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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J8jJ )
Direito Constitucional
Questão 1: FAEPESUL - Cont (CRC SC)/CRC SC/2019
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
No que se refere ao Direito constitucional assinale a alternativa correta.
I. Na Federação brasileira, a Constituição do Estado- membro não possui o mesmo status hierárquico da Constituição Federal.
II. A lei federal, qualquer que seja o seu conteúdo, não prevalecerá sobre a lei estadual ou municipal que lhe seja contrária.
III. As leis complementares são hierarquicamente superiores às leis ordinárias.
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/1032831

Questão 2: VUNESP - Proc Jur (DAEM)/DAEM/2019
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Nos termos da Constituição Federal em vigor, a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, com solicitação de urgência para
apreciação, terão início
a) na Câmara dos Deputados. Se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até
15 (quinze) dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se
ultime a votação.
b) no Senado Federal. Se o Senado Federal e a Câmara dos Deputados não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 15
(quinze) dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se
ultime a votação.
c) no Senado Federal. Se o Senado Federal e a Câmara dos Deputados não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45
(quarenta e cinco) dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até
que se ultime a votação.
d) na Câmara dos Deputados. Se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até
30 (trinta) dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se
ultime a votação.
e) na Câmara dos Deputados. Se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até
45 (quarenta e cinco) dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado,
até que se ultime a votação.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1053377

Questão 3: OBJETIVA CONCURSOS - Ass (CM Chapecó)/CM Chapecó/Comissões/2019
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Sobre as definições acerca da Lei Ordinária, analisar a sentença abaixo:

A Lei Ordinária trata sobre assuntos diversos da área penal, civil, tributária, administrativa e da maior parte das normas jurídicas do País, regulando quase todas as
matérias de competência da União, com sanção do Presidente da República (1ª parte). A Lei Ordinária é ato normativo primário e contém, em regra, normas gerais e
abstratas (2ª parte). Embora as leis sejam definidas, normalmente, pela generalidade e pela lei material, não podem conter, portanto, normas singulares (lei formal ou
ato normativo de efeitos concretos) (3ª parte).
A sentença está:
a)
b)
c)
d)
e)

Correta somente em sua 1ª parte.
Correta somente em sua 2ª parte.
Correta somente em sua 3ª parte.
Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
Totalmente correta.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1185164

Questão 4: FGV - AFTE (SEFIN RO)/SEFIN RO/2018
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Um grupo de deputados estaduais, sensível à reivindicação dos servidores públicos, apresentou projeto de lei integrado por três artigos:
• O Art. 1º, contendo inúmeros parágrafos e alíneas, estabeleceu regras detalhadas sobre o regime disciplinar dos servidores públicos, tipificando infrações
administrativas e cominando sanções;
• O Art. 2º vedou a realização de contratações de pessoal por todos os entes públicos, nas circunstâncias que descreveu, as quais caracterizavam a prática de
nepotismo; e
• O Art. 3º estatuiu que a remuneração dos servidores públicos estaduais deve ser revista, a cada ano, conforme a variação da inflação do período.
A proposta foi aprovada e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo, daí resultando a promulgação da Lei Estadual 123.
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À luz da sistemática estabelecida pela Constituição da República, é correto afirmar que o vício de inconstitucionalidade recai
a)
b)
c)
d)
e)

sobre todos os artigos.
apenas sobre os artigos 1º e 2º.
apenas sobre os artigos 1º e 3º.
apenas sobre o Art. 3º.
apenas sobre o Art. 2º.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/573018

Questão 5: FUNDATEC - Proc (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
De acordo com a Constituição Federal, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I. Fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas.
II. Disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios.
III. Disponham sobre organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da
Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
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/623843

Questão 6: FUNDATEC - Proc (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
De acordo com a Constituição Federal, quanto ao projeto de lei:
I. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
II. Decorrido o prazo de trinta dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.
III. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria simples dos
Deputados e Senadores.
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/623845

Questão 7: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2018
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Com objetivo de atribuir maior estabilidade ao tratamento de determinada matéria, o Congresso Nacional decide discipliná-la por meio de lei complementar, ainda que a
Constituição da República não reserve essa matéria à lei complementar.
Nessa situação, com base no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal − STF, uma vez publicada a lei,
a) a matéria poderá voltar a ser tratada por lei ordinária, desde que essa seja aprovada por 3/5 dos membros de cada uma das Casas do Congresso.
b) a matéria por ela regrada não poderá mais ser tratada por lei ordinária, em razão da superioridade hierárquica da lei complementar em face da lei ordinária, que
obsta a alteração daquela por meio dessa.
c) fica obstada a edição de medida provisória disciplinando a matéria, uma vez que a Constituição da República veda a edição de medida provisória sobre matéria
reservada a lei complementar.
d) a matéria somente poderá voltar a ser tratada por lei ordinária se anteriormente for editada lei complementar revogando a lei precedente.
e) não há óbice ao futuro tratamento da matéria por lei ordinária, na medida em que a lei editada é apenas formalmente complementar.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/638601

Questão 8: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2018
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Entendendo que os vencimentos de uma determinada carreira de servidores públicos integrante dos quadros da Administração direta estadual encontram-se fixados em
patamar muito inferior àquele praticado no âmbito da iniciativa privada, João, deputado estadual, apresenta projeto de lei perante a Assembleia Legislativa de
determinado Estado, aumentando os vencimentos da referida carreira.
O projeto em questão
a) apresenta vício de iniciativa, uma vez que a propositura de projeto de lei dessa natureza, quando realizada por integrante do Poder Legislativo, depende da
existência de autorização concedida ao parlamentar autor do projeto, pelo Secretário de Estado responsável pela Secretaria a que se vincula a carreira beneficiada.
b) não apresenta vício de iniciativa, uma vez que a Constituição da República prevê que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio daqueles submetidos a
esse regime somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, atribuindo assim ao Poder Legislativo a iniciativa geral de leis que concedam aumento para
servidores integrantes da administração direta.
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c) apresenta vício de iniciativa, uma vez que a Constituição da República, em norma de reprodução obrigatória pelos Estados, prevê que as leis que disponham sobre
criação de cargos na Administração direta ou aumento de sua remuneração são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.
d) não apresenta vício de iniciativa, já que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao assegurar aos servidores públicos o direito à revisão anual, a
Constituição da República atribuiu aos integrantes do Poder Legislativo a faculdade de, em caso de mora do Poder Executivo, propor projetos de lei que concedam
aumentos aos servidores públicos da administração direta.
e) apresenta vício de iniciativa, o qual, no entanto, conforme entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal, poderá ser sanado caso, uma vez aprovado o
projeto de lei pela Assembleia Legislativa, venha ele a ser sancionado pelo Governador do Estado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/638605

Questão 9: VUNESP - Proc Jur (CM Jabo)/CM Jaboticabal/2018
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Com relação aos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público, a
Constituição Federal brasileira estabelece que
a)
b)
c)
d)
e)

não serão admitidas emendas parlamentares.
serão sancionados pela Mesa do Congresso Nacional.
poderão ser submetidos ao regime de urgência por solicitação do Presidente da República.
terão a tramitação iniciada no Senado Federal.
não será admitido aumento da despesa prevista
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/639043

Questão 10: IBFC - AuxLg (CM F Santana)/CM Feira de Stana/Administrativo/2018
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Leia atentamente os itens abaixo e assinale a alternativa correta e que melhor identifica o ato legislativo primário que, em regra, edita normas gerais e abstratas, motivo
por que, na lição usual, é conceituada em função da generalidade e da abstração.
a) Lei temporária
b) Lei ordinária
c) Portaria
d) Resolução
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/663837

Questão 11: FUNRIO - Proc (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Uma lei complementar, ainda enquanto projeto, foi votada e aprovada por maioria de votos do plenário do Senado Federal, que funcionou como casa revisora, e,
posteriormente, foi sancionada pelo Presidente da República.
À luz do controle de constitucionalidade, será uma norma
a)
b)
c)
d)

materialmente inconstitucional, já que o quórum de aprovação de uma lei complementar é de maioria absoluta.
formalmente inconstitucional, já que o quórum de aprovação de uma lei complementar é de maioria absoluta.
formalmente constitucional, porque a norma não contraria nenhum princípio ou dispositivo constitucional institutivo.
materialmente constitucional, porque, salvo disposição constitucional em contrário, o quórum de aprovação de uma lei complementar será de maioria de votos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/671012

Questão 12: FCC - AFRE GO/SEFAZ GO/2018
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Suponha que projeto de lei estadual, de iniciativa do Governador do Estado respectivo, pretenda conceder anistia a infrações disciplinares de determinada espécie,
praticadas por servidores públicos estaduais vinculados ao Poder Executivo. À luz da disciplina constitucional e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pertinentes,
referido projeto de lei será
a) compatível com a Constituição Federal, por versar sobre servidores públicos estaduais, que é matéria de competência legislativa do Estado-membro e de iniciativa
privativa do chefe do Poder Executivo respectivo.
b) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre anistia, que é matéria de competência legislativa privativa da União, de iniciativa exclusiva do
Presidente da República.
c) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre anistia, matéria sobre a qual cabe privativamente ao Presidente da República dispor mediante decreto.
d) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre organização e funcionamento da Administração pública, cuja disciplina sujeita-se à competência
privativa do Chefe do Poder Executivo do ente federado a que vinculados os servidores anistiados, e não do Poder Legislativo respectivo.
e) incompatível com a Constituição Federal, por versar sobre matéria de competência da União, a ser exercida pelo Congresso Nacional, independentemente de
sanção do Presidente da República, e não mediante lei.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/692906

Questão 13: CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Com relação às normas do direito brasileiro, julgue o item que se segue.
Leis complementares passam pelo crivo de quórum diferenciado para aprovação.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/694493

Questão 14: CONSESP - AS (CM Aurilândia)/CM Aurilândia/2018
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
As emendas à Constituição Federal terão sua numeração iniciada a partir da promulgação da Constituição. As leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas
terão numeração sequencial em continuidade às séries iniciadas em:
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1946.
1964.
1969.
1988.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/759062

Questão 15: CONSESP - ExAd (CM Aurilândia)/CM Aurilândia/2018
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Leis ordinárias e complementares demandam quorum para aprovação, respectivamente, de:
a)
b)
c)
d)

maioria absoluta e maioria simples.
maioria simples e dois terços.
um terço e dois terços.
maioria simples e maioria absoluta.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/759136

Questão 16: VUNESP - Proc Ju (CM Olímpia)/CM Olímpia/2018
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Determinado projeto de lei, que tratava de uma matéria especifica, foi rejeitado na Câmara dos Deputados.
Segundo a Carta Magna brasileira, essa mesma matéria
a) somente poderá ser objeto de novo e futuro projeto, em outra sessão legislativa, mas não na mesma sessão.
b) não poderá constituir objeto de novo e futuro projeto de lei em qualquer sessão legislativa.
c) somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta de dois terços dos membros de qualquer das Casas do
Congresso Nacional.
d) poderá constituir objeto de novo projeto em qualquer sessão legislativa, bastando proposta da maioria simples dos membros da Câmara dos Deputados.
e) somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta 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/783389

