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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J8fl )
Direito Constitucional
Questão 1: COPESE UFPI - Cons Leg (ALEPI)/ALEPI/Direito/2020
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de um terço dos membros da Câmara dos Deputados, de um terço dos membros do Senado Federal, do
Presidente da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. A respeito das
emendas constitucionais, marque a afirmativa CORRETA.
a) A proposta de emenda será deliberada em cada uma das Casas do Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal), em 2 turnos de votação,
devendo, para ser aprovada, ter em cada turno o voto da maioria absoluta de seus respectivos membros.
b) O presidente do Senado Federal é a autoridade competente para promulgar emendas à Constituição.
c) No processo legislativo das emendas à Constituição não há necessidade de sanção do Presidente da República.
d) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, exceto se
proposta pelo Presidente da República.
e) Eventual proposta de emenda constitucional tendente a abolir o direito de propriedade poderá ser objeto de deliberação pelo Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1100236

Questão 2: COPESE UFPI - Cons Leg (ALEPI)/ALEPI/Direito/2020
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Sobre o Poder Constituinte, é INCORRETO afirmar:
a) A implementação do estado de emergência, que tem relação com desastres naturais e não com a segurança nacional, não é considerada limite ao poder de
reforma.
b) Durante a vigência de estado de sítio a Constituição Federal não pode ser emendada.
c) Apenas a intervenção federal faz com que Constituição Federal não possa ser emendada.
d) Em regra, não é possível a intervenção da União em um município.
e) A constituição Federal não pode ser emendada na implementação do estado de emergência e durante a intervenção da União nos Estados.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1100249

Questão 3: CEBRASPE (CESPE) - AFRDF (SEFAZ DF)/SEFAZ DF/2020
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Acerca dos direitos e garantias fundamentais, das cláusulas pétreas e da organização político-administrativa do Estado, julgue o item a seguir.
As cláusulas pétreas correspondem às limitações temporais, implícitas, circunstanciais e materiais de alteração da Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1125451

Questão 4: NC-UFPR - Proc (CM Curitiba)/CM Curitiba/2020
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Levando em consideração o sistema de reforma constitucional presente na Constituição de 1988, assinale a alternativa correta.
a) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros do Senado Federal, ou de dois terços, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados.
b) No sistema brasileiro, o Presidente da República não detém competência para a iniciativa de reforma constitucional.
c) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
d) A emenda à Constituição será promulgada pelo Presidente da República, com o respectivo número de ordem.
e) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda que promova a abolição da forma republicana de Estado, da jurisdição una, dos direitos sociais, da justiça
eleitoral e dos tribunais de contas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1243201

Questão 5: IGECS - Proc Mun (S Vicente)/Pref São Vicente/2020
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Em relação ao processo legislativo das emendas constitucionais, dispõe a Constituição Federal de 1988 que:
a) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
b) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
c) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos votos
dos respectivos membros.
d) A emenda a Constituição será promulgada pela Mesa do Congresso Nacional, com o respectivo número de ordem.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1285595

Questão 6: IADES - Proc (ALEGO)/ALEGO/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
No que concerne ao processo reformador na Constituição Federal brasileira, assinale a alternativa correta.
a) O processo legislativo é bicameral.
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O início da tramitação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC0 é sempre pela Câmara dos Deputados.
Esse processo deve ser aprovado por dois turnos de votação no Congresso Nacional.
Só é válido após sanção presidencial.
Não há iniciativa extraparlamentar.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/774223

Questão 7: IADES - Ass Leg (ALEGO)/ALEGO/Policial Legislativo/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A respeito do disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

O presidente da República não poderá editar medida provisória.
Emendas constitucionais que revoguem direitos e garantias individuais não serão admitidas.
O presidente do Senado tem competência para editar lei complementar.
O presidente da Câmara pode revogar emenda constitucional.
O decreto legislativo depende de análise prévia do Supremo Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/774832

Questão 8: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A população do Estado X, insatisfeita com os rumos da política nacional e os sucessivos escândalos de corrupção que assolam todas as esferas do governo, inicia uma
intensa campanha pleiteando sua separação do restante da Federação brasileira. Um plebiscito é então organizado e 92% dos votantes opinaram favoravelmente à
independência do Estado.
Sobre a hipótese, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta.
a) Diante do expressivo quórum favorável à separação do Estado X, a Assembleia Legislativa do referido ente deverá encaminhar ao Congresso Nacional proposta de
Emenda Constitucional que, se aprovada, viabilizará a secessão do Estado X.
b) Para o exercício do direito de secessão, exige-se lei estadual do ente separatista, dentro do período determinado por Lei Complementar federal, dependendo
ainda de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos demais Estados, após divulgação dos estudos de viabilidade, apresentados e publicados na forma da lei.
c) Diante da autonomia dos entes federados, admite-se a dissolução do vínculo existente entre eles, de modo que o Estado X poderia formar um novo país, mas,
além da aprovação da população local por meio de plebiscito ou referendo, seria necessária a edição de Lei Complementar federal autorizando a separação.
d) A forma federativa de Estado é uma das cláusulas pétreas que norteiam a ordem constitucional brasileira, o que conduz à conclusão de que se revela inviável o
exercício do direito de secessão por parte de qualquer dos entes federados, o que pode motivar a intervenção federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/817782

Questão 9: VUNESP - Proc Jur (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Ao dispor sobre o “Processo Legislativo” a Constituição Federal determina que
a) a proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos, ao menos dois quintos dos votos dos respectivos membros.
b) a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
c) a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas,
pela maioria absoluta de seus membros.
d) a matéria constante de proposta de emenda à Constituição rejeitada ou havida por prejudicada poderá ser objeto de nova proposta, por mais uma vez, na mesma
sessão legislativa.
e) a Constituição poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República, do Vice-Presidente e do Presidente do Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/826314

Questão 10: FCC - DP SP/DPE SP/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Encontra-se em tramitação no Senado Federal a proposta de Emenda à Constituição Federal de 1988 nº 4/19, que modifica o artigo 228 para determinar a
inimputabilidade dos menores de 16 anos. O Poder Constituinte Reformador
a) não tem limites materiais desde que suas decisões sejam submetidas a referendo deliberativo da população.
b) tem limites materiais encontrados na proteção dos direitos e garantias individuais, dos quais se exclui a maioridade penal por não estar disposta no Capítulo I
(Dos direitos e deveres individuais e coletivos) do Título II (Dos direitos e garantias fundamentais) da CF/88.
c) tem limites materiais expressos nas chamadas cláusulas pétreas, que impedem modificações nos direitos e garantias individuais.
d) tem limites materiais encontrados na proteção dos direitos e garantias individuais, que se encontram ao longo de toda a Constituição conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal.
e) não tem limites materiais desde que se preveja conjuntamente, na redação da proposta de emenda, revisão de conteúdo das próprias cláusulas pétreas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/840004

Questão 11: FCC - Aud Fisc (SEFAZ BA)/SEFAZ BA/Administração, Finanças e Controle Interno/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Considere o relato a seguir, para responder a questão.

Proposta de emenda à Constituição, de iniciativa de Assembleias Legislativas de 14 Estados da Federação, tendo se manifestado cada qual pela maioria absoluta de seus
membros, tem por objeto a alteração das regras de repartição de receitas tributárias no que respeita aos percentuais do produto da arrecadação de impostos da União
pertencentes aos Estados, sem prejudicar o montante da receita cabível à União ou afetar os percentuais pertencentes aos Municípios. A proposta é discutida e aprovada
em dois turnos, em cada Casa do Congresso Nacional, pelo voto, a cada vez, de dois terços dos seus membros.
À luz das regras constitucionais do processo legislativo, a referida proposta
a) foi aprovada como emenda à Constituição e será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem,
não padecendo de v ício no respectivo processo legislativo.
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quorum

b) padece de vício de procedimento, por não ter sido aprovada pelo
mínimo necessário em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ainda que tenha
observado o número de votações exigidas pela Constituição.
c) versa sobre matéria que não pode ser objeto de deliberação por meio de proposta de emenda à Constituição.
d) padece de vício de iniciativa, por não terem sido observadas as condições necessárias à propositura por Assembleias Legislativas.
e) será submetida à sanção do Presidente da República que, no prazo de 15 dias úteis, poderá vetá-la, no todo ou em parte, por motivo de inconstitucionalidade ou
contrariedade ao interesse público.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/877318

