Assembleia Legislativa.

 a)  Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei.
 b)  Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.
 c)  Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
 d)  O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução

de lei, de ordem ou de decisão judicial.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1166989

Questão 42: CEBRASPE (CESPE) - JL (TJ BA)/TJ BA/2019
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Assinale a opção correta acerca da organização do Estado.

 a) O presidente da República, ao indicar ministro para o STF, deve obedecer o quinto constitucional.
 b) A invasão de competências de um ente federado em relação a outro só não será dirimida pelo STF se o atrito não envolver ente municipal.
 c) O poder constituinte decorrente é independente e autônomo.
 d) A União não pode decretar intervenção federal em município.
 e) É garantida aos governadores a mesma imunidade formal à prisão que a assegurada ao presidente da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1176302

Questão 43: FCC - Proc (PGE TO)/PGE TO/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Considere que certo Município não cumpriu ordem judicial do Tribunal de Justiça do Estado, expedida em demanda ajuizada por sindicato de servidores públicos
municipais titulares de cargos públicos efetivos, em que se determinou o imediato pagamento de vencimentos atrasados devidos aos servidores filiados ao autor.
Frustradas as medidas judiciais ordinárias para que a ordem judicial fosse cumprida pelo Município, foi proposta representação interventiva perante o Tribunal de Justiça,
que deu provimento ao pedido e cientificou o Governador do Estado para que tomasse as providências cabíveis. Considerando a Constituição Federal e a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal − STF,

 a)  a representação interventiva não poderia ter sido proposta perante o Tribunal de Justiça, que não é a corte competente para julgá-la, uma vez que a medida
fundou-se no descumprimento de ordem proferida pelo próprio Tribunal.

 b)  o Tribunal deveria ter negado provimento à representação interventiva, uma vez que a ordem judicial determinando o pagamento de salários atrasados foi
proferida por juízo incompetente, sendo competente para julgar a matéria uma das Varas da Justiça do Trabalho.

 c)  o Município, caso entenda que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça na representação interventiva tenha contrariado a Constituição Federal, poderá
impugná-lo por meio de recurso extraordinário.

 d)  o Tribunal de Justiça é o órgão competente para julgar a representação interventiva, tendo o Governador atribuição para decretar a intervenção no Município,
ocasião em que poderá determinar o afastamento das autoridades municipais e nomear interventor se essas providências forem necessárias ao estabelecimento da
normalidade.

 e)  o Tribunal não deveria ter conhecido da representação, uma vez que a intervenção estadual fundada no descumprimento de ordem judicial depende de requisição
do STF, e não de provimento à representação proposta perante o Tribunal de Justiça.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/592796

Questão 44: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Tendo em vista a organização do Estado e o fato de que o texto constitucional prevê a possibilidade de determinados órgãos do Poder Judiciário requisitarem ao
presidente da República intervenção federal no caso de desobediência à ordem ou à decisão judiciária, julgue o item seguinte.

Nos casos de requisição de intervenção federal, o presidente da República estará obrigado a editar o decreto de intervenção, não lhe cabendo, a despeito da sua condição
de chefe do Poder Executivo, exercer juízo de conveniência ou de oportunidade da providência requerida.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/596614

Questão 45: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
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Tendo em vista a organização do Estado e o fato de que o texto constitucional prevê a possibilidade de determinados órgãos do Poder Judiciário requisitarem ao
presidente da República intervenção federal no caso de desobediência à ordem ou à decisão judiciária, julgue o item seguinte.
 
De acordo com a vigente Constituição, cabe ao Superior Tribunal Militar requisitar intervenção da União quando outra unidade federativa criar óbice ao cumprimento de
decisão de qualquer órgão da justiça militar.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/596615

Questão 46: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O Estado Alfa deixou de aplicar, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a
proveniente de transferências.

À luz desse quadro, algumas associações de estudantes procuram um advogado e o questionam se, nessa hipótese, seria possível decretar a intervenção federal no
Estado Alfa.

Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.

 a)  A intervenção federal da União no Estado Alfa pode ser decretada, ex officio, pelo Presidente da República.
 b)  A intervenção federal não é possível, pois, por ser um mecanismo excepcional, o rol previsto na Constituição que a autoriza é taxativo, não contemplando a

situação narrada.
 c)  A intervenção da União no Estado Alfa dependerá de requerimento do Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal.
 d)  A intervenção federal não seria possível, pois a norma constitucional que exige a aplicação de percentual mínimo de receita na educação nunca foi

regulamentada.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/620622

Questão 47: CONSULPLAN - Cons Leg (CM BH)/CM BH/Saúde Pública/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Quando um Município não tiver aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento nas ações e serviços públicos de saúde, a Constituição
Federal dá o direito ao Estado de:

 a)  Intervir no Município. 
 b)  Substituir o gestor de saúde.
 c)  Condenar criminalmente o prefeito.
 d)  Punir o Município com o cancelamento do repasse de verbas. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623098

Questão 48: FUNDATEC - Tec Leg (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Considerando as disposições atinentes à intervenção dos Estados nos Municípios previstas na Constituição Federal, analise as seguintes assertivas:

I.  É cabível intervenção dos Estados nos Municípios quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

II.  A intervenção dos Estados nos Municípios para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual depende de provimento, pelo
Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral de Justiça.

III.  O decreto de intervenção estadual será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas e, se esta não estiver
funcionando, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de vinte e quatro horas.

Quais estão corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623595

Questão 49: FUNDATEC - Proc (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Conforme a Constituição federal, a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

I.  Manter a integridade local.

II.  Pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.

III.  Garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação.

Quais estão corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623839
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Questão 50: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Conforme regras e interpretação da CF, julgue o item subsequente, relativo a autonomia municipal e intervenção de estado-membro em município.
 
Diante de descumprimento de princípios indicados na Constituição estadual, poderá o TCE/AM dar provimento a representação a fim de assegurar a observância de tais
preceitos através de intervenção do estado-membro no município.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/628651

Questão 51: FGV - AMCI (CGM Niterói)/Pref Niterói/Auditoria Governamental/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O Município XYZ, situado no Estado ABC, enfrenta, neste momento, grave situação de insegurança, devido a diários conflitos envolvendo traficantes fortemente armados.
Tais conflitos já deixaram dezenas de mortos em um período de duas semanas, e as tentativas de resposta da polícia foram objeto de retaliação por parte de bandidos,
aterrorizando a população local.

Nesse caso, 

 a)  a União ou o Estado ABC podem intervir no Município XYZ, com o fim de ver restabelecida a ordem pública, gravemente comprometida pelos eventos descritos. 
 b)  pode o Estado ABC intervir no Município XYZ, com o propósito de fazer cessar ameaça à segurança pública e à ordem constitucional estabelecida. 
 c)  a União pode intervir no Estado ABC para pôr fim ao grave comprometimento da ordem pública, mas o Estado ABC não pode intervir no Município XYZ nessa

hipótese. 
 d)  a União pode intervir no Município XYZ para o restabelecimento da ordem pública gravemente comprometida, devendo submeter o decreto de intervenção à

apreciação do Congresso Nacional. 
 e)  não está configurada hipótese de intervenção federal ou estadual, uma vez que esta requer, nos termos da Constituição da República, atuação dolosa por parte

do Estado ou do Município.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/632471

Questão 52: IBFC - EPPGG (SEPLAG SE)/SEPLAG SE/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A intervenção de um Estado em seus Municípios é prevista na Constituição Federal de 1988 para casos excepcionais previstos expressamente. Sobre a possibilidade de
intervenção do Estado em seus Municípios, analise as afirmativas abaixo:

I. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;
II. Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;
III. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;
IV. O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a
execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

 
Estão corretas as afirmativas.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/634335

Questão 53: FUNDATEC - Del Pol (PC RS)/PC RS/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O decreto-lei nº 10/2018 determinou a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, deixando a segurança pública fluminense sob responsabilidade de um interventor
militar, que responde ao presidente da República. Ou seja, não se trata apenas do emprego das Forças Armadas ou de forças federais, mas sim da gestão federal de uma
área que antes era coordenada pelo poder estadual.
 