Questão 17: IBADE - Ana Jur (CM P Velho)/CM Porto Velho/2018
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Uma diferença, no aspecto material, entre a lei complementar é a lei ordinária, e que:
a) não existem no ordenamento jurídico brasileiro as leis complementares.
b) a lei ordinária é de hierarquia inferior às emendas constitucionais.
c) o quórum de aprovação do projeto de lei ordinária é de maioria absoluta.
d) a lei complementar pode ser transformada em tratado pela via diplomática.
e) as hipóteses de regulamentação da Constituição por meio de lei complementar estão taxativamente previstas no Texto Maior.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/813896

Questão 18: FCC - TJ TRE PR/TRE PR/Administrativa/2017
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Governador de Estado pretende disciplinar os requisitos para o preenchimento de cargos públicos efetivos, cargos públicos em comissão e de funções públicas. Para
concretizar sua intenção, o Governador
a) poderá editar decreto, independentemente de lei dispondo sobre a matéria, uma vez que os requisitos para preenchimento de cargos e funções públicas é matéria
de organização e funcionamento da Administração, passível de ser objeto de ato normativo editado pelo Chefe do Poder Executivo, podendo, alternativamente,
encaminhar projeto de lei sobre o tema.
b) deverá editar decreto, independentemente de lei dispondo sobre a matéria, uma vez que os requisitos para preenchimento de cargos e funções públicas é matéria
de organização e funcionamento da Administração, devendo ser objeto de ato normativo editado pelo Chefe do Poder Executivo.
c) deverá apresentar projeto de lei sobre a matéria, salvo para dispor sobre os requisitos para o preenchimento dos cargos em comissão, que podem ser
disciplinados por Decreto na medida em que se referem a cargos de livre provimento e exoneração.
d) deverá apresentar projeto de lei sobre a matéria, inclusive para dispor sobre os requisitos para o preenchimento dos cargos em comissão e funções públicas.
e) deverá apresentar projeto de lei sobre a matéria, salvo para dispor sobre os requisitos para o preenchimento de funções públicas, que podem ser disciplinados
por Decreto na medida em que a matéria insere-se no âmbito da organização e funcionamento da Administração.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/527256

Questão 19: VUNESP - CUP (SEPOG SP)/SEPOG SP/Orçamento e Contabilidade Pública/2017
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
No Brasil, as Leis podem ser federais, estaduais, municipais e distritais. No caso da União, é possível emitir Leis nacionais, com eficácia para todos os entes federativos,
nos casos previstos na Constituição. Assinale a alternativa que aponta corretamente um exemplo de Lei Federal.
a)
b)
c)
d)
e)

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Código Penal.
Lei Complementar no 101 de Responsabilidade Fiscal.
Lei n° 8.666/90 de Licitações.
Lei n° 8.112/90 dos Servidores Públicos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/578152

Questão 20: FUMARC - Ass (CM Sta Luzia)/CM Sta Luzia (MG)/Jurídico da Procuradoria/2017
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
As leis complementares se distinguem das leis ordinárias porque
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não podem ser criadas por Estados e Municípios.
não se submetem a deliberação executiva.
são hierarquicamente superiores.
exigem aprovação legislativa por maioria absoluta.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/644131

Questão 21: CS UFG - AnaAdm (CM Anápolis)/CM Anápolis/Ciências Jurídicas/2017
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 61, §1º, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que
a) resolvam definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
b) aprovem o estado de defesa e a intervenção federal, autorizem o estado de sítio, ou suspendam qualquer uma dessas medidas.
c) fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas.
d) autorizem referendo e convoquem plebiscito.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/990798

Questão 22: QUADRIX - Proc Jur (CFO)/CFO/Jurídico/2017
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Acerca da Constituição Federal de 1988 (CF) e de sua interpretação pelo Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item seguinte.
Para o STF, o Poder Legislativo poderá emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não ocorra aumento de despesa, não havendo
necessidade de que haja estreita pertinência das emendas com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1055363

Questão 23: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 2/2016
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
O deputado federal João da Silva, em seu primeiro mandato, propõe um projeto de lei sobre regulamentação de aplicativos de mensagens. As discussões em plenário se
mostram acirradas, sendo o projeto de lei rejeitado. Inconformado, o deputado, por entender que a rejeição do projeto se deveu a fatores circunstanciais e passageiros,
quer voltar a tê-lo reavaliado, ainda na mesma sessão legislativa.
Em dúvida se poderia vir a fazê-lo, consulta sua assessoria que, em consonância com a CRFB/88, presta a seguinte informação:
a) A matéria constante do referido projeto de lei somente poderá constituir objeto de novo projeto na próxima sessão legislativa, em deferência ao princípio da
oportunidade.
b) A matéria objeto do projeto de Lei rejeitado ainda poderá ser apreciada na mesma sessão legislativa, desde que proposta pela maioria absoluta dos membros de
qualquer uma das casas do Congresso Nacional.
c) A matéria, objeto do projeto de lei rejeitado, somente poderá ser apreciada na mesma sessão legislativa se comprovadamente tratar de direito que aumente o
grau de dignidade e proteção da pessoa humana.
d) A matéria, discutida em projeto de lei rejeitado pelo Congresso Nacional, não pode ser apreciada na mesma sessão legislativa, exceto se o Presidente da
República, alegando interesse nacional, assim o determinar.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/383412

Questão 24: Instituto AOCP - Tec Leg (CM Rio Sul)/CM Rio Sul/Área Legislativa/2016
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
De acordo com a Constituição Federal, as leis que fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas são de iniciativa
a)
b)
c)
d)
e)

privativa do Procurador-Geral da República.
exclusiva do Procurador-Geral da República.
privativa do Presidente da República.
privativa do Supremo Tribunal Federal.
exclusiva do Ministro da Defesa.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/385899

Questão 25: CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Estatística/2016
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Acerca de processo legislativo e fiscalização contábil, financeira e orçamentária, julgue o item a seguir, considerando as disposições constitucionais sobre o Poder
Legislativo.
Projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa se proposto pela maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do
Congresso Nacional.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/386305

Questão 26: VUNESP - An Leg (CM Registro)/CM Registro/2016
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
No processo legislativo federal, para que um projeto de lei complementar seja aprovado, no Senado Federal, é necessário(a)
a)
b)
c)
d)

no mínimo, 41 votos desde que presente a maioria absoluta de seus membros.
no mínimo, 42 votos desde que presente a maioria absoluta de seus membros.
maioria simples desde que presente a maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros.
no mínimo, 22 votos desde que presente a maioria de 42 de seus membros.
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e) no mínimo, 21 votos desde que presente a maioria de 41 de seus membros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/444889

Questão 27: CETREDE - R Leg (CM Horizonte)/CM Horizonte/2016
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Ato normativo primário que contém, em regra, normas gerais e abstratas são os(as) _____________________.
Indique a opção que complete corretamente a lacuna
a)
b)
c)
d)
e)

medidas provisórias.
portarias ministeriais.
decretos regulamentares.
resoluções das Agências Reguladoras.
leis ordinárias.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/837029

Questão 28: CETAP - Ass (Pref Barcarena)/Pref Barcarena/Jurídico/2016
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
De acordo com a Constituição da República de 1988, é reserva de lei complementar:
I-o plano plurianual;
II- as diretrizes orçamentárias;
III- os orçamentos anuais;
IV- lei que disponha sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adorados quando houver impedimentos legais e técnicos,
cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização o disposto no art.166 § 11, CRFB;
V- lei que estabeleça normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de
fundos.
Marque a alternativa correta:
a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas os itens III e IV estão corretos.
d) Apenas os itens IV e V estão corretos.
e) Apenas os itens I, IV e V estão corretos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/978014

Questão 29: CETAP - Fis Trib (Barcarena)/Pref Barcarena/2016
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
De acordo com a Constituição da República de 1988, é reserva de lei complementar:
I-o plano plurianual;
II- as diretrizes orçamentárias;
III- os orçamentos anuais;
IV- lei que disponha sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adorados quando houver impedimentos legais e técnicos,
cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização o disposto no art. 166 § 11, CRFB;
V- lei que estabeleça normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de
fundos.
Marque a alternativa correta:
a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas os itens III e IV estão corretos.
d) Apenas os itens IV e V estão corretos.
e) Apenas os itens I, IV e V estão corretos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/979331

Questão 30: RHS Consult - Proc (Pref Paraty)/Pref Paraty/2016
Assunto: Leis Ordinárias e Complementares
Dentre as espécies normativas estabelecidas pela Constituição Federal, tem-se a lei complementar, sobre a qual pode-se afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Apesar de seu caráter de temporariedade, está sujeita ao controle de constitucionalidade.
Trata-se de uma espécie normativa destinada a veicular as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional.
É ato do Congresso Nacional ou de qualquer de suas casas, destinado a regular matéria de competência privativa do Senado Federal.
Só pode ser objeto de lei complementar a matéria taxativamente prevista na Constituição Federal.
Constitui atos normativos primários e dispõe sobre a regulação de determinadas matérias pelo Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1175673

Questão 31: VUNESP - Proc (VALIPREV)/VALIPREV/2020
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Assunto: Medidas Provisórias
A Constituição Federal autoriza a edição de medida provisória, dentre outras, sobre matéria relativa
a)
b)
c)
d)
e)

ao direito processual civil.
à cidadania.
ao direito eleitoral.
ao direito tributário.
aos partidos políticos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1145897

Questão 32: FCC - Adv Leg (ALAP)/ALAP/Atividade de Serviços Jurídicos/Procurador/2020
Assunto: Medidas Provisórias
A medida provisória P foi editada pelo presidente da República para dispor sobre a matéria da Lei Y, que, por sua vez, havia revogado a Lei X, objeto da conversão da
medida provisória M. Em 42 dias, a medida provisória P foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Nesse caso,
a) a medida provisória P revogou a Lei Y e a sua rejeição implicou a repristinação da Lei X.
b) não editado decreto legislativo pelo Congresso Nacional no prazo de 60 dias, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência
da medida provisória P serão regidas pela Lei X.
c) não editado decreto legislativo pelo Congresso Nacional no prazo de 60 dias, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência
da medida provisória P serão regidas pela Lei Y.
d) a medida provisória P não revogou a Lei Y e a sua rejeição não implicou, nos termos do § 3º do artigo 2º da LINDB, a repristinação da Lei Y.
e) a medida provisória P revogou a Lei Y e a sua posterior rejeição implicou, nos termos do § 3º do artigo 2º da LINDB, a repristinação da Lei Y.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1234655

Questão 33: FCC - Adv Leg (ALAP)/ALAP/Atividade de Serviços Jurídicos/Procurador/2020
Assunto: Medidas Provisórias
A respeito da medida provisória, é correto afirmar:
a) É vedada a edição de medida provisória sobre matéria de direito penal, processo penal, direito civil e processo civil.
b) A medida provisória perderá a eficácia a partir da rejeição ou da não conversão em lei no prazo de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período.
c) A medida provisória poderá ser adotada por governador do Estado por aplicação direta e por extensão do artigo 62 da Constituição Federal, mesmo sem previsão
na constituição do Estado.
d) Uma das novidades mais importantes introduzidas pela Emenda Constitucional nº 32/2001 é a imposição de prazos inexoráveis à tramitação parlamentar da
medida provisória, o que visou a inibir a inércia decisória.
e) É permitida a reedição de medida provisória, na mesma sessão legislativa, que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo, vedada na hipótese de rejeição.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1234683

Questão 34: FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Legislativa/Técnico Legislativo/2020
Assunto: Medidas Provisórias
Segundo a Constituição Federal de 1988, constitui uma inovação primária na ordem jurídica promovida pelo chefe do Executivo
a)
b)
c)
d)
e)

ad referendum do Parlamento:

Proposta de lei complementar de iniciativa privativa do chefe do Executivo.
Decreto-lei.
Lei delegada.
Decreto do Presidente da República.
Medida Provisória.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1239102

Questão 35: IGECS - Proc Mun (S Vicente)/Pref São Vicente/2020
Assunto: Medidas Provisórias
Em relação à edição de medidas provisórias, considere as seguintes afirmativas:
I. A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórios dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus
pressupostos constitucionais.
II. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro.
III. As medidas provisórias terão sua votação iniciada no Senado Federal.
IV. Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência , subsequentemente, em
cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver
tramitando.
São verdadeiras (V) ou falsas (F)
a)
b)
c)
d)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/1285598

Questão 36: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Medidas Provisórias
Acerca do processo legislativo, julgue o item a seguir.
Conforme o entendimento do STF, é inconstitucional medida provisória ou lei decorrente de conversão de medida provisória cujo conteúdo normativo caracterize a
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reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do prazo ou que ainda não tenha sido apreciada pelo
Congresso Nacional dentro do prazo estabelecido pela Constituição Federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1286466

Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1319969

Questão 37: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Medidas Provisórias
No tocante a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
Não é possível editar medidas provisórias sobre meio ambiente.
Certo
Errado

Questão 38: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Medidas Provisórias
No tocante a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
Considere que, decorrido o prazo legal após a rejeição de determinada medida provisória, não tenha sido editado o decreto legislativo, de competência do Congresso
Nacional, que disciplinasse as relações jurídicas constituídas durante a vigência da referida medida. Neste caso os pedidos que foram meramente protocolados, mas não
examinados não constituem uma “relação jurídica constituída”, logo não continuarão a serem regidos pela medida provisória rejeitada.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1319973

Questão 39: IBFC - Ana Cont (CGE RN)/CGE RN/2019
Assunto: Medidas Provisórias
Assinale a alternativa que indica uma matéria compatível com a edição de medidas provisórias:
a)
b)
c)
d)

carreira dos membros do Ministério Público
detenção de ativo financeiro
organização do Poder Judiciário
majoração de impostos
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/763436

Questão 40: NC-UFPR - Adv (FPMA)/FPMA/2019
Assunto: Medidas Provisórias
As Medidas Provisórias são instrumentos normativos mais céleres, utilizados quando há urgência e relevância. Contudo, possuem rígido regramento constitucional, de
sorte que sejam evitados abusos por parte do Poder Executivo e ocorra efetivo controle do Congresso Nacional. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras
(V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) Cessada a eficácia da Medida Provisória sem que ela tenha sido convertida em lei pelo Congresso Nacional e este Poder não tenha editado decreto legislativo,
as relações jurídicas que tenham sido objeto de sua regulação serão desconstituídas.
( ) O Prefeito, como Chefe do Poder Executivo municipal, possui o poder de editar medidas provisórias nos casos de relevância e urgência, desde que seguidos os
limites previstos no art. 62 da Constituição Federal.
( ) As Medidas Provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.
( ) É vedada edição de Medida Provisória que tenha por objeto instituição ou majoração de impostos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/786725

Questão 41: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2019
Assunto: Medidas Provisórias
Ante o iminente vencimento do prazo para adimplemento de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil perante o Fundo Monetário Internacional, bem como
diante da grave crise econômica enfrentada pelo Estado, o Presidente da República, no regular exercício do mandato, edita a Medida Provisória X. A medida dispõe sobre
a possibilidade de detenção e sequestro, pelo governo federal, de bens imóveis com área superior a 250 m² situados em zonas urbanas, desde que não se trate de bem
de família e que o imóvel esteja desocupado há mais de dois anos.
Sobre a Medida Provisória X, com base na CRFB/88, assinale a afirmativa correta.
a) É inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal de 1988 veda, expressamente, que tal espécie normativa disponha sobre matéria que vise a detenção ou o
sequestro de bens.
b) É inconstitucional, pois trata de matéria já regulamentada pelo legislador ordinário, qual seja, a possibilidade de desapropriação de bens imóveis urbanos por
necessidade ou utilidade pública.
c) Ela não se revela adequada ao cumprimento do requisito de urgência porque só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, caso venha a ser convertida em
lei até o último dia daquele em que foi editada.
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d) É constitucional, pois foram respeitados os requisitos de relevância e urgência, desde que seja submetida de imediato ao Congresso Nacional, perdendo eficácia
se não for convertida em lei no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável uma única vez por igual período.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/817792

Questão 42: FCC - Aud Fisc (SEFAZ BA)/SEFAZ BA/Administração, Finanças e Controle Interno/2019
Assunto: Medidas Provisórias
Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medida provisória, com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional,
sendo VEDADA a
a) edição de medida provisória sobre várias matérias e, dentre elas, matérias relativas à nacionalidade, à cidadania, ao direito civil, aos direitos políticos, ao direito
do trabalho, aos partidos políticos, aos direitos sociais e ao direito eleitoral.
b) reedição, na mesma legislatura, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
c) produção imediata de seus efeitos no caso de instituição ou majoração do imposto sobre a renda, porque os efeitos dessa MP serão produzidos somente no
exercício financeiro seguinte àquele em que houver sido convertida em lei, até o último dia daquele em que foi editada.
d) aprovação de medida provisória por decurso de prazo, devendo sua votação ser iniciada no Senado Federal.
e) prorrogação da vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do
Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/877329

Questão 43: VUNESP - Adv (Pref Arujá)/Pref Arujá/2019
Assunto: Medidas Provisórias
Assinale a alternativa que corresponda à literalidade do texto constitucional a respeito das medidas provisórias.
a) É vedada a edição de medida provisória a respeito da organização do Poder Judiciário, mas permite- -se caso se trate da organização interna do Ministério Público
Federal, cuja estrutura está vinculada à Administração Pública.
b) As medidas provisórias possuem o prazo de vigência de 45 dias prorrogáveis uma única vez por igual período, caso não sejam analisadas pelo Poder Legislativo.
c) A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus
pressupostos constitucionais.
d) As medidas provisórias terão a sua votação iniciada no Senado Federal.
e) Se a medida provisória não for apreciada em até 30 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das
Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/914387

Questão 44: VUNESP - Proc (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/GP/2019
Assunto: Medidas Provisórias
Ao tratar das medidas provisórias, a Constituição Federal estabelece que
a) a deliberação do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias não dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos
constitucionais.
b) é permitida a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
c) caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão
separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.
d) será prorrogado o período de vigência de medida provisória, que no prazo de noventa dias, contado da data da publicação, não tiver sua votação encerrada nas
duas Casas do Congresso Nacional.
e) as medidas provisórias terão sua votação iniciada no Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/954699

Questão 45: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Direito/2019
Assunto: Medidas Provisórias
Com relação à medida provisória, assinale a opção correta.
a) A edição de medida provisória por governador de estado é estritamente vedada.
b) O prazo máximo para que medida provisória seja convertida em lei é de 180 dias após a sua publicação.
c) Não sendo editado decreto legislativo para regulamentar as relações jurídicas após a perda de eficácia de medida provisória, os atos praticados durante sua
vigência permanecerão por ela regidos.
d) Em caso de edição de medida provisória os parlamentares serão convocados extraordinariamente para deliberar sobre a medida provisória caso estejam em
recesso.
e) Compete à Comissão de Constituição e Justiça da casa legislativa apreciar os aspectos constitucionais de medidas provisórias.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/973033

Questão 46: FAFIPA - Proc (Foz do Iguaçu)/Pref Foz do Iguaçu/2019
Assunto: Medidas Provisórias
A medida provisória trata-se de espécie normativa voltada a regulamentar questões dotadas de relevância e urgência. Neste sentido, é vedada a edição de medida
provisória para a tratativa de todas as matérias constantes nas alternativas abaixo, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Relativa a direitos fundamentais.
Reservada a Lei Complementar.
Relativa à organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, à carreira e à garantia de seus membros.
Relativa a direito penal, processual penal e processual civil.
Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/990424

Questão 47: FCC - PJ (MPE MT)/MPE MT/2019
Assunto: Medidas Provisórias
De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca das medidas provisórias,
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a) é compatível com a Constituição Federal a inserção de emendas parlamentares ao projeto de conversão em lei de medida provisória, independentemente da
relação de pertinência temática com a medida provisória originalmente submetida à apreciação das Casas do Congresso Nacional.
b) a definição do que seja relevante e urgente para fins de edição de medidas provisórias consiste, em regra, em um juízo político de competência do Presidente da
República, controlado pelo Congresso Nacional, não cabendo ao Poder Judiciário, salvo em caso de notório abuso, imiscuir-se na análise dos referidos pressupostos
constitucionais.
c) é constitucional medida provisória ou lei decorrente de conversão de medida provisória cujo conteúdo normativo caracterize a reedição, na mesma sessão
legislativa, de medida provisória anteriormente rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do prazo ou que ainda não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional
dentro do prazo estabelecido pela Constituição Federal.
d) o sobrestamento das deliberações legislativas decorrentes da não apreciação de medidas provisórias no prazo de 45 dias contados de sua publicação alcança
todas as proposições legislativas que tramitem no Congresso Nacional, e não somente as que versem sobre temas passíveis de serem tratados por medida provisória.
e) somente é compatível com a Constituição Federal a edição de medidas provisórias pelo Presidente da República, não sendo admissível sua adoção pelos chefes do
Poder Executivo dos estados por se tratar de instrumento de exceção ao princípio da separação dos poderes, a comportar interpretação restritiva.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1005265

Questão 48: VUNESP - Proc Mun (RP)/Pref RP/2019
Assunto: Medidas Provisórias
Ao tratar sobre as espécies normativas do processo legislativo brasileiro, a Constituição expressamente consigna que
a) as medidas provisórias, de legitimidade do Chefe do Poder Executivo, publicadas em caso de relevância e urgência, terão prazo máximo de vigência de 30 (trinta)
dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, e poderão versar, inclusive, sobre nacionalidade.
b) são de iniciativa concorrente do Presidente da República e do Congresso Nacional as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das forças armadas.
c) a Constituição poderá ser emenda mediante iniciativa popular, desde que o projeto seja subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído em 5
Estados, com não menos do que 3 décimos por cento em cada um deles.
d) as medidas provisórias terão sua votação iniciada no Senado Federal.
e) a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara
dos Deputados.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1007868

Questão 49: FCC - AJ (TJ MA)/TJ MA/Direito/2019
Assunto: Medidas Provisórias
É admissível, à luz da Constituição Federal, que medida provisória disponha sobre
a)
b)
c)
d)
e)

a fiscalização financeira da administração pública direta e indireta.
finanças públicas.
concessão de garantias pelas entidades públicas.
majoração de impostos.
emissão e resgate de títulos da dívida pública.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1009170

Questão 50: FUNDATEC - Proc (P das Missões)/Pref P das Missões/2019
Assunto: Medidas Provisórias
Quando o Presidente da República edita uma Medida Provisória, é correto afirmar que:
a) Se esta não for apreciada em até 45 dias contados da sua publicação, a sua apreciação entrará em regime de urgência.
b) A análise de sua adequação será realizada exclusivamente pelo Senado Federal.
c) Esta será analisada pelas duas Casas Legislativa, iniciando pelo Senado Federal e, em caso de aprovação nesta Casa Legislativa, é encaminhada à Câmara dos
Deputados.
d) O Congresso Nacional não poderá realizar emendas à Medida Provisória, que será analisada e aprovada ou recusada na sua integralidade.
e) Em caso de aprovação, com a sua conversão em lei, dispensará sanção presidencial.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1052024