Questão 12: VUNESP - IFR (Pref GRU)/Pref GRU/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A Constituição poderá ser emendada mediante proposta
a) formulada por três quintos, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados.
b) de dois terços dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
c) a ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos
respectivos membros.
d) formulada por mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando- se, cada uma delas, pela maioria absoluta de seus
membros.
e) a ser discutida e votada por um terço dos membros das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se pela maioria relativa total de seus
membros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/879983

Questão 13: FUNDEP - Of Gab (Ervália)/Pref Ervália/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Embora a Constituição da República possa ser emendada, ela mesma determina que não será objeto de deliberação o projeto emenda, tendente a abolir algumas de suas
previsões, entre as quais não se inclui a(o)
a)
b)
c)
d)

forma federativa de Estado.
regime presidencialista de governo.
separação dos poderes.
voto direto, secreto, universal e periódico.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/881756

Questão 14: VUNESP - Proc (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/GP/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A Constituição Federal poderá ser emendada
a)
b)
c)
d)
e)

mediante proposta de menos da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação.
mediante proposta do Vice-Presidente da República.
na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio, mas não na vigência de intervenção federal.
e a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/954690

Questão 15: CEBRASPE (CESPE) - Proc (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Com relação à organização do Estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item subsecutivo.
A forma federativa de Estado é cláusula pétrea, porque a Constituição Federal de 1988 veda a possibilidade de emenda constitucional tendente a aboli-la, não fazendo o
mesmo em relação à forma de governo, que constitui princípio sensível da ordem federativa, podendo ser autorizada intervenção federal no ente federado que a
desrespeitar.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/955656

Questão 16: IBADE - Cont (JARU-PREVI)/JARU-PREVI/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Cláusula pétrea é o dispositivo constitucional imutável, que não pode ser alterado nem mesmo por proposta de Emenda à Constituição (PEC). O objetivo é impedir
inovações no ordenamento jurídico sobre assuntos cruciais. Dentre as cláusulas pétreas contidas no texto constitucional, destaca-se o(a)(s):
a)
b)
c)
d)
e)

forma federativa de Estado.
voto censitário e periódico.
direitos e garantias coletivos.
alienação de bens públicos pela administração.
distribuição de cargos comissionados no governo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/956606

Questão 17: IDIB - GM (Petrolina)/Pref Petrolina/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Tendo por base a Constituição Federal, assinale abaixo o que pode ser considerado requisito necessário para a aprovação de emendas constitucionais:
a) A proposta de emenda à Constituição precisa ser votada em cada Casa do Congresso Nacional, em turno único, considerando-se aprovada se obtiver três quintos
dos votos dos respectivos membros.
b) Se a proposta de emenda à Constituição tiver sido vetada pelo Presidente da República, deverá ser apreciado o respectivo veto em dois turnos, só podendo ser
rejeitado se obtiver três quintos dos votos dos respectivos membros.
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c) Se a proposta de emenda à Constituição tiver sido vetada pelo Presidente da República, deverá ser apreciado o respectivo veto em sessão conjunta do Congresso
Nacional, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.
d) A proposta de emenda à Constituição precisa ser votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, o
voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.
e) A proposta de emenda à Constituição não pode ser aprovada na vigência de intervenção federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/957398

Questão 18: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
São princípios constitucionais sensíveis estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e
periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/981879

Questão 19: FCC - Ana Adm (SANASA)/SANASA/Serviços Jurídicos/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
O Presidente da República apresentou Proposta de Emenda Constitucional − PEC com a finalidade de prever que toda desapropriação praticada pelo Estado fosse
precedida de indenização em dinheiro. Devidamente processada, a PEC foi aprovada por três quintos dos deputados, em dois turnos de votação, bem como por três
quintos dos senadores, igualmente em dois turnos de votação, seguindo, ato contínuo, para o Presidente da República, que a promulgou.
Com base no caso hipotético descrito acima, em conformidade com a Constituição Federal de 1988,
a) não é possível alterar matéria relacionada ao direito de propriedade, por se tratar de direito fundamental.
b) o Presidente da República não pode apresentar Proposta de Emenda Constitucional.
c) o Presidente da República não pode promulgar Emenda Constitucional.
d) a descrição acima retrata uma constituição não-rígida, impossível de ocorrer no Brasil, que adotou uma constituição-rígida.
e) a PEC deveria ter sido arquivada, uma vez que a Constituição já prevê indenização justa e prévia, em dinheiro, em todos os casos de desapropriação.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/984927

Questão 20: FAFIPA - Proc (Foz do Iguaçu)/Pref Foz do Iguaçu/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Analise as assertivas a seguir:
I. O poder constituinte decorrente é aquele conferido aos Estados membros para confecção de suas Constituições.
II. O poder constituinte revisor, previsto no art. 60 da CRFB/88, permite a alteração do texto constitucional pela maioria absoluta dos membros do Congresso
Nacional, desde que observadas as limitações formais e materiais previstas no referido dispositivo.
III. A reforma do texto constitucional dá-se por emendas à Constituição, votadas em dois turnos e aprovadas pelo quórum de 3/5 (três quintos) dos membros de
cada Casa Legislativa.
Considerando as assertivas acima propostas, assinale a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as assertivas estão corretas.
Somente a assertiva III está correta.
Somente as assertivas I e III estão corretas.
Somente as assertivas I e II estão corretas
Nenhuma assertiva está correta.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/990415

Questão 21: FAFIPA - Proc (Foz do Iguaçu)/Pref Foz do Iguaçu/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Sobre o processo de reforma da CF/88, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 (um terço) no mínimo dos membros da Câmara do Deputados ou do Senado Federal.
b) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos
dos respectivos membros.
c) A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de emenda ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.
d) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
e) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/990475

Questão 22: IPEFAE - Ana Leg (CM SJBV)/CM SJBV/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Com relação ao poder constituinte derivado, o art. 60 da Constituição Federal prevê a possibilidade de promulgação de emendas. A finalidade das emendas
constitucionais é permitir que, no decorrer dos anos, a Constituição sofra alteração em sua redação original, de modo que, conforme surjam necessidades da sociedade e
os costumes-valores se modifiquem, o legislador adeque a letra constitucional à realidade da época vivenciada. Contudo, a própria Constituição prevê que algumas
matérias não podem ser alvo de emenda constitucional e prevê, ainda, que a depender do cenário político-jurídico pelo qual a sociedade passa, a emenda constitucional
também não poderá ser feita. Assim, analise as assertivas abaixo e identifique em qual circunstância a Constituição Federal não poderá sofrer emenda.
I - Na vigência de intervenção federal.
II - Na vigência de estado de sítio.
III - Na vigência de estado de defesa.
Dentre as hipóteses acima mencionadas, está(ão) correta(s) apenas aquela(s) que consta(m) em:
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I, II e III.
II e III.
I e II.
I.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1001191

Questão 23: FCC - Cons Tec (CM Fortal)/CM Fortaleza/Jurídico/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca do processo legislativo, a
a) proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando- se aprovada se obtiver, em
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
b) Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal ou estadual, de estado de defesa ou de estado de sítio.
c) emenda à Constituição será promulgada pelo Presidente da República, com o respectivo número de ordem.
d) matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, exceto mediante
proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer Casa do Congresso Nacional.
e) Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Câmaras dos Municípios da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria absoluta de seus membros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1014409

Questão 24: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu a matéria de reforma constitucional, estabelecendo limites materiais e formais ao exercício do poder constituinte derivado.
Acerca desses limites para reforma, estabelecidos no texto constitucional, avalie as proposições a seguir.
I. Os limites materiais são imperativos e se dividem em limites de competência, de momento ou temporais e de formalidade.
II. A Constituição não pode ser reformada na vigência de intervenção federal ou estadual, de estado de defesa ou de estado de sítio.
III. No que concerne aos limites temporais, há vedação para votação de proposta de matéria que, na mesma sessão legislativa, tenha sido rejeitada, sem prejuízo
da sua rediscussão em comissões permanentes ou especiais do parlamento.
IV. O texto constitucional admitiu a possibilidade de revisão, através de resposta direta do eleitorado, quanto à forma (monarquia ou república) e ao sistema de
governo (parlamentarismo ou presidencialismo).
Assinale a alternativa correta.
a) Todas as proposições são falsas.
b) Apenas a proposição IV é verdadeira.
c) Apenas as proposições I e III são falsas.
d) As proposições II, III e IV são verdadeiras.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1014511