Isso posto, assinale a alternativa correta em relação ao tema em epígrafe.

 a)  A intervenção federal é a flexibilização excepcional e temporária da autonomia dos Estados. Já o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, além de retirar a
autonomia dos Estados, leva à suspensão de direitos fundamentais.

 b)  Segundo o artigo 35 da Carta Maior, o Estado não intervirá em seus Municípios, exceto quando: I – deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos
consecutivos, a dívida fundada; II – não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na
manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; IV – o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a
observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Isso posto, as disposições descritas
consubstanciam preceitos de observância compulsória por parte dos Estados-membros, sendo inconstitucionais quaisquer ampliações ou restrições às hipóteses de
intervenção.

 c)  A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: I – manter a integridade nacional; II – repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da
Federação em outra; III – pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; IV – garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; V –
reorganizar as finanças da unidade da Federação que: a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; b)
deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei; VI – prover a execução de lei federal, ordem ou
decisão judicial; VII – assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; b) direitos da
pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta; e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de
impostos municipais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

 d)  A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio, mas somente no caso de intervenção federal.
 e)  A decretação da intervenção, conforme o caso, dependerá tão somente de: solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de

requisição do Supremo Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638171

Questão 54: FGV - AJ (TJ AL)/TJ AL/Oficial de Justiça Avaliador/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O Presidente da República, após ser informado da existência de movimentos separatistas em determinada região do país, iniciou estudos sobre a conveniência de ser
decretada a intervenção federal nos Estados envolvidos. Após ouvir os Conselhos da República e de Defesa Nacional, decretou a intervenção, sendo o respectivo decreto



28/09/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19335774/imprimir 11/23

encaminhado para a apreciação do Congresso Nacional nas vinte e quatro horas seguintes.
 
À luz da sistemática constitucional, o proceder do Presidente da República está:

 a)  errado, pois somente o Supremo Tribunal Federal poderia decretar a intervenção nas circunstâncias indicadas;
 b)  certo, pois o Presidente da República tem competência para a medida e as providências adotadas foram corretas;
 c)  errado, pois a intervenção deveria ser decretada pelo Congresso Nacional e não apenas homologada;
 d)  certo, pois o procedimento adotado pelo Presidente da República, embora sem base constitucional, é justo;
 e)  errado, pois o princípio da unicidade impedia que os referidos Conselhos se pronunciassem sobre o mesmo fato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638273

Questão 55: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Técnico Jurídica/Apoio Jurídico/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Caso pretenda decretar a intervenção federal em determinado Estado da Federação, o Presidente da República deverá levar em consideração que, segundo a Constituição
Federal, essa medida

 a)  permite a suspensão excepcional da autonomia do ente federativo, podendo ser efetivada apenas nas situações expressamente indicadas na Constituição Federal.
 b)  não poderá suspender, ainda que temporariamente, o exercício das competências atribuídas aos Estados pela Constituição Federal, sob pena de ser violado o

princípio federativo.
 c)  não poderá afastar autoridades estaduais, sob pena de ser violado o princípio democrático.
 d)  poderá ser determinada por prazo indeterminado, se as circunstâncias fáticas assim exigirem.
 e)  impede a edição de medidas provisórias pelo Presidente da República enquanto durar sua vigência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638354

Questão 56: VUNESP - Proc Jur (CM Jabo)/CM Jaboticabal/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
É uma hipótese prevista no texto constitucional que permite a intervenção do Estado no Município:

 a)  o comprometimento da ordem pública.
 b)  não terem sido prestadas as contas devidas, na forma da lei.
 c)  o desrespeito ao princípio da autonomia municipal.
 d)  as finanças da unidade da Federação que necessitam ser reorganizadas.
 e)  a ameaça à integridade nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/639035

Questão 57: NUCEPE UESPI - Del Pol (PC PI)/PC PI/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O Governo Federal decretou uma intervenção na área da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro que deverá vigorar até 31 de dezembro deste ano. Sobre a
Intervenção Federal, analise as alternativas e marque a CORRETA.

 a)  A União intervirá em seus municípios, quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.
 b)  A Intervenção Federal será espontânea, quando o Presidente decretar intervenção para assegurar o cumprimento dos “princípios constitucionais sensíveis”.
 c)  Cessada a intervenção, em nenhum caso as autoridades afastadas retornarão aos seus cargos.
 d)  A invasão de um Estado-membro por outro não caracteriza hipótese de intervenção federal, mas sim decretação de estado de sítio pelo Presidente da República.
 e)  A Intervenção Federal será espontânea, quando o presidente a decretar para manter a integridade nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656336

Questão 58: IESES - NeR (TJ CE)/TJ CE/Provimento/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é INCORRETO afirmar:

 a)  A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, dentre outras hipóteses taxativas, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão
judicial.

 b)  O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando, dentre outras hipóteses taxativas,
deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.

 c)  A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, dentre outras hipóteses taxativas, reorganizar as finanças da unidade da Federação que
suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior.

 d)  O decreto que se limita a suspender a execução do ato impugnado, requer prévia apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656565

Questão 59: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Administração Pública ou de Empresas/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A não aplicação do mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde é causa de intervenção 

 a)  da União nos Estados e nos Municípios. 
 b)  da União no Distrito Federal e nos respectivos Municípios desse. 
 c)  dos Estados em seus Municípios. 
 d)  do Distrito Federal em seus Municípios. 
 e)  de Território Federal em seus Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/674829

Questão 60: IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A Constituição Federal atualmente permite que a intervenção para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública seja realizada:
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 a)  Apenas pela União.
 b)  Pela União, Estados e Distrito Federal.
 c)  Pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
 d)  Pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676496

Questão 61: FCC - Proc Leg (CL DF)/CL DF/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Certo Estado foi condenado por sentença judicial transitada em julgado, proferida por uma das Varas da Justiça Estadual, a pagar diferenças salariais devidas aos
servidores públicos autores da demanda. Expedido o precatório contra o Estado, a dívida não foi paga no prazo constitucional, injustificadamente. Essa situação
enquadra-se, em tese, entre as hipóteses de decretação de intervenção federal no Estado, uma vez que

 a)  houve descumprimento de ordem judicial, estando a medida condicionada a provimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de representação do Procurador-Geral
de Justiça, sendo cabível a interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

 b)  houve descumprimento de ordem judicial, estando a medida condicionada à requisição do Supremo Tribunal Federal, considerando que a ordem descumprida
funda-se em comando de hierarquia constitucional.

 c)  caracterizado o não pagamento de dívida fundada, estando a medida condicionada a provimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de representação proposta
pelo Procurador-Geral da República, sendo cabível a interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

 d)  caracterizada obstrução ao exercício das atribuições do Poder Judiciário, sendo desnecessária, para a prática da medida excepcional, requisição do Poder
Judiciário, bastando que o descumprimento da Constituição Federal pelo Estado esteja comprovado.

 e)  caracterizado o comprometimento da ordem pública, estando a medida condicionada a provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação proposta
pelo Procurador-Geral da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/682533

Questão 62: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Constituição e Justiça/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O Governador de certo Estado não encaminhou a prestação de contas no prazo legal, deixando de apresentá-la mesmo após instado a fazê-lo pela Assembleia Legislativa.
Após infrutíferas tentativas de fazer com que as contas fossem prestadas, sem que o Governador apresentasse justificativa razoável para sua omissão, o Presidente da
Assembleia Legislativa representou ao Presidente da República propondo que fosse decretada a intervenção federal no Estado, o que foi acolhido. Assim, o decreto
interventivo, que nomeou o interventor e fixou o prazo e as condições da medida, foi submetido ao Congresso Nacional. Nesse caso, a intervenção federal foi decretada

 a)  regularmente, uma vez que fundada no descumprimento do princípio constitucional da prestação de contas da administração pública, direta e indireta, tendo sido
observado o procedimento constitucional para o exercício da competência do Presidente da República.