Questão 51: EXATUS - Adv (CM Candói)/CM Candói/2019
Assunto: Medidas Provisórias
De acordo com a Constituição da República de 1988, as medidas provisórias perderão a eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de:
a)
b)
c)
d)
e)

30 (trinta) dias, prorrogável, uma vez por igual período.
45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável, uma vez por igual período.
60 (sessenta) dias, prorrogável, uma vez por igual período.
90 (noventa) dias, prorrogável, uma vez por igual período.
180 (cento e oitenta) dias, prorrogável, uma vez por igual período.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1081852

Questão 52: FCC - ADG Jr (METRO SP)/METRO SP/Administração de Empresas/2019
Assunto: Medidas Provisórias
Conforme observa Maria Sylvia Di Pietro, ao se referir ao princípio da legalidade,

Hoje, é possível falar em legalidade restrita, significando exigência de lei, em sentido formal, para a prática de determinados atos, em especial os que restringem direitos
do cidadão, tal como decorre do artigo 5º, II, da Constituição.
(Direito Administrativo, 2017, p. 1.004)
Dentre as espécies normativas mencionadas na Constituição Federal de 1988, às quais se reconhecem os efeitos de lei formal, encontra-se
a)
b)
c)
d)

o decreto presidencial.
a orientação normativa.
a portaria ministerial.
o decreto-lei.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19338129/imprimir

10/26

28/09/2020

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

e) a medida provisória.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1117790

Questão 53: FEPESE - Ass (Florianópolis)/Pref Florianópolis/Jurídico/2019
Assunto: Medidas Provisórias
É vedada a edição de Medida Provisória sobre matéria que verse sobre:
1.
2.
3.
4.

instituição de imposto
direito eleitoral
majoração de imposto
direito processual civil

Assinale a alternativa que indica todos os itens corretos.
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretos apenas os itens 1 e 4.
Estão corretos apenas os itens 2 e 3.
Estão corretos apenas os itens 2 e 4.
Estão corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
Estão corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1151609

Questão 54: Machado de Assis - Proc (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Medidas Provisórias
Sobre o tema Processo Legislativo, assinale a alternativa CORRETA:
a) Projeto de Lei de iniciativa popular cujo objeto seja alteração do Código Tributário Nacional; padece de vício de inconstitucionalidade, tendo em vista que o
instituto se refere apenas a leis ordinárias.
b) Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las em até trinta dias, ao
Congresso Nacional.
c) É permitida a edição de medidas provisórias relativas ao Direito Civil.
d) Aprovado projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta será imediatamente revogada.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1202851

Questão 55: QUADRIX - Ana Área (CREA GO)/CREA GO/Advogado/2019
Assunto: Medidas Provisórias
Em relação ao processo legislativo, às medidas provisórias, aos órgãos do Poder Judiciário e à execução contra a Fazenda Pública, julgue o item.
A rejeição tácita da medida provisória e a não edição do decreto legislativo pelo Congresso Nacional, que teria como objetivo regulamentar as relações jurídicas advindas
de sua adoção, autorizam o presidente da República a editar, na mesma sessão legislativa, em caso de relevância e urgência, outra medida provisória com idêntico
conteúdo.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1204819

Questão 56: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2018
Assunto: Medidas Provisórias
O Presidente da República editou medida provisória pela qual aumentou as penas previstas para o crime de furto e alterou o processo penal aplicável aos crimes
hediondos, permitindo que a prisão temporária do réu seja fixada por prazo superior ao vigente. A medida provisória teve seus efeitos prorrogados por 60 dias, vindo a
ser rejeitada pelo Congresso Nacional, o que ensejou sua reedição na mesma sessão legislativa.
Considerando essa situação à luz da Constituição Federal, a medida provi- sória
I. poderia ter aumentado a pena para o crime de furto.
II. poderia ter alterado o processo penal aplicável aos crimes hediondos.
III. poderia ter sido prorrogada pelo prazo de 60 dias.
IV. não poderia ter sido reeditada.
Está correto o que se afirma APENAS em
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/606915

Questão 57: FAUEL - Proc Mun (Paranavaí)/Pref Paranavaí/2018
Assunto: Medidas Provisórias
No que diz respeito ao processo legislativo, de acordo com a Constituição da República e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta:
a) Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada
uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, apenas as votações de projetos de leis ordinárias que versem sobre temas que
possam ser tratados por medida provisória.
b) A Constituição da República veda, expressamente, a prática de emenda parlamentar à projeto de conversão de medida provisória em lei, na hipótese de
inexistência de pertinência temática.
c) A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início no Senado
Federal.
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d) A sanção do projeto de lei convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa, de modo que a ulterior aquiescência do chefe
do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei tem o condão de sanar o vício da inconstitucionalidade.
e) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por sete 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/616188

Questão 58: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Medidas Provisórias
À luz do que disciplina a Constituição Federal quanto ao processo legislativo,
a) prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua
votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
b) o Presidente da República, em caso de urgência e relevância, pode editar medida provisória relativa a direito eleitoral.
c) caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão conjunta
do Congresso Nacional.
d) aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta deixará de viger imediatamente.
e) é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada, sendo possível, contudo, sua reedição, no caso da perda de sua
eficácia por decurso de prazo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/618019

Questão 59: FUNDATEC - Ana Leg (ALERS)/ALERS/Administrador/2018
Assunto: Medidas Provisórias
No que diz respeito ao regime jurídico das medidas provisórias previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta.
a) As medidas provisórias terão sua votação iniciada no Senado Federal.
b) Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de cento e vinte dias, contado de sua edição, não tiver a sua
votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
c) É vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a cidadania, direitos políticos e direito eleitoral, salvo partidos políticos.
d) É vedada a edição de medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar.
e) É vedada a reedição, na mesma legislatura, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/622842

Questão 60: FUNDATEC - Proc (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Medidas Provisórias
De acordo com a Constituição Federal, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
I. Relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral.
II. Relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares.
III. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.
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/623844

Questão 61: FGV - AJ (TJ AL)/TJ AL/Oficial de Justiça Avaliador/2018
Assunto: Medidas Provisórias
O Presidente da República editou a Medida Provisória XX, que inseriu relevantes modificações na economia nacional. O Partido Político Alfa, insatisfeito com o teor desse
ato normativo, solicitou o parecer de um renomado advogado em relação ao fato de a medida provisória somente ter sido assinada pelo Chefe do Poder Executivo, não
contando com o referendo do Ministro de Estado da área.
À luz da sistemática constitucional, o advogado respondeu, corretamente, que:
a)
b)
c)
d)
e)

a edição de medida provisória é de competência privativa do Presidente da República, não podendo contar com a participação de Ministro de Estado;
o referendo do Ministro de Estado da área somente é necessário em relação aos decretos, não aos atos com força de lei;
o referendo do Ministro de Estado da área somente seria necessário por ocasião da sanção da lei de conversão aprovada pelo Congresso Nacional;
a ordem constitucional somente exige que o Ministro de Estado assine os atos do Presidente da República nas hipóteses de competência concorrente;
era necessário o referendo do Ministro de Estado da área para a edição da Medida Provisória XX, sendo que sua ausência denota a caracterização de vício formal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/638277

Questão 62: VUNESP - Proc Jur (CM Jabo)/CM Jaboticabal/2018
Assunto: Medidas Provisórias
Determinado projeto de lei, de iniciativa de um Deputado, foi regularmente aprovado em ambas as Casas legislativas e enviado para a sanção do Presidente da
República. Este, dentro do prazo para sanção ou veto, por não concordar com os termos do projeto e não querendo vetá-lo, decide editar uma medida provisória sobre a
mesma matéria, com as correções que entende cabíveis. Essa medida provisória, segundo a Constituição Federal,
a) é constitucional, com base na competência do Presidente da República, não havendo óbice formal ou material à edição da referida medida.
b) será inconstitucional apenas se o projeto for de lei complementar, uma vez que a medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar.
c) é inconstitucional por haver vedação à edição de medida provisória já disciplinada em projeto de lei aprovado e pendente de sanção ou veto do Presidente da
República.
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d) é inconstitucional em razão do Presidente não poder editar medida provisória que não seja de sua competência legislativa exclusiva, nos termos do texto da
Constituição Federal.
e) será constitucional, se não houver vedação material à edição da medida provisória, pois a edição da medida ocorreu ainda dentro do período de veto ou sanção
ao projeto de lei.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/639040

Questão 63: CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Medidas Provisórias
No que se refere à organização dos poderes, julgue o item que se segue.
Medida provisória que perca sua eficácia por decurso de prazo somente poderá ser reeditada na mesma sessão legislativa, em caso de interesse público relevante.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/667000

Questão 64: VUNESP - Proc Mun (Sorocaba)/Pref Sorocaba/2018
Assunto: Medidas Provisórias
Considerando o disposto no texto constitucional em relação às medidas provisórias estaduais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
a)
b)
c)
d)
e)

é vedada a sua edição pelos Estados.
é possível aos Estados adotá-las, sem limitação material, desde que previstas na Constituição Estadual.
podem ser adotadas pelos Estados, em casos de urgência e relevância, não sendo necessária a previsão na Constituição Estadual.
os Estados podem adotá-las, com previsão em suas constituições, sendo vedada a sua edição para regulamentar os serviços locais de gás canalizado.
é vedada sua edição apenas para as mesmas hipóteses de proibição aplicáveis às medidas provisórias federais, pelo princípio da simetria.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/676324

Questão 65: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Constituição e Justiça/2018
Assunto: Medidas Provisórias
As medidas provisórias
a) são uma espécie legislativa prevista na Lei Orgânica, que pode ser adotada pelo Governador, em caso de relevância e urgência, com força de lei, em matéria da
competência legislativa do Distrito Federal equivalente à dos Estados-membros.
b) podem ser adotadas pelos governadores dos Estados, obedecido o padrão federal e se houver previsão na constituição local, exceto em matéria referente aos
serviços locais de gás canalizado.
c) são idênticas ao decreto-lei previsto na ordem constitucional anterior à atual.
d) seguirão para sanção ou veto do Presidente da República, quando aprovado o projeto de lei de sua conversão sem alteração de mérito.
e) podem dispor sobre matéria reservada à lei complementar, desde que aprovada por maioria absoluta em ambas as Casas do Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/682966

Questão 66: VUNESP - Ana Jur (MPE SP)/MPE SP/2018
Assunto: Medidas Provisórias
O Presidente da República editou uma medida provisória (MP) disciplinando determinadas matérias sobre a carreira do Ministério Público e remete o texto da MP à
Câmara dos Deputados, recebendo parecer contrário da Comissão Mista de Deputados e Senadores, sendo, em seguida, objeto de apreciação e votação em sessão
conjunta do Congresso Nacional, acabando por ser aprovada depois de 65 dias de deliberação legislativa.
Considerando a situação hipotética, bem como as normas constitucionais que regem a matéria, é correto afirmar que a referida medida provisória é
a) inconstitucional, porque contém vício material e também vício formal, uma vez que deveria ser apreciada em sessão separada pelo plenário de cada uma das
Casas Legislativas.
b) formal e materialmente constitucional, uma vez que obedeceu a todos os dispositivos constitucionais que disciplinam a medida provisória.
c) é materialmente constitucional, porém inconstitucional no aspecto formal em razão de que as medidas provisórias não devem ser encaminhadas à Câmara dos
Deputados, mas ao Congresso Nacional.
d) inconstitucional em seu conteúdo, além de conter vício formal, porque o parecer contrário da referida Comissão deve implicar em seu obrigatório arquivamento.
e) constitucional no seu conteúdo, mas formalmente inconstitucional por ter sido ultrapassado o prazo improrrogável de 60 dias para sua apreciação e aprovação.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/695057