Questão 25: CEBRASPE (CESPE) - Proc (TCE-RO)/TCE-RO/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A fim de sanar problemas sociais relacionados à violência no campo, o presidente da República apresentou proposta de emenda constitucional para modificar as regras
sobre desapropriação para fins de reforma agrária. Após a aprovação da proposta na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em dois turnos e por um terço dos
votos dos respectivos membros em ambas as casas, o projeto seguiu para sanção do presidente. Depois de analisar a proposta, o presidente vetou-a parcialmente por
razões de interesse público, enviando-a, em seguida, para a devida publicação.
Considerando-se essa situação hipotética e as disposições da CF, é correto afirmar que tal emenda constitucional é
a) inconstitucional, pois o presidente da República não pode apresentar proposta de emenda constitucional.
b) constitucional, pois o devido processo legislativo foi observado pelo Congresso Nacional e pelo presidente da República.
c) inconstitucional, pois os limites formais aplicáveis ao processo de reforma constitucional não foram observados.
d) constitucional, pois ao referido processo de reforma constitucional são aplicáveis limites circunstanciais, que foram observados.
e) inconstitucional, pois a desapropriação para fins de reforma agrária caracteriza-se como cláusula pétrea.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1036215

Questão 26: PRÓ-MUNICÍPIO - OrSoc (Pref Massapê)/Pref Massapê/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Atualmente, diversos programas sociais estão à disposição de famílias de baixa renda. Criados para alertar a população e o governo sobre o elevado número de pessoas
vivendo em extrema pobreza, expostas à miséria, fome crônica e violência. O Dia Nacional de Combate à Pobreza, entrou na agenda nacional por ter sido promulgada à
Emenda Constitucional 31, que criou o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, que destina recursos para ações voltadas à segurança alimentar e nutricional. A
presente emenda constitucional precisa ser exaltada como:
a) Uma forma de delatar a sociedade e os governantes para que ambos sejam expurgados do país;
b) Um desafio para o Brasil investir em políticas públicas focadas em desenvolvimento humano e social;
c) Uma proposta de acabar com a pobreza em todas as suas formas, em apenas lugares distantes;
d) Uma forma de punir as famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1048661

Questão 27: UNEB - Of (CBM BA)/CBM BA/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Assinale a alternativa INCORRETA.
Cláusula pétrea é um artigo da Constituição Federal de 1988 que não pode ser alterada. São cláusulas pétreas da Constituição Federal de 1988:

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337909/imprimir

5/21

28/09/2020

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

a) A forma federativa de Estado.
b) A forma de voto: direito, secreto, universal e periódico.
c) Os direitos sociais.
d) A separação dos Poderes em executivo, legislativo e judiciário.
e) Os direitos e garantias individuais que são garantidos na Constituição.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1064274

Questão 28: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Um grupo de dez senadores subscreveu proposta de emenda constitucional com o objetivo de alterar a redação de alguns preceitos do art. 5º da Constituição da
República de 1988, embora a sua essência fosse preservada. Após ampla discussão, a proposta foi aprovada por cada Casa Legislativa, em dois turnos de votação, pelo
voto de três quintos dos seus membros, sendo por fim promulgada, pelo Presidente da República, a Emenda Constitucional nº XX.
À luz da sistemática constitucional, a referida Emenda é inconstitucional por:
a)
b)
c)
d)
e)

apresentar vício de iniciativa e ter sido promulgada por autoridade incompetente;
não ter observado o quórum de aprovação e o quantitativo de turnos de votação exigidos;
apresentar vício de iniciativa, não ter observado o quórum de aprovação e o quantitativo de turnos de votação exigidos;
ter afrontado os limites materiais de reforma, não ter observado o quórum de aprovação e ter sido promulgada por autoridade incompetente;
ter afrontado os limites materiais de reforma, não ter observado o quórum de votação exigido e ter sido promulgada por autoridade incompetente.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1067158

Questão 29: FAUEL - Adv (CM Colombo)/CM Colombo/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A respeito das emendas constitucionais, assinale a alternativa CORRETA.
a) O rol de legitimados aptos a apresentar proposta de emenda constitucional é taxativo, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de
que cabe iniciativa popular de emenda à Constituição da República, com fundamento no fato de que é o povo, em última análise, o titular do poder constituinte.
b) Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexiste nulidade na realização de dois turnos de votação de emenda constitucional no mesmo dia, uma
vez que o artifício de abrir e encerrar, por exemplo, numa mesma noite, sucessivas sessões deliberativas, não viola o texto constitucional, que não estabeleceu
tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação.
c) A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos, dois terços dos votos dos respectivos membros.
d) Na vigência de intervenção federal, não poderá tramitar projeto de emenda à constituição.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1071425

Questão 30: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A emenda à Constituição Federal vigente
a) pode ser proposta pelo Presidente da República e será discutida em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
b) pode ser proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e será discutida em cada Casa do Congresso Nacional,
em turno único, em sessão em que estejam presentes Deputados e Senadores, considerando-se aprovada se obtiver três quartos de seus votos.
c) será promulgada, ao final, pelo Presidente da República, mesmo no caso de ter sido ele quem apresentou a proposta votada pelo Congresso Nacional.
d) poderá trazer como matéria deliberativa a extinção da forma federativa de Estado, mas, nesse caso, deverá ser necessariamente proposta pelo Presidente da
República e aprovada pelo Congresso Nacional, em dois turnos, pela maioria absoluta de seus membros.
e) não pode ser proposta na vigência do estado de defesa e de sítio, permitindo-se, no entanto, na vigência de intervenção federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1074374

Questão 31: COPESE UFPI - Estag (TRF1 Piauí)/TRF 1/Direito/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Poderá ser objeto de deliberação, a proposta de Emenda Constitucional tendente a abolir:
a)
b)
c)
d)
e)

O Sistema presidencialista de governo.
A separação dos Poderes.
Os direitos e garantias individuais.
O voto direto, secreto, universal e periódico.
A forma federativa de Estado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1084875

Questão 32: Com. Exam. (MPE GO) - PJ (MPE GO)/MPE GO/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
O Estado Federal é a "pluralidade consorciada e coordenada de mais de uma ordem jurídica incidente sobre um mesmo território estatal, posta cada qual no âmbito de
competências previamente definidas" (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. República e Federação). Partindo desse conceito que reflete a essência do federalismo brasileiro,
assinale a alternativa correta:
a) O princípio da autonomia dos Estados membros, que se manifesta na sua capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração, autoriza o Estado
membro a estabelecer, no âmbito de sua Constituição, regras para o aumento de remuneração e concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos.
b) Segundo entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, o princípio da simetria impõe que, nas infrações penais comuns, o Governador do Estado
somente possa ser processado após autorização de 2/3 da Assembleia Legislativa.
c) Coaduna-se com o princípio da simetria disposição constitucional estadual que estabeleça que a escolha do Procurador-Geral de Justiça do Estado pelo
Governador se dê mediante aprovação prévia da Assembleia Legislativa.
d) É inconstitucional norma da Constituição Estadual que estabeleça que a proposta de emenda à Constituição, de iniciativa exclusiva de 2/3, no mínimo, dos
membros da Assembleia Legislativa, seja aprovada por 3/5 dos referidos membros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337909/imprimir
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Questão 33: Com. Exam. (MPE GO) - PJ (MPE GO)/MPE GO/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Sobre o processo legislativo assinale a resposta incorreta:
a) As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.
b) A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros e será promulgada pelo Presidente do Senado Federal.
c) A lei ordinária que destoa da lei complementar é inconstitucional por invadir âmbito normativo que lhe é alheio, e não por ferir o princípio da hierarquia das leis,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
d) Conforme a Constituição Federal é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada a lei complementar.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1104853

Questão 34: IBFC - Aud M (Cruzeiro Sul)/Pref Cruzeiro do Sul/Controle Interno/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A Constituição Federal do Brasil pode ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. No
entanto, não poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

A forma federativa do Estado e a separação dos poderes
A separação dos poderes, os direitos e garantias coletivos
O voto direto, aberto, universal e periódico
Os direitos e garantias coletivos
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1112564