 b)  irregularmente, uma vez que os fatos apontados não caracterizam hipótese de intervenção federal, tendo o Presidente da República excedido suas atribuições
constitucionais, motivo pelo qual é cabível a anulação da medida judicialmente.

 c)  irregularmente, uma vez que, embora a violação ao princípio constitucional da prestação de contas da administração pública, direta e indireta, justifique a
intervenção federal, a medida depende de prévio provimento de representação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Superior Tribunal de Justiça.

 d)  irregularmente, uma vez que, embora a violação ao princípio constitucional da prestação de contas da administração pública, direta e indireta, justifique a
intervenção federal, e ainda que, nessa hipótese, possa ser decretada pelo Presidente da República independentemente de prévia decisão judicial, a medida não deveria
ter sido submetida à apreciação do Congresso Nacional, por ter sido fruto de requisição do Poder Legislativo.

 e)  irregularmente, uma vez que, embora a violação ao princípio constitucional da prestação de contas da administração pública, direta e indireta, justifique a
intervenção federal, a medida depende de prévio provimento de representação proposta pelo Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/682952

Questão 63: VUNESP - Proc (UNICAMP)/UNICAMP/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Segundo a Carta Magna brasileira, a intervenção do Estado nos Municípios dependerá de provimento à representação, pelo Tribunal de Justiça, dentre outras, na seguinte
hipótese:

 a) quando o Município deixar de pagar, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.
 b) para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual.
 c) quando não forem prestadas contas devidas, na forma da lei.
 d) não aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino.
 e) para assegurar a observância do princípio constitucional da autonomia municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/683623

Questão 64: FCC - AFRE GO/SEFAZ GO/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Considere as seguintes situações:

I. Suspensão do pagamento da dívida fundada, por três anos consecutivos, sem que haja para tanto motivo de força maior.

II. Ausência de aplicação do mínimo exigido constitucionalmente da receita do ente federativo na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

III. Não pagamento no prazo, de modo deliberado e por razão injustificada, de precatórios judiciais.

À luz da disciplina constitucional da matéria, ensejam tanto a intervenção da União nos Estados quanto dos Estados nos Municípios as situações retratadas em

 a)  I e II, ambas por decreto do Chefe do Poder Executivo, a ser submetido à apreciação do Poder Legislativo respectivo no prazo de 24 horas; a situação retratada
em III enseja decretação de intervenção da União nos Estados, mediante requisição do órgão judiciário competente, mas não intervenção dos Estados nos Municípios.

 b)  I, por decreto do Chefe do Poder Executivo, a ser submetido à apreciação do Poder Legislativo respectivo no prazo de
24 horas; II, mediante provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, em caso de intervenção federal, e por decreto do
Governador do Estado, em caso de intervenção estadual; e III, mediante requisição do órgão judiciário competente, em caso de intervenção federal, e provimento pelo
Tribunal de Justiça de representação do Procurador-Geral de Justiça, em caso de intervenção estadual.

 c)  II, mediante provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, em caso de intervenção federal, e por decreto do
Governador do Estado, em caso de intervenção estadual; e III, mediante requisição do Supremo Tribunal Federal, em caso de intervenção federal, e provimento pelo
Tribunal de Justiça de representação do Procurador-Geral de Justiça, em caso de intervenção estadual; a situação retratada em I enseja decretação da União nos
Estados, mas não intervenção dos Estados nos Municípios.
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 d)  II e III, mediante provimento, pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça estadual, conforme se trate de intervenção federal ou estadual, de
representação do chefe do Ministério Público federal ou estadual, respectivamente; a situação retratada em I não enseja decretação de intervenção, por não
preenchimento dos requisitos constitucionais pertinentes.

 e)  I, por decreto do Chefe do Poder Executivo, a ser submetido à apreciação do Poder Legislativo respectivo no prazo de 24 horas; II e III, mediante provimento,
pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça estadual, conforme se trate de intervenção federal ou estadual, de representação do chefe do Ministério
Público federal ou estadual, respectivamente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/692908

Questão 65: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Julgue o item a seguir, relativo à organização administrativa do Estado e aos poderes da República Federativa do Brasil.
 
É competência exclusiva do Poder Executivo a suspensão de intervenção federal, mediante decreto do presidente da República.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/694902

Questão 66: CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Com relação à estrutura e à organização do Estado brasileiro, julgue o item subsequente.

O município que não aplicar o mínimo exigido de sua receita em ações e serviços públicos de saúde está sujeito à intervenção estadual, por meio de decreto que deverá
ser submetido à assembleia legislativa do respectivo estado-membro, no prazo de vinte e quatro horas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/699231

Questão 67: CS UFG - Pro Jur Leg (CM GYN)/CM GYN/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A intervenção, enquanto o afastamento da tríplice capacidade do ente federativo, é

 a)  uma medida excepcional de supressão temporária da autonomia, fundada em hipóteses taxativas constantes do texto da Constituição Federal.
 b)  uma medida perene de supressão definitiva de autoadministração, em hipóteses taxativas previstas em lei complementar.
 c)  um ato político de afastamento temporário da autonomia, em casos taxativos previstos em decreto presidencial.
 d)  um ato político de afastamento perene e total da autonomia, cuja hipótese de incidência resulta de ato legislativo de qualquer natureza.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/702319

Questão 68: COSEAC UFF - Proc Mun (Maricá)/Pref Maricá/Nível I/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Incluem-se entre os motivos que permitem a intervenção dos Estados nos municípios os relacionados a seguir, EXCETO:

 a)  não pagamento da dívida fundada, por dois anos seguidos, sem motivo de força maior.
 b)  não prestação de contas devidas, na forma da lei.
 c)  violação aos limites definidos em lei complementar quanto aos gastos com pessoal.
 d)  não aplicação do mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
 e)  provimento, pelo Tribunal de Justiça, à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução

de lei, ordem ou decisão judicial.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/702403

Questão 69: VUNESP - Ass Jur (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, se o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição
Estadual,

 a)  a União poderá intervir no Estado.
 b)  a Assembleia Legislativa apreciará o provimento em 48 horas.
 c)  o Estado não poderá intervir no Município, mas apreciará o provimento.
 d)  a União poderá intervir no Município.
 e)  o Estado poderá intervir no Município.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715123

Questão 70: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 3/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O Procurador-Geral de Justiça resolve representar perante o Tribunal de Justiça, solicitando intervenção estadual no Município Alfa, sob a alegação de que esse ente
federado tem violado frontalmente diversos princípios, de reprodução obrigatória, indicados na Constituição Estadual.

Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.

 a)  A intervenção estadual no Município Alfa pode ser decretada, ex officio, pelo Governador de Estado, independentemente da representação.
 b)  A intervenção estadual no Município Alfa dependerá de provimento do Tribunal de Justiça requisitando ao Governador de Estado que decrete a referida medida.
 c)  A intervenção estadual não é possível, pois, devido à sua natureza excepcional, o rol previsto na Constituição da República não contempla a violação a princípios.
 d)  A intervenção estadual no Município Alfa, após o acolhimento da representação pelo Tribunal de Justiça, ainda dependerá do controle político da Assembleia

Legislativa Estadual.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/718284
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Questão 71: FCC - AFRE SC/SEF SC/Auditoria e Fiscalização/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A intervenção federal nos Estados é medida excepcional que somente pode ser decretada para as finalidades previstas na Constituição Federal,

 a)  dentre as quais a reorganização das finanças do Estado que deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro dos prazos
estabelecidos em lei.

 b)  não podendo, todavia, o decreto interventivo prejudicar o exercício da autonomia estadual, sob pena de violação ao princípio federativo.
 c)  podendo o decreto interventivo nomear interventor federal desde que por prazo não superior a um ano.
 d)  podendo o decreto interventivo restringir, observada a proporcionalidade da medida, os direitos de reunião, de sigilo de correspondência e de sigilo de

comunicação telegráfica e telefônica, quando necessário ao restabelecimento da normalidade.
 e)  desde que mediante prévia decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em representação interventiva, proposta pelo Procurador-Geral da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719008

Questão 72: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Administração/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O tribunal de contas estadual poderá recomendar a intervenção do estado em município caso

 a)  o prefeito apresente as contas após o prazo determinado em lei.
 b)  não tenha sido aplicado o mínimo da receita municipal para a manutenção da segurança pública.
 c)  o ente municipal deixe de pagar, por um ano, a dívida fundada.
 d)  haja indícios da prática de ato de improbidade pelo prefeito.
 e)  não tenha sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/724576

Questão 73: CEFETBAHIA - PJ (MPE BA)/MPE BA/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Sobre a temática da intervenção federal, julgue os itens a seguir à luz da Constituição Federal e do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

I - O Procurador- Geral da República é o único legitimado para propor, perante o Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade interventiva da
União nos Estados.

II - Em caso de procedência do pedido formulado em sede de ação direta de inconstitucionalidade interventiva, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, é
dispensável a emissão de decreto de intervenção federal pelo Presidente da República.

III - Descabe ao Congresso Nacional deliberar acerca da intervenção da União nos Estados nas hipóteses de inexecução de lei federal, decisão judicial ou de
inobservância dos princípios constitucionais sensíveis.

IV - Em circunstâncias excepcionais, a Constituição Federal admite a intervenção da União em Municípios integrantes de Estado membro, tal como em casos de
desrespeito, pelo ente municipal, de decisões emanadas por tribunais federais.

Estão certos apenas os itens:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/730328

Questão 74: FCC - Ass Adm (SEAD AP)/SEAD AP/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A intervenção da União nos Municípios localizados em Território Federal

 a) é vedada expressamente pela Constituição Federal de 1988.
 b) depende de previsão na Constituição de cada Território Federal.
 c) é cabível nas mesmas hipóteses de intervenção da União no Distrito Federal.
 d) é cabível quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino.
 e) depende de requisição do Superior Tribunal de Justiça, o caso de recusa à execução de lei federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734769

Questão 75: CEBRASPE (CESPE) - Proc (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Determinado município deixou de pagar, por vários anos consecutivos e sem motivo de força maior, sua dívida fundada.

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

 a)  A CF não prevê intervenção motivada por inadimplência de dívida fundada nos entes municipais.
 b)  O governador do respectivo estado-membro poderá decretar intervenção no município, após o prévio provimento de ação interventiva pelo tribunal de justiça

local.
 c)  O governador do respectivo estado-membro poderá decretar intervenção no município, submetendo, no prazo de vinte e quatro horas, o respectivo decreto

interventivo à apreciação da assembleia legislativa estadual.
 d)  O governador do respectivo estado-membro ou o presidente da República poderá decretar intervenção no município.
 e)  O governador do respectivo estado-membro poderá decretar intervenção no município, por tempo indeterminado, até cessarem os motivos da intervenção.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/736326

Questão 76: UFMT - Ana PS (Pref VG)/Pref VG (MT)/Advogado/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
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De acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988, analise as assertivas sobre intervenção estadual nos Municípios.

I - A decretação e execução da intervenção estadual são de competência privativa do Governador de Estado, por meio de decreto de intervenção, que especificará
a amplitude, o prazo e as condições da execução e, quando necessário, nomeará o interventor.

II - Em caso de provimento pelo Tribunal de Justiça de representação para prover a execução de ordem ou decisão judicial, é indispensável o controle político pela
Assembleia Legislativa sobre o decreto interventivo que determinar a suspensão do ato impugnado, com o fim de restabelecer a normalidade.

III - Cabe intervenção estadual no Município por solicitação do Poder Legislativo municipal, que estiver sofrendo coação que o impeça de exercer livremente suas
funções.

IV - Cessados os motivos da intervenção, serão convocadas eleições municipais para suprir as vagas das autoridades afastadas de seus cargos pelo decreto de
intervenção.

Estão corretas as assertivas

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/754328

Questão 77: FCC - Proc Mun (Caruaru)/Pref Caruaru/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Em caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, cabe ser decretada intervenção federal mediante requisição do

 a)  Supremo Tribunal Federal emitida de ofício em face de desobediência de ordem proferida pelo Superior Tribunal Militar com base apenas em disposições do
Código Penal Militar.

 b)  Superior Tribunal de Justiça emitida a pedido do Presidente do Supremo Tribunal Federal em face de desobediência de decisão proferida pelo próprio Supremo
Tribunal Federal com base apenas em disposições do Código de Processo Penal.

 c)  Supremo Tribunal Federal emitida em face da procedência de representação ajuizada pelo Procurador-Geral da República.
 d)  Superior Tribunal de Justiça emitida de ofício em face de desobediência de ordem proferida por Juiz do Trabalho com base apenas em disposições da

Consolidação das Leis do Trabalho.
 e)  Tribunal Superior do Trabalho emitida de ofício em face de desobediência de decisão proferida por Juiz do Trabalho com base apenas em disposições da

Consolidação das Leis do Trabalho.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759910

Questão 78: COPS UEL - Adv I (CM Cambé)/CM Cambé/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O Estado-membro da federação poderá intervir em seus municípios no caso em que, salvo motivo de força maior, deixar de ser paga a dívida fundada pelo período
consecutivo de

 a)  seis meses.
 b)  um ano.
 c)  dois anos.
 d)  três anos.
 e)  quatro anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/779874

Questão 79: VUNESP - Proc Ju (CM Olímpia)/CM Olímpia/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A respeito das intervenções federal e estadual, a Constituição da República estabelece que

 a)  deixar o Estado de aplicar o mínimo exigido da receita dos impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino e nas ações e nos serviços de segurança pública, é hipótese da intervenção federal.

 b)  será dispensada a apreciação pela Assembleia Legislativa do decreto de intervenção estadual quando houver a suspensão da execução do ato impugnado e se
essa medida bastar para o restabelecimento da normalidade.

 c)  o decreto de intervenção estadual com o objetivo de assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei,
de ordem ou de decisão judicial, independe de representação.

 d)  a decretação da intervenção dependerá de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese de ser
necessário repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra.

 e)  no caso de recusa à execução de lei federal, a intervenção da União no respectivo Estado da Federação dependerá de provimento, pelo Superior Tribunal de
Justiça, de representação do Procurador-Geral da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/783382

Questão 80: PUC PR - AssAdm (Pref Faz RG)/Pref Faz RG/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Sobre a organização do Estado Brasileiro, seguindo as disposições da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa CORRETA.

 a) A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal, dentre outras situações prescritas na CF/88, para pôr termo a grave comprometimento da ordem
pública.

 b) É dever da União e dos Estados-Membros estabelecer cultos religiosos ou igrejas, cabendo-lhes também a incumbência de subvencioná-los financeiramente e de
estimular a crença religiosa em todo o território nacional.

 c) A emissão de moeda compete aos Estados-Membros e ao Distrito Federal.
 d) A eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de oito anos, deverá ocorrer sempre nos meses de setembro, outubro ou novembro, de

acordo com calendário criado por lei municipal.
 e) O mar territorial e os terrenos de marinha pertencem aos respectivos Estados-Membros onde se localizem.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/816828
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Questão 81: FGR - Proc Ju (Cab Grande)/Pref Cab Grande/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Marque a opção ERRADA, com base nas questões constitucionais: 

 a)  À luz do entendimento do STF, a respeito do controle de constitucionalidade, pode-se afirmar que súmula vinculante poderá ser cancelada ou revista se
demonstradas modificação substantiva do contexto político, econômico ou social, alteração evidente da jurisprudência do STF ou alteração legislativa sobre o tema. 

