
Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) A Lei Orgânica e a Resolução são inconstitucionais por afrontarem a Constituição da República.  

b) Como ato normativo secundário, a Resolução não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. 

c) A resolução é inconstitucional, em razão do número de vereadores estabelecido. 

d) A Lei Orgânica do Município “Z” é inconstitucional, pois viola o princípio da separação dos poderes.  

Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

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.  

Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) Formar uma base de apoio que contasse com a maioria simples dos membros de uma das casas
legislativas, para apresentar, na mesma sessão legislativa, projeto de lei de idêntico teor.  

b) Recorrer ao Poder Judiciário contra o ato do Presidente da República, que, valendo-se de instrumento
arbitrário e antidemocrático (o veto), impediu o Legislativo de exercer sua função típica. 

01 Q829475 Direito Constitucional Organização do Estado – Municípios

A Lei Orgânica do Município “Z”, com 70.000 habitantes, dispõe que o Poder Legislativo deverá fixar o número de
vereadores para a composição da Câmara Municipal. Resolução da Câmara Municipal de “Z” fixou em 13 o número
de vereadores para a próxima legislatura.
Considerando a situação narrada e o sistema constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta.  

02 Q798353 Direito Constitucional Processo Legislativo

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
jurídicoconstitucional brasileira, solicita esclarecimentos à sua assessoria jurídica.
Sobre a exigência do Congresso Nacional, assinale a afirmativa correta.  

03 Q692543 Direito Constitucional Processo Legislativo

Sob a alegação de que o Projeto de Lei nº 1234, aprovado pelo Congresso Nacional, viola a CRFB/88, o Presidente
da República o veta. Insatisfeitas, as lideranças políticas da oposição afirmam que a justificativa presidencial não
se sustenta em argumentação jurídica plausível.
As lideranças partidárias, por considerarem que o projeto de lei, nos termos aprovados pelo Poder Legislativo, é
fundamental para o processo de recuperação econômica do país, reúnem-se e sugerem várias ações para que as
propostas constantes do projeto possam se converter em lei.
Assinale a ação que, com embasamento constitucional, as lideranças partidárias devem adotar. 
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c) Formar maioria absoluta no Congresso Nacional (senadores e deputados federais) que, em sessão
conjunta, votasse pela derrubada do veto imposto pelo Presidente da República. 

d) Entender-se políticamente com o Presidente da República, de maneira que este último viesse a desistir
do veto por intermédio da figura jurídica da retratação de veto presidencial.  

Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) A forma federativa de Estado autoriza a secessão de um ente federativo por meio de plebiscito
popular ou referendum. 

b) A forma federativa de Estado é estabelecida por um pacto (ou tratado) internacional entre os estados
soberanos.  

c) A forma federativa de Estado impõe a necessidade de existência de uma cláusula de garantia ao pacto
federativo, tal como a chamada intervenção federal. 

d) Um vez que, na forma federativa, todos os entes federativos são autônomos, eles estão autorizados a
representar a soberania do Estado em suas relações internacionais. 

Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) será possível, cumpridas as exigências formais, uma nova prorrogação de, no máximo, 30 dias do
estado de defesa.  

b) será possível, cumpridas as exigências formais, prorrogar o estado de defesa até que seja a crise
completamente debelada.  

c)  será possível, cumpridas as exigências formais, decretar o estado de sítio, já que vedada nova
prorrogação do estado de defesa. 

d) será obrigatoriamente decretada a intervenção federal no Estado Alfa, que possibilita a utilização de
meios de ação mais contundentes do que os previstos no estado de defesa. 

Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

04 Q692545 Direito Constitucional Organização Político-Administrativa do Estado

O modelo federalista é uma forma de organização e distribuição do poder estatal que pressupõe a relação entre as
esferas de governo federal e local, compondo os chamados entes federativos, todos dotados de autonomia.
Apresenta-se como oposição ao unitarismo, de modo que haja a repartição de competências entre os entes que
integram o Estado federado.
A ordem jurídica estabeleceu elementos, no texto constitucional, que caracterizam essa forma de Estado. A partir
das características da Federação brasileira, assinale a afirmativa correta. 

05 Q665225 Direito Constitucional Estado de Defesa

O Presidente da República, cumprido todos os pressupostos constitucionais exigíveis, decreta estado de defesa no
Estado-membro Alfa, que foi atingido por calamidades naturais de grandes proporções, o que causou tumulto e
invasões a supermercados, farmácias e outros estabelecimentos, com atingimento à ordem pública e à paz social.
Mesmo após o prazo inicial de 30 dias ter sido prorrogado por igual período (mais 30 dias), ainda restava evidente
a ineficácia das medidas tomadas no decorrer do citado estado de defesa.