Questão 67: FAURGS - Adm (UFCSPA)/UFCSPA/2018
Assunto: Medidas Provisórias
Em caso de relevância e urgência, o _____________ poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao ____________.
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.
a) Presidente da República – Congresso Nacional
b) Presidente do Senado – Congresso Nacional
c) Presidente do Supremo Tribunal Federal – Presidente da República
d) Presidente da Câmara – Presidente do Supremo Tribunal Federal
e) Presidente da República – Presidente do Supremo Tribunal Federal
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/701831

Questão 68: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Administração/2018
Assunto: Medidas Provisórias
A Constituição Federal de 1988 veda expressamente a edição de medida provisória que
a) verse sobre a seguridade social.
b) trate das diretrizes e bases da educação nacional.
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c) regulamente a concessão de serviços locais de gás canalizado.
d) implique a instituição ou majoração de impostos.
e) regulamente o regime de portos e a navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/724577

Questão 69: Legalle - Estag (MPE GO)/MPE GO/2018
Assunto: Medidas Provisórias
As medidas provisórias são editadas pelo Presidente de República nos casos de relevância e urgência. Analise as afirmativas sobre as medidas provisórias e assinale V
para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
( ) É vedado a edição de medida provisória em matéria de nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito processual penal,
direito processual civil.
( ) É permitido a edição de medida provisória em matéria de planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e os orçamentos e créditos adicionais e suplementares.
( ) É vedado a edição de medida provisória em matéria de organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros.
Qual é a sequência correta?
a)
b)
c)
d)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/777404

Questão 70: FEPESE - Proc (PGE SC)/PGE SC/2018
Assunto: Medidas Provisórias
Em relação às medidas provisórias, é correto afirmar:
a) Os requisitos de relevância e urgência poderão ser dispensados quando a questão envolver matéria reservada à lei complementar.
b) Perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de cento e vinte dias, prorrogável uma única vez por igual período, devendo o
Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.
c) Não existe qualquer vedação relacionada ao tipo de matéria que poderá ser objeto de medida provisória, a não ser aquelas relacionadas à competência legislativa
da União.
d) É vedada sua edição para tratar de matérias relativas à nacionalidade, à cidadania, aos direitos políticos, aos partidos políticos, ao direito eleitoral; ao direito
penal, processual penal e processual civil.
e) Após serem encaminhadas pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, terão sua votação iniciada no Senado Federal. Posteriormente, serão remetidas à
Câmara dos Deputados.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/802118

Questão 71: IBADE - Ana (CM Vilhena)/CM Vilhena/Legislativo/Direito/2018
Assunto: Medidas Provisórias
Segundo a disciplina constitucional do processo legislativo, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias. Sobre elas é
correto afirmar que:
a) não têm força de lei.
b) terão sua votação iniciada no Senado Federal.
c) medida provisória editada sobre matéria reservada a lei complementar é constitucional.
d) o Presidente da República deve submetê-las para apreciação do Congresso Nacional em até 45 (quarenta e cinco) dias.
e) é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do
Presidente da República.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/828638

Questão 72: CRESCER - Proc (SD Azeitão)/Pref SD Azeitão/2018
Assunto: Medidas Provisórias
A respeito do processo legislativo, assinale a opção INCORRETA:
a) São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, não sendo necessária submetê-las de imediato
ao Congresso Nacional;
c) As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados;
d) Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua
votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/852991

Questão 73: IBGP - Proc Mun (Sta Luzia)/Pref Santa Luzia/2018
Assunto: Medidas Provisórias
De acordo com a Constituição da República, assinale a alternativa CORRETA:
a) O estabelecimento de remuneração inicial inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar viola a Constituição.
b) A medida provisória não apreciada pelo congresso nacional podia, até a Emenda Constitucional nº 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de
trinta dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição.
c) A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias devidas
em razão do contrato de trabalho.
d) A adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto é inconstitucional, mesmo que não haja
integral identidade entre uma base e outra.
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Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/875604

Questão 74: VUNESP - Proc (CM M Cruzes)/CM Mogi Cruzes/2017
Assunto: Medidas Provisórias
O Presidente da República editou determinada Medida Provisória a respeito de certos direitos individuais, tendo-a submetido de imediato ao Congresso Nacional. Sobre
essa medida provisória, é correto afirmar que
a)
b)
c)
d)
e)

será apreciada, em sessão conjunta, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.
será inconstitucional se reeditada, na mesma sessão legislativa, se outra já tiver perdido sua eficácia por decurso de prazo.
caso aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta perderá sua eficácia, desde sua edição.
se não for apreciada em até sessenta dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência.
é inconstitucional porque é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direitos individuais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/455835

Questão 75: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Medidas Provisórias
É permitida, observados os pressupostos constitucionais, a edição de medidas provisórias sobre matéria
a) relativa à organização do Poder Judiciário.
b) relativa à nacionalidade e à cidadania.
c) que vise ao sequestro de bens.
d) objeto de projeto de lei pendente de aprovação pelo Congresso Nacional.
e) relativa a partidos políticos e direito eleitoral.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/462204

Questão 76: VUNESP - Ana (CRBio 01)/CRBio 01/Advogado/2017
Assunto: Medidas Provisórias
O Congresso Nacional aprovou uma medida provisória sobre matéria relativa a benefícios previdenciários, mas idêntica matéria já havia sido disciplinada em projeto de lei
aprovado pelo Congresso Nacional e encontrava-se pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Nessa hipótese, considerando o disposto na Constituição
Federal acerca do processo legislativo, é correto afirmar que
a)
b)
c)
d)
e)

a medida provisória deve prevalecer sobre o projeto de lei, pois aprovada antes da sanção do Presidente da República.
o projeto de lei deve prevalecer ante à medida provisória, uma vez que esta não pode disciplinar matéria atinente a benefício previdenciário.
a medida provisória prevalecerá sobre o projeto de lei apenas se este for totalmente vetado pelo Presidente da República.
o projeto de lei deve prevalecer sobre a medida provisória, pois matéria sobre benefício previdenciário não atende aos requisitos de relevância e urgência.
o projeto de lei deve prevalecer sobre a medida provisória, que, no caso, não poderia ser editada sobre a matéria pendente de sanção ou veto presidencial.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/471942

Questão 77: Com. Exam. (TRF 2) - JF TRF2/TRF 2/2017
Assunto: Medidas Provisórias
Leia as assertivas e, ao final, marque a opção correta:
I) A utilização de Medida Provisória para fins de abertura de crédito extraordinário é medida excepcionalíssima, somente admitida pela Constituição para fazer
frente a despesas decorrentes de guerra ou comoção interna, observadas as demais regras aplicáveis a tal espécie legislativa.
II) As Medidas Provisórias possuem força de lei e eficácia imediata desde a sua publicação. Após editadas, o Presidente da República não pode meramente
cancelá-las e, assim, retirá-las da apreciação do Poder Legislativo, impedindo que este examine plena e integralmente seus efeitos, o que não impede que uma MP
revogue outra ainda não convertida em lei.
III) Embora ato normativo provisório, cuja finalidade é ser convertida em lei, a Medida Provisória pode ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade ou de
Ação Declaratória de Constitucionalidade, sendo certo que, se convertida em lei, é imprescindível o aditamento da inicial, sob pena de extinção do processo de
controle abstrato.
a) Apenas a assertiva I está correta.
b) Apenas a assertiva II está correta.
c) Apenas a assertiva III está correta.
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
e) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/478210

Questão 78: VUNESP - JE TJSP/TJ SP/2017
Assunto: Medidas Provisórias
Assinale a alternativa correta.
a) A edição de medidas provisórias pelo Presidente da República, com fundamento nos conceitos jurídicos indeterminados de “urgência” e “relevância”, submete-se a
controle jurisdicional, uma vez que seu regime jurídico é de natureza constitucional e a atividade do chefe do Poder Executivo é de competência extraordinária.
b) As medidas provisórias, embora sujeitas a regime jurídico específico, no tocante aos conceitos jurídicos indeterminados de “relevância” e “urgência”, situam-se –
como atos políticos – no âmbito da opção discricionária do chefe do Poder Executivo, cujo controle compete ao Parlamento, em razão de seu conteúdo.
c) Os requisitos da “urgência” e da “relevância”, por implicarem juízos políticos quando manejados pelo Presidente da República, implicam opções de alta
discricionariedade, só conferidos a Autoridades Estatais legitimadas pelo princípio democrático e, por essa razão mesma, não podem ser sindicados pelo Poder Judiciário,
sob pena de violação do princípio de separação dos poderes e do núcleo fundamental do Estado Democrático de Direito.
d) A edição de medidas provisórias constitui atos políticos e não atos administrativos, caracterizando-se aqueles em relação a estes, por serem dotados de alto grau
de discricionariedade conferido ao Presidente da República e, por essa razão mesma, não se sujeitam a sindicabilidade jurisdicional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/523741

Questão 79: CEBRASPE (CESPE) - Ag SP (SJDH PE)/SJDH PE/2017
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Assunto: Medidas Provisórias
É permitida a edição de medida provisória que verse sobre
a)
b)
c)
d)
e)

retenção de bens de poupança ou de ativo financeiro.
organização do Poder Judiciário e do Ministério Público.
direitos políticos e partidos políticos.
instituição e majoração de impostos.
nacionalidade, cidadania e direito eleitoral.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/524471

Questão 80: VUNESP - Proc Jur (CM Sumaré)/CM Sumaré/2017
Assunto: Medidas Provisórias
Com base nos caracteres gerais da Medida Provisória, assinale a alternativa correta.
a) É vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a direito processual do trabalho e direito tributário.
b) Os requisitos da relevância e da urgência não podem ser analisados pelas Casas do Congresso Nacional, vez que se tratam de requisitos discricionários do Chefe
do Executivo.
c) As medidas provisórias terão sua votação iniciada no Senado.
d) Após editada a medida provisória, o Presidente da República possui a discricionariedade de retirá-la da apreciação do Congresso Nacional, caso demonstre razões
fundamentadas para tanto.
e) Caso a medida provisória não seja deliberada no prazo de 120 dias, ocorrerá sua rejeição tácita e perderá sua eficácia desde a edição.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/525480

Questão 81: FCC - TJ TRE PR/TRE PR/Administrativa/2017
Assunto: Medidas Provisórias
O Presidente da República editou, durante o recesso parlamentar, medida provisória alterando a legislação sobre partidos políticos.
O Congresso Nacional, por suas Casas Legislativas, rejeitou-a no 60o dia após o fim do recesso. Nessa situação, considere as afirmações abaixo.
I. A medida provisória foi editada em desconformidade com a Constituição Federal, uma vez que não pode dispor em matéria de partidos políticos.
II. O Poder Legislativo rejeitou-a dentro do prazo constitucional.
III. As relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da medida provisória conservar-se-ão por ela regidas se não for editado
o decreto legislativo regulando a matéria em até 60 dias após a rejeição da medida provisória.
Está correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/527260

Questão 82: CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE-PE/Administração/2017
Assunto: Medidas Provisórias
A respeito dos princípios fundamentais e dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir.
A regra da separação dos poderes impede que os requisitos de relevância e urgência, necessários à edição de medidas provisórias pelo presidente da República, sejam
submetidos ao crivo do Poder Judiciário.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/534775

Questão 83: CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE-PE/Julgamento/2017
Assunto: Medidas Provisórias
A respeito do Poder Legislativo, julgue o item subsecutivo.
Matéria reservada a lei complementar não pode ser tratada por meio de medida provisória nem pode ser objeto de lei delegada elaborada pelo presidente da República.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/534909

Questão 84: IBFC - TJ (TJ PE)/TJ PE/Administrativa/2017
Assunto: Medidas Provisórias
Sobre as medidas provisórias, analise as afirmativas a seguir.
I. É vedada a edição de medida provisória dispondo sobre direito processual penal.
II. O Congresso Nacional terá o prazo improrrogável de sessenta dias para converter (ou não) a medida provisória em lei.
III. Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão
separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.
IV. É vedada a reedição, nas próximas duas sessões legislativas, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de
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prazo.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I é correto
Apenas I e III são incorretos
I, II, III e IV são incorretos
Apenas IV é correto
Apenas II e III são corretos
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/541575

Questão 85: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF5/TRF 5/2017
Assunto: Medidas Provisórias
Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das
Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.
Constituição Federal, art. 62, § 6.º.