 b)  No que se refere às normas constitucionais aplicáveis aos tributos de competência municipal, Lei editada após a Emenda Constitucional n.º 29/2000, deverá ser
declarada constitucional caso institua cobrança de IPTU com alíquotas diferentes em razão da localização do imóvel. 

 c)  De acordo com o previsto na CF e considerando a jurisprudência do STF, respeito do controle de constitucionalidade é correto afirmar que em relação à ADI
interventiva, a intervenção estadual em município será possível quando o Poder Judiciário verificar que ato normativo municipal viola princípio constitucional sensível
previsto na Constituição estadual. 

 d)  À luz das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal acerca de receita e operação de crédito, é correto afirmar que se houver frustração de receita constatada
na verificação bimestral e esta impactar no cumprimento das metas de resultado primário, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e o Ministério Público (MP)
deverão adotar medidas de restrição de empenho.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/833852

Questão 82: ACEP - GM (Aracati)/Pref Aracati/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Assinale a alternativa que aponta fato que permite a intervenção da União nos Municípios localizados em territórios federais.

 a)  Quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento da segurança pública.
 b)  Quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada, conhecida também como o montante total, apurado sem

duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação.
 c)  Quando forem prestadas as contas devidas e na forma da lei.
 d)  Quando houver necessidade de solucionar comprometimento da saúde pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/893171

Questão 83: VUNESP - Proc Jur (ARES-PCJ)/ARES-PCJ/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A Constituição Federal, ao tratar da intervenção, estabelece que

 a)  a decretação da intervenção dependerá, no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral.

 b)  o decreto de intervenção, que especificará as condições de execução e, se for o caso, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional
ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de quarenta e oito horas.

 c)  o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, se estiverem em recesso, serão convocados extraordinariamente para a apreciação do decreto de intervenção,
no prazo máximo de cinco dias.

 d)  a decretação da intervenção, para assegurar a observância de princípios constitucionais, dependerá de representação do Presidente do Supremo Tribunal Federal,
exceto no caso de recusa à execução de lei federal.

 e)  se a decretação da intervenção tiver por objetivo garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação, dependerá de solicitação do
Superior Tribunal de Justiça se a coação for exercida contra o Poder Judiciário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/913202

Questão 84: INAZ do Pará - Adv (CRF PE)/CRF PE/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A crise econômica e política é fato que já se prolonga no país. Vários são os Estados e Municípios que cortam gastos para honrar o pagamento de suas dívidas.
Determinado Estado da Federação, que já praticou atos de austeridade, tem sua crise acentuada após a ocorrência de um inesperado terremoto. Em razão de sua
situação econômico-financeira e dos diversos problemas estruturais acumulados, mencionado Estado suspende o pagamento da sua dívida fundada por três anos
consecutivos. O Presidente da República em exercício resolve decretar a Intervenção Federal nesta unidade da Federação e submete o Decreto de Intervenção em 48
horas para a apreciação do Congresso Nacional. Em deliberação que ocorreu após convocação de sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional resolveu pela
não retificação do Decreto.
A partir desta situação hipotética é incorreto afirmar que:

 a)  O Congresso Nacional não poderia ter deliberado sobre o Decreto de Intervenção em sessão legislativa extraordinária.
 b)  O Presidente da República não poderia ter decretado Intervenção Federal uma vez que a hipótese narrada não configura causa para aplicação de tal medida

excepcional.
 c)  O Decreto de Intervenção Federal deveria ter sido submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas.
 d)  O Decreto de Intervenção Federal deve especificar a amplitude, o prazo e as condições de sua execução, não sendo exigida nomeação de interventor.
 e)  Motivos de força maior excluem a hipótese de Intervenção Federal no caso de suspensão do pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/999965

Questão 85: INAZ do Pará - Adm (CREFITO 16)/CREFITO 16/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, no art. 34, a União poderá intervir nos Estados para:

 a) Pôr termo a médio comprometimento da ordem pública.
 b) Manter a integridade nacional.
 c) Prover a execução de lei estadual.
 d) Assegurar a observância do princípio constitucional da vinculação municipal.
 e) Garantir o livre exercício do comércio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001813

Questão 86: VUNESP - JL (TJ RS)/TJ RJ/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Em função do quanto disposto pela Constituição Federal, é correto afirmar sobre as Intervenções Federal e Estadual que
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 a)  os Estados poderão intervir nos Municípios quando o Superior Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios
indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

 b)  é admitida no Brasil a intervenção per saltum, tanto no âmbito federal como estadual, quando se vislumbre manifesto interesse da segurança pública.
 c)  a União Federal poderá intervir nos Estados membros para assegurar, dentre outros, o princípio constitucional da autonomia municipal.
 d)  a União poderá intervir nos Estados membros e no Distrito Federal para reorganizar as finanças da Unidade da Federação que suspenda o pagamento da dívida

fundada por mais de 1 ano consecutivo, salvo motivo de força maior.
 e)  cessados os motivos da intervenção federal, em regra, as autoridades que foram afastadas de seus cargos a estes não retornarão, sendo necessário, no caso de

mandatos eletivos, a realização de novas eleições.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1003967

Questão 87: DÉDALUS - PJ (CM Piratininga)/CM Piratininga/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O Governador do Estado Delta, por razões de inimizade com o Governador do Estado Kappa, resolveu decretar que a Polícia Militar sob o seu comando invadisse o Estado
Kappa para tomar o território e o governo. Nesta situação, assinale a alternativa que contém a medida passível de ser tomada e garantida pela Constituição:

 a)  Dissolução do Estado Kappa como sanção pela transgressão dos limites de seu território.
 b)  Fusão obrigatória dos dois Estados, determinada pela União para pôr fim aos conflitos.
 c)  Declaração de guerra civil.
 d)  Intervenção Federal da União nos Estados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1043406

Questão 88: DÉDALUS - Proc Aut (LEMEPREV)/LEMEPREV/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A autonomia dos entes federados poderá ser temporariamente suprimida, em situações excepcionais, determinadas taxativamente pela Constituição Federal. Sobre o
assunto, é incorreto afirmar que:

 a) Não há possibilidade de intervenção federal em municípios, pois trata-se de competência estadual.
 b) A União intervirá nos Estados ou no Distrito Federal para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação.
 c) A intervenção federal dependerá de requisição para prover a execução de ordem ou decisão judicial.
 d) Caso haja provimento pelo Tribunal de Justiça à representação formulada pelo Procurador-Geral de Justiça para assegurar observância de princípios indicados na

Constituição Estadual, deverá ser decretada intervenção estadual.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1045086

Questão 89: FEPESE - Adv (Pref Rio Antas)/Pref Rio das Antas/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar sobre a intervenção:

 a)  O Estado intervirá em seus Municípios para repelir invasão estrangeira.
 b)  O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto para manter a integridade nacional.
 c)  A intervenção da União nos Estados, visando garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação, independe de solicitação do Poder

coacto ou impedido.
 d)  A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.
 e)  A decretação da intervenção, nos casos de desobediência a ordem ou decisão judiciária, dependerá de requisição do Congresso Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163730

Questão 90: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Direito/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Em fevereiro de 2018, em decisão inédita. o Presidente da República decretou Intervenção Federal na Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro. Sobre a situação
em tela, assinale a afirmativa correta.

 a)  A decretação da intervenção federal afronta a Constituição brasileira de 1988, uma vez que a nomeação de um interventor das Forças Armadas fere o princípio
democrático.

 b)  O interventor escolhido pelo Presidente da República detém autonomia para tomar todas as medidas que julgue necessárias para a condução do governo do
estado do Rio de Janeiro.