Questão 35: CPCON UEPB - Proc Mun (Guarabira)/Pref Guarabira/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Sobre o Processo de Emenda à Constituição Federal de 1988, considere as seguintes afirmações:
I- A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma legislatura.
II- A emenda à Constituição será promulgada pela Câmara dos Deputados, com o respectivo número de ordem.
III- A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
É CORRETO apenas o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/1116476

Questão 36: IBFC - PNS (SMASDH Cuiabá)/Pref Cuiabá/Apoio Jurídico/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Embora as Constituições sejam concebidas para durar no tempo, a evolução dos fatos sociais pode reclamar ajustes na vontade expressa no documento do poder
constituinte originário. Considerando o poder de reforma da Constituição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
II. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República, desde que conte com o apoio expresso de mais da metade das
Assembleias Legislativas.
III. A proposta de emenda será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três
quintos dos votos dos respectivos membros.
IV. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
b) Apenas a afirmativa I está correta
c) Apenas a afirmativa III está correta
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1118694

Questão 37: CPCON UEPB - PJur (Pref Solânea)/Pref Solânea/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Sobre o Processo de Emenda à Constituição Federal de 1988, considere as seguintes aﬁrmações:
I- A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma legislatura.
II- A emenda à Constituição será promulgada pela Câmara dos Deputados, com o respectivo número de ordem.
III- A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
É CORRETO apenas o que se aﬁrma em:
a) I e II.
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I, II e III.
II e III.
III.
I apenas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1134699

Questão 38: FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Marque a alternativa incorreta, à luz do que determina a Constituição de 1988:
a) A emenda à Constituição será sancionada pelo Presidente da República e promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o
respectivo número de ordem.
b) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos
dos respectivos membros.
c) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
d) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1148982

Questão 39: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
De acordo com as normas constitucionais, é correto afirmar que:
a) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, salvo se exigido pelo chefe do executivo.
b) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, exclusivamente, a forma federativa de Estado.
c) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; do Presidente
da República; e de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
d) São de iniciativa subsidiária do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas.
e) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, dois por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1150954

Questão 40: CEBRASPE (CESPE) - JL (TJ BA)/TJ BA/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Com relação ao processo legislativo, assinale a opção correta.
a) Emenda à CF não se sujeita a sanção presidencial.
b) A Emenda Constitucional n.º 32/2001 tornou improrrogáveis as medidas provisórias.
c) Ao converter medida provisória em lei, o Poder Legislativo deliberará se a matéria exige conversão em lei ordinária ou complementar.
d) Proposta de emenda constitucional rejeitada pode ser rediscutida na mesma sessão legislativa em que tiver sido rejeitada.
e) A iniciativa legislativa vinculada tem previsão constitucional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1176290

Questão 41: QUADRIX - Adv (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Com relação aos Poderes da República, julgue o item.
Considere‐se que determina proposta de emenda à constituição tenha sido rejeitada no ano de 2018. Nesse caso, é correto afirmar que essa mesma matéria não poderá
ser objeto de nova proposta de emenda à Constituição no ano de 2019.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1198322

Questão 42: QUADRIX - Ass Adm (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
O Estado é pessoa jurídica territorial soberana, formada pelos elementos povo, território e governo soberano.

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Direito administrativo descomplicado. 16.ª ed. 2008.
p. 13.
De acordo com o artigo 60, § 4.º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, no Brasil, a forma federativa constitui cláusula pétrea e, por isso, não pode ser abolida por
meio de reformas constitucionais.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1200905

Questão 43: QUADRIX - Ana Área (CREA GO)/CREA GO/Advogado/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Em relação ao processo legislativo, às medidas provisórias, aos órgãos do Poder Judiciário e à execução contra a Fazenda Pública, julgue o item.
Diferentemente do processo legislativo das leis complementares e ordinárias, no caso das emendas à Constituição, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada
não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
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Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1204818

Questão 44: OBJETIVA CONCURSOS - Fisc (Pref Jóia)/Pref Jóia/Ambiental/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Sobre emenda à Constituição Federal, assinalar a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
1/3 de
d)

Poderá ser emendada mediante proposta de 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
O Presidente da República só poderá propor emenda em caso de estado de sítio.
Mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação poderão propor emenda à Constituição, desde que se manifestem, cada uma delas, com
seus membros.
A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1277920

Questão 45: FAFIPA - Adv Jr (FOZTRANS)/FOZTRANS/2019
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Há quem considere a Constituição Federal da República Federativa do Brasil rígida, devido ao procedimento legislativo para aprovação de emendas à constituição, e ainda
mais por conta da existência de cláusulas pétreas, que são imutáveis. Ao que pese o processo legislativo de emenda à constituição:
I. A Constituição pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
II. A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
III. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
IV. A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos
votos dos respectivos membros.
Após a análise das proposições acima, assinale a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as proposições estão incorretas.
Somente a I está incorreta.
Somente II e III estão incorretas.
Somente I e II estão incorretas.
Nenhuma proposição está incorreta.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1336429

Questão 46: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Não constitui cláusula pétrea da Constituição de 1988:
a)
b)
c)
d)
e)

a forma federativa de Estado.
a forma republicana de governo.
a separação dos Poderes.
os direitos e garantias individuais.
o voto direto, secreto, universal e periódico.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/578005

Questão 47: CEBRASPE (CESPE) - Aud (CAGE RS)/SEFAZ RS/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Emenda à Constituição de determinado estado da Federação que extinga os tribunais de contas dos municípios desse ente federado será
a) inconstitucional, porque a CF proíbe expressamente tanto a criação quanto a supressão desses órgãos, se existentes.
b) inconstitucional, porque a extinção por norma estadual atenta contra o pacto federativo.
c) constitucional, porque a CF não proíbe a extinção de tribunais de contas dos municípios.
d) constitucional, uma vez que não haverá prejuízo ao controle externo, pois o Tribunal de Contas da União assumirá suas funções.
e) inconstitucional, porque, em decorrência do princípio do controle fiscalizatório, financeiro e patrimonial, é proibida a extinção de tribunais de contas dos
municípios.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/594640

Questão 48: FUNRIO - Aud CI (CGE RO)/CGE RO/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Diante dos sucessivos conflitos existentes entre os órgãos de poder sediados no Distrito Federal, inúmeros projetos normativos surgem com o fito de resolvê-los. Dentre
as limitações impostas pela Constituição Federal pertinentes às emendas constitucionais está a vedação de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
a)
b)
c)
d)
e)

penas cruéis.
financiamentos partidários.
servidões administrativas.
direitos individuais.
bens públicos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/599710

Questão 49: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
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Sobre a emenda à Constituição da República, é correto afirmar que
a) a proposta poderá ser apresentada por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
b) a emenda à Constituição será promulgada pela Presidência da República, com o respectivo número de ordem.
c) a proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, um terço dos votos
dos respectivos membros.
d) a proposta poderá ser apresentada por um terço das Assembleias Legislativas das unidades de Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa
de seus membros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/600051

Questão 50: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Licitação, Contratos e Convênios/Licitação, Contratos e Convênios/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Após regular tramitação, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram Proposta de Emenda à Constituição, tendo o Presidente do Congresso Nacional a
encaminhado ao Chefe do Poder Executivo, que a sancionou em parte e, nessa parte, promulgou-a. Por considerar que o processo legislativo adotado destoara daquele
previsto na Constituição da República de 1988, o Partido Político X solicitou que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a existência de vício formal na Emenda
Constitucional.
À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional, o Partido Político X:
a)
b)
c)
d)
e)

não tem razão, já que o processo legislativo que culminou com a promulgação da Emenda X foi plenamente regular, não apresentando vício formal;
tem razão, já que somente o Senado Federal possui competência para discutir e votar as propostas de emenda constitucional;
tem razão, já que a atuação do Presidente da República deveria ter-se limitado à sanção, competindo a promulgação ao Presidente do Senado Federal;
tem razão, já que a atuação do Presidente da República deveria ter-se limitado à promulgação, não havendo espaço para sanção ou veto;
tem razão, já que a Emenda X deveria ter sido promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado Federal, sem qualquer participação do Presidente da República.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/611550