Considerando o artigo referido e interpretando o limite do sobrestamento das deliberações legislativas, o STF fixou entendimento de que o sobrestamento alcança
projetos de
a) lei ordinária sobre temas passíveis de regramento por medida provisória.
b) decreto legislativo da casa em que estiver tramitando a medida provisória.
c) lei complementar e de lei ordinária que tratem de temas não incluídos no âmbito de incidência das medidas provisórias.
d) emenda constitucional e lei complementar.
e) resolução e emenda constitucional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/558096

Questão 86: CEBRASPE (CESPE) - DP AL/DPE AL/2017
Assunto: Medidas Provisórias
O instituto da medida provisória pode ser utilizado pelo presidente da República para
a)
b)
c)
d)
e)

criar novas condições de inelegibilidade, a fim de proteger a probidade administrativa.
abrir crédito extraordinário para atender a despesa imprevisível e urgente, como as decorrentes de calamidade pública.
regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.
estabelecer normas gerais de organização das Defensorias Públicas estaduais.
aumentar a pena de determinado tipo penal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/561131

Questão 87: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF1/TRF 1/Apoio Especializado/Taquigrafia/2017
Assunto: Medidas Provisórias
Com relação aos Poderes Legislativo e Executivo, julgue o seguinte item.
Nas situações de relevância e urgência, o chefe do Poder Executivo federal poderá editar medida provisória que trate de matéria relativa à organização do Poder
Judiciário.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/561978

Questão 88: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE TO/TRE TO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Medidas Provisórias
As medidas provisórias podem versar sobre matéria
a) que vise à detenção de bens e de poupança popular.
b) que implique a majoração de imposto.
c) relativa a direitos políticos e a partidos políticos.
d) reservada a lei complementar.
e) relativa a direito eleitoral.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/566101

Questão 89: FAURGS - TJ (TJ RS)/TJ RS/Judiciária e Administrativa/2017
Assunto: Medidas Provisórias
Instrução: A questão refere-se à Constituição da República Federativa do Brasil.
Em consonância com o que prevê o art. 62, é permitida a edição de medidas provisórias sobre as seguintes matérias:
a)
b)
c)
d)
e)

nacionalidade e direitos políticos.
instituição e majoração de tributos.
direito penal e processual civil.
organização do Poder Judiciário e do Ministério Público.
planos plurianuais e diretrizes orçamentárias.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/567229

Questão 90: IBADE - Ana Prev (IPERON)/IPERON/Médico Perito/2017
Assunto: Medidas Provisórias
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Nos termos do art. 62 da Constituição da República Federativa do Brasil:
a) a medida provisória pode ser reeditada na mesma sessão legislativa , ainda que rejeitada ou destituída de eficacia pelo decurso do tempo.
b) as medidas provisórias perderão a eficácia e não forem convertidas em lei no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período uma única vez.
c) é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a partidos políticos e reservada a lei complementar, entre outras hipóteses.
d) as medidas provisórias poderão ser adotadas em caso de relevância e urgência naquelas matérias não vedadas pela Constituição da República Federativa do
Brasil, ou , em hipóteses específicas, mediante autorização prévia do Congresso Nacional.
e) a medida provisória será convertida em lei depois de deliberação e aprovação pela Câmara dos Deputados, sem a necessidade de tramitação no Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/573764

Questão 91: IBADE - Adv (SEJUDH MT)/SEJUDH MT/2017
Assunto: Medidas Provisórias
Acerca do processo legislativo, é correto afirmar:
a) A medida provisória é espécie normativa pela qual o Congresso Nacional elabora atos que dispensam a sanção presidencial.
b) É vedada pela CRFB/88 a edição de medida provisória pelos Estados sobre qualquer assunto.
c) São pressupostos formais da medida provisória a urgência e a relevância da matéria sobre a qual versa, requisitos comuns às medidas cautelares em geral.
d) À exceção das cláusulas pétreas, qualquer outro assunto pode ser tratado por meio de medida provisória.
e) O Poder Judiciário não pode controlar os requisitos formais da medida provisória, mesmo em caso de abuso manifesto, sob pena de invadir o caráter discricionário
da avaliação política do ato normativo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/575016

Questão 92: FCC - AJ TRT21/TRT 21/Judiciária/2017
Assunto: Medidas Provisórias
Entendendo tratar-se de hipótese que se mostra relevante e urgente, o Presidente da República editou medida provisória disciplinando a compra e venda de imóveis no
Brasil, por meio da qual impôs uma série de requisitos e formalidades a serem observados na realização de negócios jurídicos dessa natureza. No prazo de 60 dias, a
medida provisória não foi apreciada pelo Congresso Nacional, razão pela qual o seu período de vigência foi prorrogado por mais 60 dias. Ao término do novo prazo,
porém, o Congresso Nacional não a converteu em lei.
As relações jurídicas decorrentes da referida medida provisória, constituídas durante o seu período de vigência,
a) deverão ser disciplinadas por decreto legislativo do Congresso Nacional em até 60 dias da perda da eficácia da medida provisória, conservando-se por ela regidas
caso não editado o decreto legislativo dentro desse prazo.
b) passarão a ser regidas pela legislação que anteriormente disciplinava a matéria, uma vez que as medidas provisórias que não forem convertidas em lei no prazo
de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, perderão eficácia desde a sua edição.
c) deverão ser disciplinadas por resolução da Câmara dos Deputados, em até 45 dias da perda da eficácia da medida provisória, passando a ser regidas pela
legislação anteriormente vigente caso não observado esse prazo.
d) permanecerão regidas pela medida provisória, não obstante tenha esta perdido sua eficácia por decurso do prazo, em virtude das garantias fundamentais do
respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.
e) deverão ser anuladas, uma vez que a medida provisória não convertida em lei dentro do prazo previsto na Constituição perde sua eficácia desde a sua edição, o
que fará com que as relações jurídicas constituídas durante sua vigência venham a perder o seu fundamento de validade.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/575946

Questão 93: FCC - AJ TST/TST/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Medidas Provisórias
Em 2016, o Presidente da República editou medida provisória disciplinando o ingresso na Polícia Federal e nas carreiras de juiz federal e do trabalho, tendo fixado idade
máxima para que o candidato tome posse nesses cargos. A medida provisória foi aprovada na Câmara dos Deputados, sendo, após, encaminhada ao Senado, que deixou
de apreciá-la no prazo constitucional. Embora a medida provisória não tenha sido convertida em lei, houve, ainda no ano de 2016, o transcurso do prazo para a edição de
decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes. Diante dessa situação, o Presidente da República, entendendo que havia urgência, não aguardou
a próxima legislatura e editou, em 2017, medida provisória fixando idade máxima para ingresso na Polícia Federal. Considerando a Constituição Federal,
a) as medidas provisórias não poderiam fixar limite máximo de idade para ingresso na Polícia Federal e nas carreiras de juiz federal e do trabalho, uma vez que a
Constituição Federal veda que a lei institua limite máximo de idade para qualquer carreira pública.
b) a primeira medida provisória perdeu os efeitos desde a sua edição, motivo pelo qual as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante
sua vigência não poderão ser por ela regidas.
c) a perda da eficácia da primeira medida provisória não constitui impedimento constitucional para a edição da segunda medida provisória.
d) as medidas provisórias disciplinaram matéria permitida pela Constituição Federal, qual seja, ingresso na Polícia Federal e nas carreiras de Juiz Federal e Juiz do
Trabalho.
e) caso se vislumbre inconstitucionalidade na edição da segunda medida provisória, poderá ser arguida, no âmbito do controle concentrado e abstrato de
constitucionalidade, apenas após sua eventual conversão em lei pelo Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/584207

Questão 94: CEV UECE - Adv (FUNECE)/FUNECE/2017
Assunto: Medidas Provisórias
Quanto ao processo legislativo regulamentado na Constituição Federal, é permitida, diante de matérias não disciplinadas em projeto de lei aprovado pelo Congresso
Nacional e pendentes de sanção ou veto do Presidente da República, a edição de medidas provisórias sobre temática
a)
b)
c)
d)

relativa a direito penal, processual penal e processual civil.
reservada à lei complementar.
que vise à detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro.
relativa a direito civil, ambiental e urbanístico.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/587596

Questão 95: FUNDATEC - Proc Leg (CM Viamão)/CM Viamão/2017
Assunto: Medidas Provisórias
As Medidas Provisórias emitidas pelo Presidente da República:
a) Não poderão versar sobre Processo Civil.
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b) Poderão versar sobre Processo Penal.
c) Poderão versão sobre Direito Penal.
d) Quando versarem sobre caso de relevância ou urgência, não serão submetidas ao Congresso Nacional.
e) Terão o prazo de 180 dias para serem convertidas em lei.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/907237

Questão 96: VUNESP - Jor (CM Mogi Cruzes)/CM Mogi Cruzes/2017
Assunto: Medidas Provisórias
O ato normativo com força de lei que pode ser editado pelo Presidente da República em caso de relevância e urgência e que deve ser submetido de imediato à
deliberação do Congresso Nacional é chamado de
a)
b)
c)
d)
e)

Lei Delegada.
Decreto.
Portaria.
Medida Provisória.
Lei complementar.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1004910

Questão 97: IMPARH - Est (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2017
Assunto: Medidas Provisórias
Acerca do regramento constitucional sobre medidas provisórias, é correto afirmar, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, que:
a) se é proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade contra uma medida provisória e, antes de a ação ser julgada, esta é convertida em lei com o mesmo texto que
foi atacado, a ação perderá o objeto, pois se trata de nova espécie normativa.
b) a apresentação de emendas à medida provisória por membro do Congresso Nacional é possível sem restrições, posto que a conversão desta em lei dá uma nova
oportunidade a que sejam discutidas de forma ampla as matérias a serem reguladas na lei vindoura.
c) se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada
uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando,
desde que a deliberação trate de matéria que possa ser regulada por medida provisória.
d) é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria de direito penal, processual penal e processual civil, bem como não se pode editar medida provisória que
implique em instituição e majoração de impostos em qualquer hipótese.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1170556

Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT8/TRT 8/Administrativa/2016
Assunto: Medidas Provisórias
Acerca da medida provisória, espécie de norma jurídica prevista na CF, assinale a opção correta.
a) É permitida a edição de medida provisória para a instituição ou a majoração de tributos de pessoa física.
b) A apreciação das medidas provisórias inicia-se no Senado Federal.
c) Permite-se a edição de medidas provisórias concernentes a matéria de direito eleitoral.
d) A medida provisória constitui forma de elaboração legislativa excepcional, admitida somente para tratar de matérias consideradas de urgência e de relevância.
e) É permitida a edição de medidas provisórias que tratem dos direitos do acusado em matéria penal e processual penal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/335699

Questão 99: ESAF - ERAC (ANAC)/ANAC/Área 1/2016
Assunto: Medidas Provisórias
Considerando as normas constitucionais a respeito do processo legislativo, é correto afirmar:
a)
b)
c)
projeto
d)
e)

matéria de direito civil não pode ser objeto de normatização por meio de medidas provisórias.
possui efeito repristinatório sobre o direito com ela colidente a não conversão da medida provisória, de acordo com o Supremo Tribunal Federal.
encaminhado projeto de lei pelo Poder Legislativo e em não sendo sancionado pelo chefe do Poder Executivo no prazo constitucional de quinze dias, referido
caduca, ante a inexistência de forma silente de sanção.
pode ocorrer promoção de proposta de emenda constitucional, segundo a Constituição Federal, por meio de iniciativa popular, sem restrição de matérias.
para que seja iniciado, deverá ser proposto junto à Mesa, no Senado Federal, projeto de lei de iniciativa do STF e tribunais superiores.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/338916

Questão 100: VUNESP - Proc (CM Pradópolis)/CM Pradópolis/2016
Assunto: Medidas Provisórias
A Medida Provisória “X”, baixada pela Presidente da República, recebeu inúmeras emendas parlamentares com temas diversos dos originários.
O Projeto de Lei de Conversão (PLV)
a) deverá ter sua votação iniciada no Senado, antes de ser apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados, que emitirá parecer.
b) deverá ter sua votação concluída em 90 (noventa) dias, contados da publicação da Medida Provisória, para evitar que esta perca a eficácia e não possa ser
reeditada.
c) ensejará o veto da Presidente da República às disposições que excedam o tema original, sob pena de afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal que
entendeu configurar-se “contrabando legislativo”.
d) cuja votação não for concluída em até 90 (noventa) dias, contados da publicação da Medida Provisória, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em
cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver
tramitando.
e) deverá ter sua votação concluída em cento e vinte dias, contados da publicação da Medida Provisória, sob pena de prorrogação desta por igual período.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/350238

Questão 101: UFMT - DCP (TJ MT)/TJ MT/2016
Assunto: Medidas Provisórias
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19338129/imprimir

19/26

28/09/2020

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

De acordo com a Constituição Federal brasileira de 1988, as medidas provisórias
a)
b)
c)
d)

terão validade de 30 dias, podendo ser reeditadas caso não sejam apreciadas pelo Congresso Nacional.
não podem versar sobre matéria reservada à lei complementar.
podem versar sobre direito penal, processual civil e processual penal.
perderão a eficácia se não convertidas em lei no prazo máximo de sessenta dias, improrrogáveis.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/352870

Questão 102: FCC - TJ TRF3/TRF 3/Apoio Especializado/Edificações/2016
Assunto: Medidas Provisórias
A medida provisória pode dispor acerca de matéria de
a)
b)
c)
d)
e)

natureza processual.
organização do Poder Judiciário.
detenção de poupança popular.
estruturação de partidos políticos.
majoração de tributos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/357294

Questão 103: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2016
Assunto: Medidas Provisórias
Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá editar medidas provisórias com força de lei, salvo quando tratar sobre a matéria
a)
b)
c)
d)

orçamentária.
tributária.
planos plurianuais.
civil.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/380449

Questão 104: Instituto AOCP - Tec Leg (CM Rio Sul)/CM Rio Sul/Área Legislativa/2016
Assunto: Medidas Provisórias
De acordo com a Constituição Federal, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei,
a)
b)
c)
d)
e)

devendo submetê-las, no prazo de 90 dias, ao Congresso Nacional, sendo que sua votação será iniciada no Senado Federal.
sendo dispensável a apreciação do Congresso Nacional.
devendo submetê-las, no prazo de 90 dias, ao Senado Federal, sendo dispensável a apreciação pela Câmara dos Deputados.
devendo submetê-las, no prazo máximo de 120 dias, ao Congresso Nacional, sendo que sua votação será iniciada no Senado Federal.
devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, sendo que sua votação será iniciada na Câmara dos Deputados.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/385900

Questão 105: CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/Serviço Social/2016
Assunto: Medidas Provisórias
Considerando as disposições constitucionais sobre o Poder Legislativo e o processo legislativo, julgue o item a seguir.
As medidas provisórias vigoram pelo prazo improrrogável de sessenta dias e devem ser votadas em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/386849

Questão 106: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2016
Assunto: Medidas Provisórias
Sobre a medida provisória, é correto afirmar que
a) não pode versar sobre matéria reservada à lei complementar.
b) tem sua votação iniciada no Senado Federal.
c) pode versar sobre matéria relativa a direito eleitoral.
d) perde a eficácia se não for convertida em lei no prazo de 45 dias, prorrogável por mais duas vezes por igual período, devendo o Poder Judiciário disciplinar, por
resolução, as relações jurídicas dela decorrentes.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/391757

Questão 107: FUNRIO - Proc (CM NI)/CM Nova Iguaçu/2016
Assunto: Medidas Provisórias
A respeito da medida provisória, é CORRETO afirmar que
a) se não apreciada em até sessenta dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando
sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.
b) após a Emenda Constitucional n° 32/2001, perde eficácia, desde a edição, se não for convertida em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável uma vez por igual
período.
c) pode dispor sobre o regime jurídico dos partidos políticos, mas não sobre direitos políticos.
d) pode dispor sobre direito processual civil, mas não sobre direito eleitoral.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/402113

Questão 108: FCC - TNS (ARSETE)/Pref Teresina/Advogado/2016
Assunto: Medidas Provisórias
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Medida provisória estabelecendo que para os tipos de ações que especifica não haverá condenação em honorários advocatícios é convertida em lei, sem alteração em seu
texto original, 90 dias após sua publicação, quando já tramitava em regime de urgência há 45 dias. Nessa hipótese, a lei em questão é
a) inconstitucional, porque derivada de medida provisória que versa sobre matéria a esta vedada, não se convalidando o vício de origem pela conversão em lei.
b) inconstitucional, porque a conversão se deu após a perda de eficácia da medida provisória por decurso de prazo, não se convalidando o vício de origem pela
conversão em lei.
c) inconstitucional, porque a conversão se deu em regime de urgência, não aplicável à espécie, não se convalidando o vício de origem pela conversão em lei.
d) constitucional, a despeito da existência de vícios material e formal de origem, sanados que estes foram em virtude da conversão em lei.
e) compatível com a Constituição da República, sob os aspectos formal e material.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/410400

Questão 109: CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2016
Assunto: Medidas Provisórias
Acerca do processo legislativo pertinente a medidas provisórias, assinale a opção correta.
a) O decreto legislativo editado para regular as relações nascidas a partir do período de vigência de medida provisória posteriormente rejeitada cria hipótese de
ultratividade da norma, capaz de manter válidos os efeitos produzidos e, bem assim, alcançar situações idênticas futuras.
b) Muito embora a medida provisória, a partir da sua publicação, não possa ser retirada pelo presidente da República da apreciação do Congresso Nacional, nada
obsta que seja editada uma segunda medida provisória que ab-rogue a primeira para o fim de suspender-lhe a eficácia.
c) Por força do princípio da separação de poderes, é vedado ao Poder Judiciário examinar o preenchimento dos requisitos de urgência e de relevância por
determinada medida provisória.
d) Em situações excepcionais elencadas no texto constitucional, a medida provisória rejeitada pelo Congresso Nacional somente poderá ser reeditada na mesma
sessão legislativa de sua edição.
e) A proibição de edição de medida provisória sobre matéria penal e processual penal alcança as emendas oferecidas ao seu correspondente projeto de lei de
conversão, as quais ficam igualmente impedidas de veicular aquela matéria.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/421052

Questão 110: INCAB (ex-FUNCAB) - Del Pol (PC PA)/PC PA/2016
Assunto: Medidas Provisórias
Sobre o Processo Legislativo, assinale a alternativa correta.
a) A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma
sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.
b) A iniciativa popular de lei ordinária pode ser exercida pela apresentação ao Congresso Nacional de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um 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.
c) É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, à cidadania, aos direitos políticos, aos partidos políticos e ao direito eleitoral.
d) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
e) 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 quintos dos votos dos respectivos membros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/431532

Questão 111: VUNESP - Proc M (Sertãozinho)/Pref Sertãozinho/2016
Assunto: Medidas Provisórias
A respeito do processo legislativo brasileiro, assinale a alternativa correta.
a) É constitucional projeto de lei municipal proposto por vereador que disponha sobre o aumento de remuneração de servidor público estatutário vinculado ao Poder
Executivo.
b) O veto do chefe do Poder Executivo deve ser expresso. A exposição da sua motivação, contudo, é dispensada, uma vez que se trata de ato de natureza política.
c) É possível a edição de medida provisória por parte de Estado-Membro, desde que prevista tal possibilidade expressamente na Constituição Estadual.
d) É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal, processual penal, direito civil e processual civil.
e) O sistema jurídico brasileiro não contempla hipótese de projeto de lei cuja iniciativa é vinculada.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/432190

Questão 112: VUNESP - Proc Jur (Alumínio)/Pref Alumínio/2016
Assunto: Medidas Provisórias
É permitida a edição de medida provisória sobre matéria
a)
b)
c)
d)
e)

relativa a abertura de crédito extraordinário para atendimento a despesas imprevisíveis e urgentes.
relativa a direito processual civil.
reservada a lei complementar.
já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.
relativa a partidos políticos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/498759

Questão 113: ADVISE - Ana Con (Cuité Mama)/Pref Cuité Maman/2016
Assunto: Medidas Provisórias
O Presidente da República editou três Medidas Provisórias que tratavam respectivamente dos seguintes assuntos:
I. Atribuição de competências ao Vice-Presidente da República;
II. Concessão de desconto para pagamento antecipado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias;
III. Direitos relativos à proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa.
De acordo com o processo legislativo, é CORRETO afirmar que são constitucionais apenas as seguintes Medidas Provisórias:
a) I.
b) II.
c) III.
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d) I e III.
e) I, II e III.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/504328

Questão 114: UERR - Proc (CM BV)/CM BV/2016
Assunto: Medidas Provisórias
Acerca das Medidas Provisórias, com fundamento nos dispositivos legais, na Doutrina e na jurisprudência do STF, assinale a opção INCORRETA.
a) As relações jurídicas formadas durante o período em que a medida provisória esteve em vigor deverão ser disciplinadas pelo Congresso Nacional, por meio de
Resolução.
b) Durante a tramitação da medida provisória poderão os parlamentares apresentar emendas desde que observada a devida pertinência lógico-temática, ocasião em
que não cumprido este requisito, haverá o que se chama de contrabando legislativo.
c) As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação da EC n.32/2001 continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revoque
explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.
d) Os pressupostos da urgência e da relevância estão submetidos à apreciação política do Presidente da República, gozando de larga margem de apreciação sobre a
sua ocorrência.
e) O STF fixou entendimento de que a aprovação e promulgação integrais de medida provisória apenas lhe tornam definitiva a vigência, com eficácia ex
e sem
solução de continuidade, preservada a identidade originária do seu conteúdo.