 c)  Uma das principais características da Intervenção Federal é a da temporariedade indefinida, haja vista a possibilidade de manutenção da intervenção federal
enquanto o interventor julgar necessário.

 d)  A decretação da intervenção federal pode alcançar todos os órgãos, inclusive, o Poder Judiciário e a sua atividade jurisdicional.
 e)  A União responde pelos danos que os atos do interventor causarem a terceiros, sem prejuízo da responsabilização do Estado ou do Distrito Federal pelos danos

causados por atos praticados no desempenho das atribuições ordinárias da Administração Pública.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1299840

Questão 91: INSTITUTO ACESSO - Ass Soc (SEDUC AM)/SEDUC AM/2018
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Com base no Sistema Constitucional Brasileiro, analise as assertivas que se seguem e assinale a opção correta.

 a) Poderá o Governador do Estado do Amazonas, mediante Decreto, dispor sobre aumento salarial concedido aos Técnicos Administrativos da Secretaria de
Educação.

 b) Caso o Governador do Estado do Amazonas participe de certame de Professor Efetivo de Universidade Federal e seja aprovado, perderá o mandato eletivo no
momento da posse no referido cargo.

 c) Sendo a União omissa sobre normas gerais, o Estado do Amazonas poderá exercer a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. Caso
sobrevenha lei federal no tocante as gerais, revogará a lei estadual no que lhe for contrário.

 d) O Governador não poderá intervir no Município de Alvarães para garantir observância de princípios estabelecidos na Constituição do Estado.
 e) Poderá a União intervir nos Estados para assegurar a observância dos princípios constitucionais direitos da pessoa humana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1319062

Questão 92: FGV - Proc (ALERJ)/ALERJ/2017
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Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Determinado Município não vinha cumprindo as decisões proferidas pela Justiça Estadual, daí resultando grande insatisfação dos titulares dos direitos aviltados. Em razão
desses fatos, um dos interessados solicitou ao Tribunal de Justiça que desse provimento à representação para assegurar a execução de decisão judicial. Essa
representação foi provida, tendo o interessado interposto recurso extraordinário para que o Supremo Tribunal Federal reapreciasse o caso.

À luz dessa narrativa e da sistemática constitucional, é correto afirmar que:

 a)  somente o Ministério Público poderia ingressar com a representação, não um dos interessados no cumprimento da decisão judicial;
 b)  não seria cabível a interposição de recurso extraordinário, dado o caráter político-administrativo do processo de intervenção instaurado perante o Poder Judiciário;
 c)  o Tribunal de Justiça não tem imparcialidade para apreciar o descumprimento de suas próprias decisões, o que atrairia a competência do Supremo Tribunal

Federal;
 d)  a interposição de recurso extraordinário exigiria o prequestionamento explícito de matéria constitucional na representação interventiva;
 e)  para que um interessado ajuizasse representação interventiva, seria necessária a autorização expressa dos demais titulares dos direitos, o que não é exigido do

Ministério Público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/449719

Questão 93: VUNESP - Proc (CM M Cruzes)/CM Mogi Cruzes/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A Constituição Federal autoriza, excepcionalmente, a intervenção do Estado em seus Municípios na hipótese de

 a)  deixar de ser paga, sem justificativa, por dois anos, a dívida fundada.
 b)  não ter sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal em ações de políticas públicas.
 c)  inobservância de princípios estabelecidos na Constituição do Estado.
 d)  necessidade de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.
 e)  não terem sido prestadas contas devidas, na forma da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/455832

Questão 94: COMPERVE (UFRN) - Pro Leg (CM C Novos)/CM Currais Novos/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O Município de Currais Novos vem sistematicamente descumprindo a aplicação do mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e
nas ações e nos serviços públicos de saúde. Em tal circunstância, a Constituição Federal admite, excepcionalmente, a intervenção do Estado no Município, que será
decretada pelo Governador do Estado

 a)  de ofício ou mediante representação, por decreto, que deverá ser levado à análise da Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas.
 b)  de ofício ou mediante representação, por meio de decreto, sem que seja necessária participação da Assembleia Legislativa.
 c)  e dependerá de provimento de representação pelo Tribunal de Justiça, necessitando o decreto de intervenção ser apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo

de 24 horas.
 d)  e dependerá de provimento de representação pelo Tribunal de Justiça, sendo dispensável a apreciação do decreto de intervenção pela Assembleia Legislativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/473256

Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Acerca de assuntos relacionados à disciplina da saúde e da educação na CF, julgue o item que se segue.
 
É permitida a intervenção do estado nos seus municípios nas situações em que não for aplicado o mínimo exigido da receita municipal nas ações e nos serviços públicos
de saúde.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/474310

Questão 96: VUNESP - JE TJSP/TJ SP/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Nos termos do artigo 34 da Constituição Federal, a intervenção da União nos Estados e Distrito Federal tem caráter excepcional. Na hipótese de intervenção para garantir
ordem ou decisão judicial, será ela

 a)  provocada e vinculada e dependerá de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral.
 b)  provocada e vinculada e dependerá de requisição do Supremo Tribunal Federal.
 c)  discricionária e dependerá de solicitação do Supremo Tribunal Federal.
 d)  provocada e vinculada e dependerá de solicitação do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior eleitoral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/523745

Questão 97: VUNESP - Proc Leg (CM Cotia)/CM Cotia/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Segundo a Constituição da República, aprovar a intervenção federal é uma competência

 a)  privativa do Presidente da República.
 b)  exclusiva do Conselho da República.
 c)  privativa da Câmara dos Deputados.
 d)  privativa do Senado Federal.
 e)  exclusiva do Congresso Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/524052

Questão 98: VUNESP - Proc Jur (CM Sumaré)/CM Sumaré/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
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A intervenção federal é um mecanismo previsto e regulamentado na Constituição, para evitar a secessão e garantir a indissolubilidade das unidades federativas.

A respeito desse tema, assinale a alternativa correta.

 a)  É admitida a intervenção per saltum.

 b)  É possível decretar intervenção federal para reorganização das finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2
anos consecutivos, ainda que existente motivo de força maior.

 c)  No caso de requisição provocada pelo poder Judiciário, o Presidente da República possui discricionariedade na decretação da intervenção federal.
 d)  No caso de desobediência a ordem ou decisão judicial, a decretação da intervenção dependerá de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal

de Justiça ou do Tribunal de Justiça do Estado.
 e)  Nas hipóteses de intervenção federal espontânea, o Presidente da República ouvirá, previamente, os Conselhos da República e o de Defesa Nacional, para

opinarem a respeito, mas o Presidente possui discricionariedade para decidir pela decretação ou não da intervenção.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/525474

Questão 99: VUNESP - Proc Jur (CM Sumaré)/CM Sumaré/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O Governador do Estado X objetiva decretar a intervenção no Município Y, e a Câmara Municipal solicita parecer do Procurador Jurídico sobre os requisitos de tal medida.

De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que

 a)  a intervenção estadual poderá ocorrer, caso o Município Y não tenha aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do
desporto e da cultura.

 b)  a intervenção poderá ocorrer, caso o Superior Tribunal de Justiça dê provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na
Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.

 c)  no caso de provimento da intervenção estadual pelo Tribunal de Justiça, não caberá a interposição de Recurso Extraordinário.
 d)  cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos não retornarão a estes.
 e)  caso o Município deixe de pagar, por 1 ano consecutivo, a dívida fundada, salvo motivo de força maior, a intervenção estadual poderá ser efetivada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/525481

Questão 100: CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Acerca das características do Estado, do sistema de governo e da organização dos poderes na ordem jurídico-constitucional brasileira, julgue o item subsequente.
 