Questão 51: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Legislativa/Informação Legislativa/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Foi apresentada proposta de emenda constitucional subscrita por um terço dos Deputados Federais. A proposta almeja criar um imposto e contém disposição expressa
determinando a sua cobrança em relação a fatos geradores ocorridos no mesmo exercício financeiro, excepcionando, com isso, a vedação contida no Art. 150, III, b, da
Constituição da República de 1988.
À luz da sistemática constitucional a respeito dos limites materiais e formais ao exercício do poder reformador, a proposta:
a) não afronta os limites materiais, pois somente os direitos e garantias individuais previstos no Título II da Constituição não podem ser alterados via emenda;
b) afronta os limites formais, pois a proposta de emenda deveria ser apresentada, conjuntamente, por um terço dos Deputados Federais e um terço dos Senadores;
c) não afronta os limites materiais, pois a vedação à cobrança de imposto em relação a fatos geradores ocorridos no mesmo exercício financeiro não configura
direito individual;
d) afronta os limites materiais, pois quaisquer direitos e garantias individuais previstos na Constituição, mesmo fora do Título II, devem ser respeitados pelo poder
reformador;
e) afronta os limites formais, pois somente o Presidente da República pode apresentar propostas de emenda que criem tributos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/612168

Questão 52: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PE)/PGE PE/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Proposta de emenda constitucional (PEC) que visa instituir o direito de secessão no ordenamento jurídico brasileiro encontra-se em tramitação no Congresso Nacional.
Recentemente, o governo decretou intervenção federal em um estado da Federação.
No que se refere a essa situação hipotética, considere as asserções apresentadas a seguir.
I A referida PEC não poderá ser objeto de deliberação.
II A CF veda emenda ao seu texto na vigência de intervenção federal.
Assinale a opção correta.
a) As asserções I e II são falsas.
b) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
d) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é justificativa da I.
e) As asserções I e II são verdadeiras, e a II não é uma justificativa da I.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/613529

Questão 53: FGV - AJ (TJ AL)/TJ AL/Oficial de Justiça Avaliador/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Um terço dos Senadores apresentou proposta de emenda constitucional alterando a sistemática orçamentária. A proposta foi aprovada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos de votação, por três quintos dos votos dos respectivos membros, sendo ao final promulgada, pelo Presidente do Senado Federal, a Emenda
Constitucional WW. Acresça-se que, à época da votação, a região norte do País fora atingida por calamidade de grandes proporções da natureza.
À luz da sistemática constitucional, o processo legislativo que culminou com a aprovação da Emenda Constitucional WW:
a)
b)
c)
d)
e)

apresentou vício de iniciativa e afrontou os limites materiais ao exercício do poder reformador;
afrontou apenas os limites materiais ao exercício do poder reformador;
afrontou apenas limite circunstancial ao exercício do poder reformador;
apresentou vício apenas no ato da promulgação, que foi realizada por autoridade incompetente;
foi irregular, pois a proposta restou aprovada sem a observância do quórum de votação exigido.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/616714

Questão 54: FEPESE - Adv (CELESC)/CELESC/2018
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Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
É correto afirmar sobre a emenda à constituição:
a) A proposta de emenda constitucional rejeitada poderá, a qualquer tempo, ser reeditada.
b) O presidente do Senado é parte ativa legítima para propor emenda à constituição.
c) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal.
d) A emenda constitucional aprovada deverá ser sancionada, em até quinze dias úteis, pelo Presidente da República.
e) Considera-se aprovada a emenda à constituição que obtiver três quintos dos votos do Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/617675

Questão 55: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Por entender que o voto é um direito, e não um dever, um terço dos membros da Câmara dos Deputados articula proposição de emenda à Constituição de 1988, no
sentido de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no país.
Sabendo que a proposta gerará grande polêmica, o grupo de parlamentares resolve consultar um advogado especialista na matéria.
De acordo com o sistema jurídico-constitucional brasileiro, assinale a opção que indica a orientação correta a ser dada pelo advogado.
a)
b)
c)
d)

Não é possível sua supressão por meio de Emenda Constitucional, porque o voto obrigatório é considerado cláusula pétrea da Constituição da República, de 1988.
Não há óbice para que venha a ser objeto de alteração por via de Emenda Constitucional, embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional.
Para que a proposta de Emenda Constitucional seja analisada pelo Congresso Nacional, é necessária manifestação de um terço de ambas as Casas.
A emenda, sendo aprovada pelo Congresso Nacional, somente será promulgada após a devida sanção presidencial.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/620607

Questão 56: CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM-BA/Controle Externo/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A CF proíbe a deliberação de proposta de emenda constitucional que tenda a abolir
a) a forma federativa de governo, por se tratar de cláusula pétrea expressa.
b) a forma republicana de Estado, por se tratar de cláusula pétrea implícita.
c) a separação dos poderes, por se tratar de cláusula pétrea expressa.
d) o regime democrático e a autonomia municipal, por se tratar de cláusulas pétreas expressas.
e) o sistema presidencialista de governo, por se tratar de cláusula pétrea implícita.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/621148

Questão 57: FUNDATEC - Ag Leg (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Acerca do processo legislativo de emenda à Constituição Federal, analise as seguintes afirmações:
I. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
II. Caso a proposta de emenda constitucional seja rejeitada, a mesma matéria não poderá ser objeto de nova proposta na mesma legislatura.
III. A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com a respectiva sanção do Presidente da República.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/622468

Questão 58: CONSULPLAN - Proc (CM BH)/CM BH/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A Constituição Federal é a norma maior do Estado e exigirá procedimentos mais rigorosos para que possam ser alteradas algumas de suas regras. Neste sentido, poderá
a Constituição ser emendada mediante proposta de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado Federal. A respeito do processo de emenda constitucional,
pode-se afirmar que:
a) A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
b) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
c) A forma federativa de Estado poderá ser objeto de emenda Constitucional desde que aprovada por três quintos dos membros de cada casa legislativa.
d) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois quintos dos votos
dos respectivos membros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/623380

Questão 59: FUNDATEC - Proc (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I. De dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
II. Do Presidente da República.
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III. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de seus membros.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/623842

Questão 60: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A respeito do poder constituinte, do controle de constitucionalidade e da organização dos poderes, julgue o item que se segue.
O poder constituinte originário fixou as condições do exercício do poder de revisão constitucional; contudo, no Brasil, o legislador pode ampliar as hipóteses de revisão,
desde que haja autorização popular por meio de plebiscito.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/625400

Questão 61: VUNESP - Inv (PC BA)/PC BA/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Imagine que 1/3 (um terço) dos membros da Câmara dos Deputados apresentou proposta de Emenda Constitucional com o objetivo de alterar o voto popular de secreto
para aberto. Nesse caso, é correto afirmar que a proposta é
a) inconstitucional sob o prisma formal, pois a legitimidade para apresentação de proposta de emenda constitucional só pode ser apresentada por 1/3 (um terço)
dos membros do Congresso Nacional, e não apenas de uma das casas.
b) inconstitucional sob o prisma formal, pois a legitimidade para apresentação de proposta de Emenda Constitucional é reservada ao Senado, na qualidade de
representante dos Estados Membros.
c) inconstitucional sob o prisma material, pois a Constituição não poderá ser emendada para abolição do voto secreto.
d) constitucional, tanto sob o prisma formal como o material, já que a Constituição assegura apenas o voto direto, universal e periódico.
e) constitucional, tanto sob o prisma formal como o material, já que a Constituição não assegura o voto e a forma de seu exercício como cláusula imutável.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/627188

Questão 62: FUNRIO - Ana Leg (CM SJM)/CM SJM/Advogado Legislativo/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
O processo legislativo previsto na Constituição Federal prevê diversos instrumentos normativos, dentre os quais as emendas à Constituição. No entanto, a Constituição
não poderá ser emendada na vigência de:
a)
b)
c)
d)
e)

intervenção federal.
situação de emergência.
reunião do Conselho da República.
afastamento do Chefe do Poder Executivo.
cumprimento de Habeas Corpus.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/629281

Questão 63: VUNESP - Proc (PGE SP)/PGE SP/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta que justifica a classificação da atual Constituição Federal brasileira como rígida.
a) A proposta de emenda à Constituição deverá ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver,
em ambos, três quintos dos votos dosrespectivos membros. Será então promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo
número, não estando sujeita à sanção ou ao veto do Presidente da República.
b) Os tratados e convenções internacionais que forem aprovados, via decreto legislativo especial, com o respectivo número, em cada Casa do Congresso Nacional,
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, após a devida sanção ou veto do Presidente da
República.
c) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta exclusiva do Presidente da República; de um terço, no mínimo, dos membros do Congresso
Nacional, ou das Assembleias Legislativas das unidades de Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de seus membros.
d) A garantia de que somente as normas materialmente constitucionais possam ser submetidas ao processo de reforma via emenda constitucional.
e) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma legislatura.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/630569