tunc

Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/691606

Questão 115: CETREDE - Proc LM (CM Caucaia)/CM Caucaia/2016
Assunto: Medidas Provisórias
Sobre a possibilidade da edição de medidas provisórias por Município, marque a opção CORRETA.
a) Não é possível Município editar medida provisória.
b) A doutrina brasileira, seguindo diretriz traçada pelo Supremo Tribunal Federal, admite a possibilidade de edição de medidas provisórias por Municípios, sendo
condição inafastável de que esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição Estadual na Lei Orgânica do Município e nos mesmos moldes impostos pela
Constituição Federal.
c) Que é possível a edição de medidas provisórias por Municípios, independentemente de previsão na Constituição Estadual.
d) A previsão na Constituição Federal e a observância dos seus princípios, sem qualquer vedação aos Municípios, é suficiente para que estes possam editar medidas
provisórias.
e) A Constituição Federal autorizou livremente os Municípios a adotarem, em suas leis orgânicas, o modelo de edição de medidas provisórias.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/830101

Questão 116: SMA-RJ (antiga FJG) - Estag For (PGM RJ)/Pref RJ/2016
Assunto: Medidas Provisórias
É vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a:
a)
b)
c)
d)

criação ou majoração de tributos
normas de direito civil
normas gerais em matéria de legislação tributária
criação de cargos e funções na administração direta e autárquica
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/971129

Questão 117: QUADRIX - Ass Jur (CRO PR)/CRO PR/2016
Assunto: Medidas Provisórias
A Emenda Constitucional nº 32/2001 estabeleceu regras de processo legislativo, visando diminuir a excessiva discricionariedade na edição de medidas provisórias,
prevendo uma série de limitações materiais, bem como a impossibilidade de reedições sucessivas. Com relação ao tema, considerando o procedimento legislativo especial
das medidas provisórias, assinale a alternativa correta.
a) Uma vez editada, a medida provisória permanecerá em vigor pelo prazo de 45 dias (prorrogável uma única vez por mais 45 dias) e será submetida,
imediatamente, ao Poder Legislativo, para apreciação.
b) Nos termos da Constituição Federal, a medida provisória, uma vez submetida ao Poder Legislativo, será apreciada pelo Congresso Nacional em sessão conjunta.
c) De acordo com a doutrina constitucional, não cabe ao Parlamento apresentar emendas às medidas provisórias, durante o processo de votação. Alterações nesse
sentido representariam interferência do Congresso em matéria legislativa de inciativa do Presidente da República.
d) Uma vez rejeitada expressamente pelo Legislativo, a medida provisória perderá seus efeitos retroativamente, cabendo ao Congresso Nacional disciplinar as
relações jurídicas dela decorrentes, no prazo de 60 dias.
e) A medida provisória convertida em lei não tem o condão de revogar legislação anterior que versava a mesma matéria.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/975970

Questão 118: IDECAN - FTrib (Conquista)/Pref Conquista/2016
Assunto: Medidas Provisórias
É permitida a edição de medidas provisórias
a) sobre matéria relativa à cidadania e direito eleitoral.
b) que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro.
c) sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.
d) no caso de crédito extraordinário somente para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade
pública.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1039482

Questão 119: QUADRIX - Adv (CRQ18 (PI))/CRQ18 (PI)/2016
Assunto: Medidas Provisórias
Com relação ao procedimento legislativo especial das medidas provisórias, previsto na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir.
I. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
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II. Uma vez rejeitada expressamente pelo Legislativo, a medida provisória perderá seus efeitos retroativamente, cabendo ao Congresso Nacional disciplinar as
relações jurídicas dela decorrentes, no prazo de 60 dias.
III. A medida provisória convertida em lei não tem o condão de revogar legislação anterior que versava a mesma matéria.
IV. De acordo com a Constituição Federal, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III, somente.
I, II e IV, somente.
I e II, somente.
II e IV, somente.
todas as afirmativas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1182491

Questão 120: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (Pref A Prado)/Pref Antônio Prado/2019
Assunto: Leis Delegadas
Segundo a Constituição Federal, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:
I. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros.
II. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais.
III. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
Está(ão) CORRETO(S):
a)
b)
c)
d)
e)

Somente os itens I e II.
Somente os itens I e III.
Somente os itens II e III.
Todos os itens.
Nenhum dos itens.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1031190

Questão 121: FEPESE - Ass (Florianópolis)/Pref Florianópolis/Jurídico/2019
Assunto: Leis Delegadas
Assinale a alternativa que indica corretamente a forma em que se dá o instrumento jurídico de delegação ao Presidente da República para a elaboração de leis
delegadas.
a)
b)
c)
d)
e)

Resolução do Congresso Nacional
Resolução da mesa do Senado Federal
Resolução da mesa da Câmara dos Deputados
Decreto legislativo do Congresso Nacional
Decreto legislativo do Senado Federal
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1151611

Questão 122: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Administração/2018
Assunto: Leis Delegadas
As leis delegadas, elaboradas pelo presidente da República, são medidas que
a)
b)
c)
d)
e)

terão a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.
serão apreciadas pelo Congresso Nacional — separadamente, em cada uma das casas que compõem esse órgão.
poderão ser estendidas para além do período da legislatura.
impedirão que o Congresso Nacional legisle acerca de matéria que já seja objeto de lei delegada.
poderão tratar dos planos plurianuais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/724580

Questão 123: VUNESP - Adv (SAAE)/SAAE Barretos/2018
Assunto: Leis Delegadas
A espécie normativa que apresenta a natureza de atos normativos primários, porquanto retiram seu fundamento de validade da Constituição Federal, do mesmo modo
que as demais espécies normativas, e, para serem aprovadas, é preciso que o Congresso Nacional as autorizem por meio de resolução, refere-se às
a)
b)
c)
d)
e)

medidas provisórias.
leis complementares.
leis delegadas.
leis ordinárias.
emendas constitucionais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/779497

Questão 124: GUALIMP - TL (CM Nova Venécia)/CM Nova Venécia/2018
Assunto: Leis Delegadas
Sobre as leis delegadas, assinale a alternativa correta:
a) São elaboradas por uma das Casas do Congresso Nacional, por delegação do Presidente da República.
b) Não podem versar sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais.
c) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal podem delegar ao Presidente da República os atos que sejam de sua competência privativa.
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d) As legislações sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, podem ser objeto de delegação.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1073067

Questão 125: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2017
Assunto: Leis Delegadas
O Presidente da República, objetivando adotar medidas urgentes para melhorar o desempenho da máquina burocrática pública, solicita delegação ao Congresso Nacional
a fim de normatizar, por meio de lei delegada, a tramitação mais eficiente de processos no âmbito da Administração Pública.
O Congresso Nacional, embora tenha concordado com o pedido formulado, especifica, por meio de resolução, que o projeto de lei delegada proposto pelo Presidente da
República, antes de adentrar o sistema jurídico vigente pela via legal, deverá ser por ele avaliado.
O Presidente da República, tendo dúvidas sobre se a condição imposta pelo Poder Legislativo é violadora da ordem jurídico-constitucional brasileira, solicita
esclarecimentos à sua assessoria jurídica.
Sobre a exigência do Congresso Nacional, assinale a afirmativa correta.
a) A exigência é constitucional, posto que a CRFB/88 prevê a possibilidade de controle prévio sobre o conteúdo normativo da delegação, quando a resolução assim o
previr.
b) A exigência é inconstitucional, posto que a autorização para a edição de lei delegada, quando concedido pelo Congresso Nacional, retira desse órgão qualquer
possibilidade de controle sobre o seu conteúdo.
c) A exigência é constitucional, podendo o Parlamento arrogar-se o direito de propor emendas ao conteúdo normativo do projeto de lei proposto pelo Presidente da
República.
d) A exigência é inconstitucional, pois a lei delegada é espécie normativa cujo fundamento encontra-se alicerçado no princípio da total independência de um Poder
nos assuntos de outro.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/465879

Questão 126: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Leis Delegadas
À luz das disposições constitucionais acerca do Poder Legislativo, julgue o item seguinte.
No tocante a lei delegada, o Congresso Nacional poderá delegar ao presidente da República a iniciativa legislativa, desde que o objeto da delegação não trate de atos de
competência exclusiva do Congresso Nacional e privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/562790

Questão 127: IESES - NeR (TJ MA)/TJ MA/Provimento/2016
Assunto: Leis Delegadas
Quanto às leis delegadas previstas pela Constituição da República Federativa de 1988 é INCORRETO afirmar que:
a)
b)
c)
d)

A lei delegada é elaborada pelo Presidente da República que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.
A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.
Não é objeto de delegação de poderes legislações eleitorais.
É objeto de delegação de poderes toda legislação que trata de diretrizes orçamentárias.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/547457

Questão 128: PLANEJAR - Proc Mun (Pref LF)/Pref LF/2016
Assunto: Leis Delegadas
As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar delegação ao Congresso Nacional. Conforme o texto Constitucional vigente não
serão objeto de delegação os atos de competência exclusivo do congresso Nacional, exceto:
Vade Mecum Universitário de Direito Rideel/Anne Joyce Angher, organização. - 17. Ed. - São Paulo: Rideel, 2015. - (Série Vade Mecum). Artigo 68, CRFB/1988.

a)
b)
c)
d)
e)

os de competência privativa da Câmara dos Deputados.
os de competência do Senado Federal.
os de competência exclusiva do Congresso Federal.
a matéria reservada à lei ordinária.
legislação sobre organização do Poder Judiciário.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/704543

Questão 129: FAU UNICENTRO - Adv (CISGAP)/CISGAP/2016
Assunto: Leis Delegadas
Somente poderão ser objeto de delegação legislativa ao Chefe do Poder Executivo:
I - Planos Plurianuais e matérias relativas a Direito Tributário.
II - Matérias reservadas a lei complementar e matérias relativas a direitos políticos.
III - Matéria relativa ao Direito Civil e a cidadania.
IV - Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros.
V - Matéria reservada à lei ordinária e sobre instituição ou majoração de impostos.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
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Apenas a afirmativa V está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II e V estão corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/905435

Questão 130: CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2016
Assunto: Resoluções e Decretos Legislativos
Acerca do processo legislativo, da hierarquia das normas e do controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, julgue o item que se segue.
Como atos normativos primários, as resoluções destinam-se a regular matéria de competência da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, razão por que
desempenham tão somente efeitos internos a ambas as Casas.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.
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Gabarito
1) E
8) C
15) D
22) Errado
29) D
36) Certo
43) C
50) A
57) A
64) D
71) E
78) A
85) A
92) A
99) B
106) A
113) B
120) D
127) D

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

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

4) C
11) B
18) D
25) Certo
32) D
39) D
46) A
53) C
60) D
67) A
74) B
81) E
88) B
95) A
102) E
109) B
116) C
123) C
130) Errado
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5) E
12) A
19) E
26) A
33) D
40) A
47) B
54) C
61) E
68) C
75) D
82) Errado
89) Anulada
96) D
103) C
110) C
117) D
124) B

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

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