Com fundamento na indissolubilidade do pacto federativo, que veda o direito de secessão, o presidente da República poderá decretar intervenção federal em estado-
membro onde esteja em curso processo que vise a sua separação da Federação brasileira.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/530937

Questão 101: IBFC - Asst (CM Aqa)/CM Araraquara/Técnico Legislativo/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

 a)  garantir o livre comércio entre as unidades da Federação
 b)  prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial
 c)  assegurar condições de segurança pública
 d)  reorganizar as finanças da unidade da Federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois semestres consecutivos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/538023

Questão 102: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE SE)/PGE SE/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
À luz da disciplina estabelecida na CF, poderá ocorrer intervenção dos estados em seus municípios

 a) se não houver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção da segurança pública.
 b) para manter a integridade nacional.
 c) caso as receitas tributárias constitucionalmente previstas deixem de ser entregues aos estados.
 d) caso deixe de ser paga, por dois anos consecutivos e sem motivo de força maior, a dívida fundada.
 e) para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/539972

Questão 103: FMP - Proc (PGE AC)/PGE AC/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Ocorrendo hipótese em que estado-membro aprove legislação estabelecendo para determinada atividade do serviço público condições análogas à escravidão

 a)  poderá haver intervenção federal, bastando para tanto a ciência do Presidente da República e a expedição do Decreto interventivo.
 b)  não poderá haver intervenção federal no estado-membro.
 c)  poderá haver intervenção federal, que dependerá do julgamento de procedência pelo STF de representação do Procurador-Geral da República, que requisitará ao

Presidente da República a expedição de decreto de intervenção, o qual deverá ser expedido sob pena de incorrer este Presidente da República em crime de
responsabilidade.

 d)  poderá haver intervenção federal, que dependerá do julgamento de procedência pelo STF de representação do Procurador-Geral da República, que requisitará ao
Presidente da República a expedição de decreto de intervenção, o qual poderá ser expedido conforme juízo de conveniência e oportunidade.

 e)  poderá haver intervenção federal, que dependerá de decisão do Congresso Nacional, por três quintos de seus membros, cm juízo de conveniência e oportunidade
realizado em sessão unicameral em face de solicitação do Procurador-Geral da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/547875



28/09/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19335774/imprimir 20/23

Questão 104: VUNESP - Proc (Pref SJC)/Pref SJC/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta a respeito da intervenção estadual nos Municípios.

 a)  É hipótese que autoriza a intervenção deixar o Município de aplicar o mínimo exigido da sua receita na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e
serviços públicos de saneamento básico.

 b)  A decretação e execução da intervenção estadual é de competência privativa do Governador, com base em decreto legislativo devidamente aprovado pela
Assembleia Legislativa.

 c)  A nomeação do interventor será obrigatória, com afastamento das autoridades envolvidas, quando a intervenção se der em razão de não terem sido prestadas as
contas devidas, na forma da lei.

 d)  A intervenção pode ocorrer por determinação judicial para prover a execução de lei, devendo a intervenção, nesse caso, ser submetida de imediato à Assembleia
Legislativa.

 e)  Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de tribunal de justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/551645

Questão 105: CEBRASPE (CESPE) - DP AC/DPE AC/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
À luz da CF, do entendimento consolidado pelo STF e pela doutrina pertinente, a intervenção federal será decretada quando

 a) houver ameaça de perturbação da ordem pública.
 b) o estado-membro, em qualquer hipótese, desrespeitar lei federal.
 c) o estado-membro, ainda que não intencionalmente, deixar de pagar precatórios expedidos contra a fazenda pública.
 d)  o estado-membro, sem motivo de força maior, deixar de pagar sua dívida fundada por mais de dois anos consecutivos.
 e)  ocorrer invasão estrangeira, desde que o estado-membro invadido tenho sido conivente com o ato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/556958

Questão 106: VUNESP - Ana Prev (IPRESB)/IPRESB/Administração/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
O instrumento de defesa abstrata da Constituição Federal, incumbido de defender concretamente princípios constitucionais sensíveis, como, por exemplo: forma
republicana, sistema representativo e regime democrático, denomina-se de

 a)  ação direta de inconstitucionalidade interventiva.
 b)  ação direta de inconstitucionalidade genérica.
 c)  ação direta de constitucionalidade repressiva.
 d)  ação declaratória de constitucionalidade genérica.
 e)  arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/557189

Questão 107: VUNESP - CI (IPRESB)/IPRESB/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A respeito da intervenção no Município, assinale a alternativa correta.

 a)  Pode ser promovida pelo Estado no qual o Município está instalado ou pela União, a depender da gravidade da violação praticada.
 b)  Pode ocorrer se o Município deixar de pagar dívida fundada por 3 (três) anos consecutivos.
 c)  Pode ocorrer se não tiver sido aplicado pelo Município o mínimo exigido da receita municipal nas áreas de saúde, educação ou segurança pública.
 d)  O decreto interventivo deverá ser submetido à Assembleia Legislativa em 72 (setenta e duas) horas de sua edição.
 e)  O decreto interventivo conterá a designação do interventor (se for o caso), o prazo de duração e os limites da medida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/557222

Questão 108: FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Em relação à intervenção federal, é CORRETO o que se afirma em:

 a)  A decretação e execução da intervenção federal é competência privativa do Presidente da República, que, em alguns casos, atua ex officio e, em ambas as
hipóteses, deverá ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, obrigando-se a acolher o parecer que for exarado por esses órgãos.

 b)  O Supremo Tribunal Federal será competente para apreciar o pedido de intervenção, se a decisão desrespeitada foi proferida em causa que tiver conteúdo
constitucional. Se a decisão se fundou em normas infraconstitucionais, a competência será do Superior Tribunal de Justiça.

 c)  A intervenção é medida excepcional, e, em razão disso, as autoridades que tiverem comportamento destoante das disposições constitucionais serão afastadas
definitivamente de seus cargos.

 d)  A intervenção federal somente pode recair sobre Estado-membro, Distrito Federal ou Municípios integrantes de território federal ou dos Estados-membros. Em
relação aos Municípios integrantes de Estado-membro, a intervenção é cabível quando a medida for requerida em razão de desrespeito, por parte do Município, de
decisões de tribunais federais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/560809

Questão 109: IBADE - Del Pol (PC AC)/PC AC/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Acerca da intervenção federal, assinale a alternativa correta.

 a)  A invasão de um Estado-membro por outro não caracteriza hipótese de intervenção federal, mas sim decretação de estado de sitio pelo Presidente da República.
 b)  Nas intervenções espontâneas, o Presidente da República deve ouvir o Conselho da República e o de Defesa Nacional, embora não esteja obrigado ao parecer

destes.
 c)  A intervenção do inciso VII do artigo 34, CRFBI88 (descumprimento de princípio sensível) é hipótese de atuação ex officia do Presidente da República, ou seja,

pode decretar a intervenção sem a provocação de ninguém.
 d)  De acordo com o entendimento jurisprudencial do STF,  a insuficiência de recursos financeiros pelo Estado não caracteriza fundamento razoável para se indeferir

pleito de intervenção federal.
 e)  A hipótese do artigo 34, I, CRFB/88 (manter a integridade nacional), depende de solicitação da Poder Legislativo ao Presidente da República.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/568213

Questão 110: VUNESP - AFF (TCE-SP)/TCE-SP/Administração/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Caso o Estado X decida intervir no Município Y, segundo os ditames da Constituição Federal, é correto afirmar que a intervenção poderá ocorrer se

 a)  o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução
de lei, de ordem ou de decisão judicial.

 b)  o município Y não tiver aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do desporto e cultura.
 c)  o município Y deixar de pagar, sem motivo de força maior, por 1 ano consecutivo, a dívida fundada.
 d)  for necessário que o Estado X ponha fim a grave comprometimento da ordem pública.
 e)  o município Y não tiver aplicado receita mínima na consecução e desenvolvimento de políticas urbanas e agrárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/577539

Questão 111: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Em procedimento tendo por objeto a decretação de intervenção do Estado em determinado Município de seu território, o Tribunal de Justiça estadual respectivo deu
provimento a representação, com vistas a prover a execução de decisão judicial descumprida pelo Município em questão. Inconformado, o Município interpôs recurso
extraordinário em face da referida decisão.
 