Questão 64: IBFC - EPPGG (SEPLAG SE)/SEPLAG SE/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 pode ser emendada por um procedimento do Poder Constituinte Derivado Reformador que irá reformular os dispositivos constitucionais
sempre que for conveniente e necessário, haja vista a necessidade de tais dispositivos se adequarem à realidade social. Sobre as emendas constitucionais, assinale a
alternativa correta:
a) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa se
houver manifestação da maioria relativa dos membros de cada Casa do Congresso Nacional
b) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, obrigatório e periódico
c) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos
dos respectivos membros
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d) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria absoluta de seus membros
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/634328

Questão 65: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico Administrativo/Administração/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Considere as seguintes proposições:
I. A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
II.
Por representarem manifestação do poder constituinte, as emendas à Constituição não estão sujeitas a limitações materiais, mas apenas a limitações
processuais ou formais.
III. A Constituição somente poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República ou de qualquer membro do Congresso Nacional.
IV. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
À luz do disposto na Constituição da República, está correto o que se afirma APENAS em
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/638870

Questão 66: FCC - Tec Leg (ALESE)/ALESE/Taquigrafia/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Consideradas as regras atinentes ao processo de alteração das normas constitucionais, tal como definido na Constituição Federal,
a) é cabível, por meio de emenda à Constituição, autorizar a instituição de pena de morte para os autores de crimes hediondos.
b) a proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos, maioria absoluta dos votos dos respectivos membros.
c) a emenda à Constituição será promulgada pelo Presidente da República, com o respectivo número de ordem.
d) a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
e) a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa mediante
requerimento da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/641398

Questão 67: VUNESP - JE TJRS/TJ RS/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A iniciativa popular no processo de reforma da Constituição Federal de 1988
a) não é contemplada pelo texto constitucional vigente, posto que este prevê que todo poder emana do povo, que o exercerá exclusivamente por meio de
representantes eleitos.
b) é vedada pelo texto constitucional vigente, que prevê que a participação popular se dará exclusivamente por meio do voto, do plebiscito e do referendo.
c) é prevista expressamente pelo texto constitucional, podendo ser exercida pela apresentação de proposta subscrita por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado
nacional.
d) não é prevista expressamente pelo texto constitucional, muito embora seja admitida por alguns autores, com fundamento em uma interpretação sistemática da
Constituição Federal.
e) é prevista expressamente pelo texto constitucional, podendo ser exercida pela apresentação de proposta subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/655179

Questão 68: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Julgue o próximo item, relativo à organização dos poderes.
Para ser aprovada, uma emenda à Constituição Federal de 1988 deverá ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, e sua aprovação
dependerá da obtenção, em ambos os turnos, de três quintos dos votos dos respectivos membros, devendo o intervalo mínimo entre tais turnos de votação ser de trinta
dias.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/664246

Questão 69: FUNRIO - Proc (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
O Poder Constituinte Reformador exalta a capacidade de modificação do texto constitucional. Assim, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil
(CRFB/88), ele se revela no Brasil desde que
a) por meio de emenda à Constituição, cujo projeto conste com mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, se manifeste, cada uma
delas, pela maioria relativa de seus membros.
b) haja três quintos de deputados e senadores em sessão unicameral.
c) seja promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em sessão bicameral.
d) haja aprovação das respectivas casas do congresso em dois turnos e com dois terços dos presentes.
Esta questão possui comentário do professor no site.
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Questão 70: FUNRIO - Ass Tec Leg (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Acerca das cláusulas pétreas da Constituição da República, assinale a afirmativa CORRETA.
a) A forma federativa do estado trata-se de uma cláusula pétrea de reforma.
b) A existência de voto direto, secreto, universal e periódico configura uma cláusula pétrea.
c) A separação dos poderes não se trata de cláusula pétrea, pois já tivemos no Brasil o poder moderador.
d) As emendas constitucionais legitimam as cláusulas pétreas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/672620

Questão 71: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Constituição e Justiça/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Suponha que as Assembleias Legislativas de 14 Estados da federação apresentem, conjuntamente, proposta de emenda à Constituição Federal com o intuito de
estabelecer que cada Estado e o Distrito Federal elegerão quatro Senadores, com mandato de oito anos, renovando-se a respectiva representação pela metade a cada
quatro anos. Nessa hipótese, referida proposta seria
a) incompatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, por não ter sido atingido o número necessário de Assembleias Legislativas para sua propositura,
bem como sob o aspecto material, por violar o conteúdo essencial da cláusula relativa à forma federativa de Estado.
b) incompatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, por não ter sido atingido o número necessário de Assembleias Legislativas para sua propositura,
embora não haja incompatibilidade com a Constituição sob o aspecto material.
c) compatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, independentemente de quantos membros das Assembleias Legislativas hajam se manifestado,
embora seja incompatível, sob o aspecto material, por violar o conteúdo essencial da cláusula relativa à forma federativa de Estado.
d) compatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, desde que cada Assembleia signatária se haja manifestado pela maioria relativa de seus membros,
embora seja incompatível, sob o aspecto material, por violar o conteúdo essencial da cláusula relativa à forma federativa de Estado.
e) compatível com a Constituição Federal, sob o aspecto formal, desde que cada Assembleia signatária se haja manifestado pela maioria relativa de seus membros,
não havendo, ademais, incompatibilidade com a Constituição sob o aspecto material.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/683031

Questão 72: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Constituição e Justiça/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Considere a hipótese de a República Federativa do Brasil vir a celebrar tratado internacional do qual conste a possibilidade de imposição de pena de prisão perpétua pela
prática de ato de discriminação atentatória dos direitos e garantias fundamentais.
Uma vez submetido à apreciação do Congresso Nacional, referido tratado
a) estará sujeito aos limites materiais impostos ao poder de reforma constitucional, a impedirem que seja objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir os direitos e garantias individuais, dentre os quais figura a proibição de instituição de penas de caráter perpétuo.
b) será equivalente a emenda constitucional, se aprovado em dois turnos, em cada casa do Congresso Nacional, pelo voto de dois quintos dos respectivos membros,
caso em que o ordenamento constitucional brasileiro passará a prever uma hipótese de pena de caráter perpétuo, ainda que excepcional.
c) estará sujeito ao processo ordinário de apreciação das normas dessa espécie, estando, sob o aspecto material, em conformidade com o princípio de regência das
relações internacionais de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
d) será equivalente a emenda constitucional, independentemente de ser aprovado pelo procedimento previsto para as emendas constitucionais e sem se sujeitar aos
limites materiais impostos ao poder de reforma, uma vez que se cuida de tratado internacional em matéria de direitos humanos.
e) será equivalente a emenda constitucional, independentemente de ser aprovado pelo procedimento previsto para as emendas constitucionais e sem se sujeitar aos
limites materiais impostos ao poder de reforma, uma vez que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros previstos em tratados internacionais
em que o Brasil seja parte.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/683066

Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A possibilidade de um direito positivo supraestatal limitar o Poder Legislativo foi uma invenção do constitucionalismo do século XVIII, inspirado pela tese de Montesquieu
de que apenas poderes moderados eram compatíveis com a liberdade. Mas como seria possível restringir o poder soberano, tendo a sua autoridade sido entendida ao
longo da modernidade justamente como um poder que não encontrava limites no direito positivo? Uma soberania limitada parecia uma contradição e, de fato, a exigência
de poderes políticos limitados implicou redefinir o próprio conceito de soberania, que sofreu uma deflação.

Alexandre Costa. O poder constituinte e o
paradoxo da soberania limitada. In: Teoria & Sociedade. n.º 19, 2011, p. 201 (com adaptações).
Considerando o texto precedente, julgue o item a seguir, a respeito de Constituição, classificações das Constituições e poder constituinte.
Entende-se como limitação material implícita aos poderes instituídos pelo poder constituinte originário o agravamento dos processos de reforma da Constituição.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/684185

Questão 74: COPESE-UFT - Cons Par (CM Palmas)/CM Palmas/Direito/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Sobre o processo de emenda à Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A Constituição poderá ser emendada, mediante proposta do Presidente da República.
b) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
c) A proposta de Emenda à Constituição Federal será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em único turno, considerando-se aprovada se obtiver,
em ambos, a maioria simples dos presentes.
d) A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/684374

Questão 75: COPESE-UFT - Cons Par (CM Palmas)/CM Palmas/Direito/2018
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Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
São cláusulas pétreas da Constituição Federal de 1988, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

a forma federativa de Estado.
o voto direto, secreto, universal e periódico.
a organização do Poder Judiciário.
os direitos e garantias individuais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/684375

Questão 76: FCC - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Inspetor de Polícia Legislativa/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
De acordo com o processo de elaboração de emendas à Constituição estabelecido no próprio texto constitucional, a
a) proposta de emenda será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em um único turno de votação, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambas, o voto da maioria absoluta dos respectivos membros.
b) proposta de emenda será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em um único turno, considerando-se aprovada se obtiver, em ambas, dois
quintos dos votos dos respectivos membros.
c) matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
d) proposta de emenda será discutida e votada em sessão conjunta das duas Casas do Congresso Nacional, em um único turno de votação, considerando-se
aprovada se obtiver o voto da maioria absoluta de seus membros.
e) Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, nem de estado de sítio, sendo possível emendá-la, na vigência de estado de
defesa, desde que mediante proposta de iniciativa do Presidente da República e aprovação por dois terços dos membros do Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/687866

Questão 77: FGV - Adv (ALERO)/ALERO/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Analise a narrativa a seguir.
(I) Um grupo de cento e vinte Deputados Federais subscreveu proposta de emenda constitucional;
(II) a proposta tinha como objetivo adotar a forma unitária de Estado;
(III) nesse período, parte do país foi atingida por calamidade natural de grandes proporções;
(IV) a proposta foi aprovada, em dois turnos de votação, em cada Casa do Congresso Nacional, pelo voto de três quintos dos respectivos membros;
(V) a proposta foi promulgada pelo Presidente da República.
Considerando a forma de exercício do poder constituinte derivado, é correto afirmar que somente estão em harmonia com a sistemática constitucional, os itens
a) II, III e V.
b) I, II e IV.
c) I, IV e V.
d) I e V.
e) III e IV.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/688574

Questão 78: CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
No que tange aos direitos e garantias fundamentais e ao processo legislativo, conforme disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue (C ou E) o item
subsequente.
As assembleias legislativas estaduais dispõem de competência para propor emenda à CF, desde que a iniciativa parta de mais da metade das assembleias das unidades
da Federação e pela maioria relativa dos membros de cada uma delas.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/693371

Questão 79: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia/Engenharia Civil/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Acerca do direito de propriedade, julgue o item a seguir à luz das disposições da CF.
Eventual proposta de emenda constitucional tendente a abolir o direito de propriedade não poderá ser objeto de deliberação pelo Congresso Nacional.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/693591

Questão 80: CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue o item subsequente.
O presidente da República é a autoridade competente para promulgar emendas à Constituição.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337909/imprimir
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Questão 81: IADES - Tec (IGEPREV PA)/IGEPREV PA/Previdenciário/A/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 sofreu, ao longo dos últimos anos, inúmeras alterações no que diz respeito ao regramento da previdência dos servidores públicos. Quanto
a esse assunto, é correto afirmar que a Emenda Constitucional nº
a) 47 retirou o princípio da paridade aos proventos de aposentadoria e pensão.
b) 41 instituiu o princípio do equilíbrio financeiro-atuarial aos Regimes Próprios de Previdência.
c) 20 instituiu a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas.
d) 70 alterou o limite de idade para a aposentadoria compulsória.
e) 41 alterou e disciplinou nova forma de cálculo das pensões por morte.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/703999

Questão 82: FUNDATEC - APOG (SEPOG RS)/SEPOG RS/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
No que diz respeito à reforma constitucional, admite-se a emenda à Constituição brasileira desde que observados requisitos específicos, tais como:
I. Proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de seus
membros.
II. A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos
votos dos respectivos membros.
III. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/719295

Questão 83: CEFETBAHIA - PJ (MPE BA)/MPE BA/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Sobre as limitações ao poder de reforma constitucional previstas na Constituição Federal e interpretadas pelo Supremo Tribunal Federal, responda:
I - A Constituição Federal prevê a possibilidade de emendamento mediante iniciativa popular, através da apresentação ao Congresso Nacional de proposta de
emenda subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos cinco Estados.
II - É lícito ao Estado-membro condicionar a reforma da Constituição estadual à aprovação da respectiva proposta por quórum mais elevado do que o previsto na
Constituição Federal para o emendamento desta, sendo vedado aos Estados apenas a fixação de quórum inferior ao previsto na Constituição Federal.
III - O princípio da anterioridade eleitoral, embora não expressamente enumerado no artigo 5.º da Constituição Federal, caracteriza-se como uma garantia
fundamental, oponível até mesmo à atividade do legislador constituinte derivado.
IV - As limitações materiais ao poder constituinte de reforma protegem apenas o núcleo essencial dos princípios e institutos alcançados pelas cláusulas pétreas
constantes do artigo 60, § 4.º, da Constituição Federal, não se revelando inconstitucionais alterações literais da respectiva disciplina na Constituição originária.
Estão certos apenas os itens:
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/730334

Questão 84: CEBRASPE (CESPE) - TTRE (SEFAZ RS)/SEFAZ RS/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 poderá ser emendada para incluir garantia social mediante proposta
a) de organização sindical, se a proposta for relativa a direito dos trabalhadores.
b) do presidente da OAB Federal.
c) da maioria simples dos membros da Câmara dos Deputados.
d) de três quintos dos membros do Senado Federal.
e) do presidente da República.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/732214

Questão 85: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Em relação ao processo legislativo, assinale a alternativa correta.
a) A emenda à Constituição será promulgada pelo Presidente da República, com o respectivo número de ordem.
b) Poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico.
c) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
d) A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em única sessão conjunta do Congresso Nacional, considerando-se aprovada se obtiver dois terços
dos votos dos seus membros.
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Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/732644

Questão 86: IBADE - Sold (PM RN)/PM RN/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Constitui cláusula pétrea na Constituição Federal de 19880(a):
a)
b)
c)
d)
e)

solução pacífica dos conflitos.
voto direto, secreto, censitário e periódico.
forma federativa de Estado.
revisão constitucional.
divisão em quatro poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/732831

Questão 87: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Em relação aos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta.
a) A emenda que suprima a independência de um dos Poderes ou que lhe estorve a autonomia é imprópria.
b) A referência feita a Deus no Preâmbulo tem caráter normativo e compromete o princípio da neutralidade religiosa do Estado, obstacularizando a liberdade de não
aderir a religião alguma.
c) Ofende o princípio da proporcionalidade lei que isenta os “reconhecidamente pobres” do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil de
nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva.
d) A inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas é assegurada como direito absoluto, devendo ser considerada ilegítima
qualquer hipótese de intervenção ou ponderação no âmbito de proteção do direito de privacidade.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/732905

Questão 88: FCC - Ana Min (MPE PE)/MPE PE/Jurídica/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
À luz das regras de processo legislativo atinentes à forma de alteração do texto constitucional vigente, a
a) Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal e estadual, de estado de defesa ou de estado de sítio.
b) Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de metade dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; do Presidente da
República; e de mais de um terço das Assembleias Legislativas das unidades da Federação.
c) matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
d) emenda à Constituição será promulgada pelo Presidente da República, com o respectivo número de ordem.
e) proposta de emenda será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, a maioria
absoluta dos votos dos respectivos membros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/732953

Questão 89: FCC - Ass Adm (SEAD AP)/SEAD AP/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
As mudanças da Constituição Federal podem ocorrer mediante
a) emenda constitucional, na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio, ouvido o Conselho de Defesa Nacional.
b) emenda constitucional proposta por metade, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, pelo Presidente da República ou mais da
metade dos governadores das unidades da Federação.
c) revisão constitucional periódica, realizada a cada cinco anos, a partir de sua promulgação, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.
d) aprovação, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos membros, de tratados internacionais sobre direitos humanos, que serão
equivalentes às emendas constitucionais.
e) emenda constitucional, na vigência de intervenção federal, ouvido o Conselho da República, tendo em vista o seu caráter consultivo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/734758