Diante da disciplina da matéria na Constituição Federal e da jurisprudência correlata do Supremo Tribunal Federal, o procedimento adotado para a intervenção estadual
sob comento

 a)  não obedeceu ao trâmite estabelecido na Constituição, sendo admissível a interposição de recurso extraordinário em face da decisão do Tribunal de Justiça, desde
que comprovada a repercussão geral da questão constitucional subjacente.

 b)  não obedeceu ao trâmite estabelecido na Constituição, não sendo, contudo, admissível a interposição de recurso extraordinário em face da decisão do Tribunal de
Justiça, por se tratar de decisão de natureza político-administrativa, não dotada de caráter jurisdicional.

 c)  não obedeceu ao trâmite estabelecido na Constituição, não sendo admissível, contudo, a interposição de recurso extraordinário em face da decisão do Tribunal de
Justiça, e sim de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, que teve usurpada sua competência para prover a representação em caso de decretação de
intervenção.

 d)  obedeceu ao trâmite estabelecido na Constituição, embora em tese seja admissível a interposição de recurso extraordinário em face da decisão do Tribunal de
Justiça, desde que comprovada a repercussão geral da questão constitucional subjacente.

 e)  obedeceu ao trâmite estabelecido na Constituição, não sendo admissível a interposição de recurso extraordinário em face da decisão do Tribunal de Justiça, por
se tratar de decisão de natureza político-administrativa, não dotada de caráter jurisdicional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/583645

Questão 112: FCC - TJ TRF5/TRF 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Ao disciplinar a organização político-administrativa da República brasileira, a Constituição Federal estabelece que a União

 a)  não intervirá, jamais, nos Estados, já que adota o princípio da não intervenção.
 b)  não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto, dentre outras hipóteses expressamente previstas, para reorganizar as finanças da unidade da

Federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior.
 c)  intervirá nos Estados sempre que entender necessária sua intervenção, o que se fará por meio de decreto do Presidente da República, que somente poderá ser

editado mediante prévia autorização do Senado Federal e referendo do Supremo Tribunal Federal.
 d)  intervirá nos Estados e no Distrito Federal para garantir o livre exercício dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo proibida, contudo, sua intervenção no Poder

Judiciário, já que a este é atribuída a função de administração da Justiça na sociedade.
 e)  está autorizada a intervir nos Municípios dos Estados e do Distrito Federal quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por um ano, a dívida fundada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/584863

Questão 113: FAFIPA - Adv (Bandeirantes)/Pref Bandeirantes PR/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
São todas situações que excepcionalmente autorizam a intervenção do Estado em seus Municípios, EXCETO se:

 a)  Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por quatro anos consecutivos, a dívida fundada.
 b)  Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei.
 c)  Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
 d)  O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução

de lei, de ordem ou de decisão judicial
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/591936

Questão 114: VUNESP - Proc (Pref Marília)/Pref Marília/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Na hipótese de o Município não cumprir uma ordem judicial transitada em julgado, a Constituição Federal prevê, expressamente, como possível consequência,

 a)  a intervenção Federal, a ser decretada pelo Supremo Tribunal Federal.
 b)  a suspensão dos direitos políticos do Prefeito Municipal.
 c)  a intervenção do Estado a ser determinada pelo Tribunal de Justiça por deferimento de representação.
 d)  a suspensão de repasses de recursos federais ao Município até que seja cumprida a ordem judicial.
 e)  a intervenção estadual, em decorrência de reclamação constitucional, a ser determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/642453

Questão 115: CONSULPLAN - Aud (Pref Sabará)/Pref Sabará/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Em relação à intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico, conforme disposto na Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa INCORRETA.
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 a)  Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.
 b)  A decretação de intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico dependerá de autorização do Supremo Tribunal Federal.
 c)  O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à

apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
 d)  O Estado poderá intervir no município quando este deixar de pagar, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada ou quando não tiver

que aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/679864

Questão 116: COPS UEL - Adv (CM Londrina)/CM Londrina/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Sobre a possibilidade de que o Estado faça intervenção em seus municípios, considere as afirmativas a seguir.

I.  Se o Tribunal de Justiça der provimento à representação para promover a execução de ordem da Câmara Municipal ou de decisão judicial.

II.  Não forem aprovadas as contas do Município pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) ou pela Assembleia Legislativa do Estado.

III.  Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

IV.  Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.

Assinale a alternativa correta.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/784259

Questão 117: Com. Exam. (MPT) - Proc (MPT)/MPT/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Sobre o regime da intervenção previsto na Constituição da República, analise as proposições abaixo:
 

I - O Estado poderá intervir em seus Municípios para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.
 
II - O decreto de intervenção necessariamente nomeará o interventor e especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução. Em qualquer hipótese, o
decreto de intervenção deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
 
III - É possível a intervenção do Estado em seus Municípios quando não forem prestadas contas devidas, na forma da lei.
 
IV - No caso de intervenção federal para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação, a decretação da intervenção dependerá de
solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder
Judiciário.

 
Assinale a alternativa CORRETA:

 a)  Todas as assertivas estão corretas.
 b)  Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
 c)  Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
 d)  Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 e)  Não respondida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/829332

Questão 118: SMA-RJ (antiga FJG) - Estag For (PGM RJ)/Pref RJ/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
A intervenção dos Estados em seus Municípios NÃO é autorizada na seguinte hipótese:

 a)  quando não forem prestadas contas devidas, na forma da lei
 b)  quando houver divergência entre as políticas estadual e municipal de saúde, educação e habitação
 c)  quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos a dívida fundada
 d)  quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/971087

Questão 119: IMPARH - Est (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2017
Assunto: Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)
Sobre as hipóteses de intervenção estatal, assinale a alternativa correta.

 a)  A invasão de um Estado-membro por outro, em face de sua gravidade, não caracteriza hipótese de intervenção federal, mas sim de decretação de estado de sítio.
 b)  Em caso de descumprimento deliberado de decisão judicial pela administração pública de um Estado, o Procurador- -Geral da República deverá ingressar com

pedido de intervenção estatal.
 c)  Se o município de Fortaleza deixar de pagar, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada, tal situação pode ensejar a decretação de

intervenção da União no município.
 d)  O Presidente da República pode decretar intervenção federal em Estado onde esteja em curso processo que vise à sua separação da Federação brasileira, com

fundamento na indissolubilidade do pacto federativo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1170554
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Gabarito
1) D  2) D  3) Certo  4) D  5) Certo  6) B  7) Anulada
8) E  9) B  10) Anulada  11) Anulada  12) Errado  13) C  14) C
15) Certo  16) Certo  17) B  18) Errado  19) Errado  20) D  21) C
22) A  23) C  24) A  25) Anulada  26) D  27) A  28) A
29) C  30) A  31) E  32) E  33) E  34) A  35) D
36) A  37) C  38) D  39) B  40) A  41) D  42) D
43) D  44) Certo  45) Errado  46) C  47) A  48) C  49) D
50) Errado  51) C  52) D  53) B  54) B  55) A  56) B
57) E  58) D  59) C  60) A  61) B  62) E  63) B
64) B  65) Errado  66) Certo  67) A  68) C  69) E  70) B
71) A  72) E  73) B  74) D  75) C  76) B  77) A
78) C  79) B  80) A  81) C  82) B  83) A  84) A
85) B  86) C  87) D  88) A  89) D  90) E  91) E
92) B  93) E  94) A  95) Certo  96) A  97) E  98) E
99) C  100) Certo  101) B  102) D  103) Anulada  104) E  105) D
106) A  107) E  108) B  109) B  110) A  111) E  112) B
113) A  114) C  115) B  116) C  117) C  118) B  119) D