Questão 90: IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A respeito da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a afirmativa incorreta.
a) A atual Constituição brasileira, promulgada em 1988, institui o Estado Democrático de Direito, considerando o voto direto, secreto, universal e periódico como
uma das chamadas cláusulas pétreas.
b) Erradicar a pobreza e garantir o desenvolvimento nacional são objetivos da República Federativa do Brasil, que pauta suas relações internacionais, entre outros,
pelos princípios da não intervenção e da concessão de asilo político.
c) A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povo da América Latina, visando à formação de uma comunidade
latino-americana de nações.
d) A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma legislatura.
e) Apesar de demandar um processo legislativo especial e mais dificultoso, a aprovação de uma emenda constitucional não exige sanção presidencial, podendo ser
realizados no mesmo dia os dois turnos em que a proposta deve ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/736509

Questão 91: CEBRASPE (CESPE) - AFA (SEFAZ RS)/SEFAZ RS/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A revisão constitucional
a) é uma manifestação do poder constituinte originário.
b) é realizada apenas pelo Congresso Nacional.
c) é passível de ser feita a qualquer tempo.
d) permite a alteração da Constituição de forma incondicionada.
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e) não está prevista na Constituição Federal de 1988.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/737124

Questão 92: UFMT - Proc Mun (Pref VG)/Pref VG (MT)/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Quanto ao processo legislativo de reforma constitucional, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestandose, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
(
) O Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade do parlamentar para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir os atos praticados no
processo de aprovação de emenda constitucional incompatível com as disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo.
(
) O processo de reforma da Constituição Estadual deve observar os requisitos estabelecidos na Constituição Federal, com relação ao rito legislativo para
deliberação e aprovação de emendas constitucionais.
(
) A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante
proposta da maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa.
Assinale a sequência correta.
a) V, V, F, F
b) F, F, V, V
c) V, V, V, F
d) F, F, V, F
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/743620

Questão 93: FADESP - Ana L(CM Abaetetuba)/CM Abaetetuba/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Sobre o regime jurídico da Emenda Constitucional na Constituição Federal de 1988, pode-se afirmar que
a) a equiparação dos Poderes da República permite que um Projeto de Emenda Constitucional seja proposto tanto pelo Presidente da República quanto pelos
Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal.
b) a Intervenção Federal impede a tramitação de Projeto de Emenda Constitucional proposto depois de sua decretação, mas não causa nenhum obstáculo àqueles já
em tramitação legislativa.
c) o Projeto de Emenda Constitucional rejeitado pode ser reapresentado para nova deliberação, porém somente a partir da sessão legislativa seguinte.
d) a Intervenção Federal impede a tramitação de Projeto de Emenda Constitucional proposto depois de sua decretação, mas não causa nenhum obstáculo àqueles já
em tramitação legislativa, exceto se estes últimos tratarem de tema objeto do Decreto de Intervenção Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/750202

Questão 94: VUNESP - ATM (Pref SJC)/Pref SJC/Gestão Tributária/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece que algumas matérias não podem ser objeto de deliberação de proposta de emenda constitucional, que são denominadas de cláusulas
pétreas. Dois exemplos dessas matérias, previstas, expressamente, no texto constitucional, são
a)
b)
c)
d)
e)

o voto direto, secreto, universal e periódico; e o processo legislativo.
a separação dos Poderes; e a tributação.
a forma federativa de Estado; e a separação de poderes.
os direitos e garantias individuais; e o orçamento.
o Poder Judiciário; e o Ministério Público.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/765471

Questão 95: SELECON - Tec NS (SME Cuiabá)/Pref Cuiabá/Direito/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Diversos temas relevantes da pauta política do Congresso Nacional exigem a votação de Emenda à Constituição. Nos termos da Constituição Federal, a proposta de
Emenda Constitucional será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos:
a)
b)
c)
d)

maioria simples dos votos dos respectivos membros
maioria absoluta dos votos dos respectivos membros
dois terços dos votos dos respectivos membros
três quintos dos votos dos respectivos membros
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/780157

Questão 96: COPS UEL - Adv (Fomento PR)/Fomento Paraná/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
O poder constituinte originário estabeleceu limitações ao poder constituinte derivado quanto à possibilidade de alterar a Constituição Federal por meio de emendas.
Algumas dessas limitações são materiais e configuram-se em núcleo intangível da Constituição. Sobre essas limitações, considere as afirmativas a seguir.
I. Os fundamentos da ordem econômica.
II. O voto direto, secreto, universal e períódico.
III. A separação dos poderes.
IV. A forma federativa de Estado.
Assinale a alternativa correta.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337909/imprimir
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Somente as afirmativas I e II são corretas.
Somente as afirmativas I e IV são corretas.
Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/784168

Questão 97: IBADE - Ana (CM Vilhena)/CM Vilhena/Ouvidoria/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil poderá ser emendada mediante proposta:
a) do Governador de Estado ou Distrito Federal.
b) do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal.
c) por mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal, sendo que cada uma delas manifestem-se pela maioria relativa de seus
membros.
d) de no mínimo de 1/5 (um quinto) do membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
e) pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/828482

Questão 98: INAZ do Pará - Adm (CREFITO 16)/CREFITO 16/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, no art. 60 §4º, a Constituição poderá ser emendada, sendo vedado propostas:
a) Que tentem abolir a unificação dos poderes.
b) Que tentem abolir o voto indireto, secreto, universal e periódico.
c) Que tentem ampliar o rol de garantias fundamentais.
d) Que tentem abolir a forma unitária de Estado.
e) Que tentem abolir o voto direto, secreto, universal e periódico.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1001816

Questão 99: INAZ do Pará - Aux Adm (CREFITO 16)/CREFITO 16/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, no art. 60, a constituição poderá ser emendada mediante proposta:
a) De no mínimo 2/3 do Senado Federal, somente.
b) De no mínimo 1/3 do Senado Federal e 2/3 da Câmara dos Deputados.
c) De no mínimo metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de seus membros.
d) Do Presidente da República, ouvido o Conselho da República, com aprovação de moção por metade de seus membros.
e) De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1004078

Questão 100: DÉDALUS - PJ (CM Piratininga)/CM Piratininga/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil é considerada rígida, por conta do procedimento legislativo mais dificultoso para aprovação de emendas à
constituição, sendo inclusive considerada por parte da doutrina como constituição super rígida por conta da existência de cláusulas pétreas. Sobre o processo legislativo
de emenda à constituição, assinale a alternativa incorreta:
a) A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
b) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos
dos respectivos membros.
c) A Constituição pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
d) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1043402

Questão 101: GUALIMP - PJ (CM Nova Venécia)/CM Nova Venécia/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Em relação à emenda à Constituição, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta do Presidente da República.
b) A Constituição poderá ser emendada na vigência de intervenção federal.
c) A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.
d) A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1072325

Questão 102: GUALIMP - PJ (CM Nova Venécia)/CM Nova Venécia/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
a)
b)
c)
d)

A forma republicana do Estado.
Os direitos sociais.
A separação dos Poderes.
O voto obrigatório.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337909/imprimir
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Questão 103: IMPARH - Est (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2018
Assunto: Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)
Hipoteticamente falando, é possível emendar a Constituição Federal de 1988:
a) para alterar a forma federativa de Estado, transformando-se o Brasil em um Estado unitário.
b) para tornar facultativo o dever de votar nas eleições presidenciais de 2022.
c) mediante proposta de iniciativa popular, pois essa hipótese é diretamente prevista na subseção da CF/88 que trata da emenda à constituição.
d) para tornar constitucional a pena de morte pela prática de crimes hediondos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337909/imprimir
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Gabarito
1) C
8) D
15) Certo
22) A
29) B
36) D
43) Certo
50) E
57) A
64) C
71) E
78) Certo
85) C
92) C
99) E

2) Anulada
9) B
16) A
23) A
30) A
37) D
44) D
51) D
58) A
65) A
72) A
79) Certo
86) C
93) C
100) C

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

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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337909/imprimir

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

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

7) B
14) E
21) C
28) A
35) D
42) Certo
49) A
56) C
63) A
70) B
77) E
84) E
91) Anulada
98) E
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