Sem saber como proceder, a Presidência da República recorre ao seu corpo de assessoramento jurídico que, de
acordo com a CRFB/88, informa que  

06 Q665226 Direito Constitucional Processo Legislativo

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:
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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.  

Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) pelo Supremo Tribunal Federal, órgão competente para processar e julgar os Deputados Federais em
qualquer infração penal comum.  

b) pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar qualquer pessoa pela prática de crime doloso
contra a vida.  

c) pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para processar e julgar os Deputados Federais no
caso de crime doloso contra a vida. 

d) pela Câmara dos Deputados, órgão competente para julgar os Deputados Federais por crimes de
responsabilidade, considerados como tais aqueles que tenham relação com o exercício do mandato.  

Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) Haveria tal possibilidade, pois o Distrito Federal possui competências legislativas reservadas aos
Estados e aos Municípios. 

b) Haveria tal possibilidade, pois a competência legislativa do Distrito Federal, como sede da União,
abarca as competências legislativas da União, dos Estados e dos Municípios.

c) Não seria possível, pois o Distrito Federal tem competências taxativamente expressas, que não podem
abarcar aquelas concedidas aos Municípios.

d) Não seria possível, pois as competências legislativas do Distrito Federal seriam apenas aquelas
reservadas aos Estados-membros da União. 

Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

07 Q626453 Direito Constitucional Poder Legislativo

Após ampla investigação, os órgãos competentes concluíram que o deputado federal X praticara um crime de
homicídio, figurando como vítima o também deputado federal Y, seu desafeto político. Esse fato, ocorrido dentro
das dependências da respectiva Casa Legislativa, despertou intenso debate a respeito de qual seria o órgão
competente para julgá-lo.
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que X deve ser julgado 

08 Q626454 Direito Constitucional Organização Político-Administrativa do Estado

O Governador do Distrito Federal, ao tomar conhecimento de que existe jurisprudência pacífica do Supremo
Tribunal Federal a respeito da competência do Município para legislar sobre os requisitos de segurança das
agências bancárias, solicita à Procuradoria Geral do Distrito Federal que se manifeste acerca da possibilidade de lei
distrital tratar da matéria.
Sobre a hipótese apresentada, de acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta.  

09 Q583023 Direito Constitucional Organização do Estado – Estados

A parte da população do Estado V situada ao sul do seu território, insatisfeita com a pouca atenção que vem recebendo dos últimos
governos, organiza-se e dá início a uma campanha para promover a criação de um novo Estadomembro da República Federativa do Brasil –
o Estado N, que passaria a ocupar o território situado na parte sul do Estado V. O tema desperta muita discussão em todo o Estado, sendo

https://www.qconcursos.com/questoes/imprimir?ano_publicacao=...

3 of 8 01/06/18 11:47



a) O desmembramento não poderia ocorrer, pois uma das características fundamentais do Estado Federal
é a impossibilidade de ocorrência do chamado direito de secessão.

b) O desmembramento poderá ocorrer, contanto que haja aprovação, por via plebiscitária,
exclusivamente por parte da população que atualmente habita o território que formaria o Estado N.

c) Além de aprovação pela população interessada, o desmembramento também pressupõe a edição de
lei complementar pelo Congresso Nacional com esse objeto.

d) Além de manifestação da população interessada, o sistema constitucional brasileiro exige que o
desmembramento dos Estados seja precedido de divulgação de estudos de viabilidade.

Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) A Lei E/2013 foi devidamente revogada pela Lei F/2015, posto não ser admissível, no caso, que norma
estadual pudesse preservar a sua eficácia diante da promulgação de norma federal a respeito da
mesma temática.

b) A Lei E/2013 perde a sua eficácia somente naquilo que contrariar as normas gerais introduzidas pela
Lei F/2015, mantendo eficácia a parte que, compatível com a Lei F/2015, seja suplementar a ela.  

c) A Lei F/2015 não poderá viger no território do Estado M, já que a edição anterior da Lei E/2013,
veiculando normas específicas, afasta a eficácia das normas gerais editadas pela União em momento
posterior.  

d) A competência legislativa concorrente, por ser uma espécie de competência comum entre todos os
entes  federativos,  pode  ser  usada  indistintamente  por  qualquer  deles,  prevalecendo,  no  caso  de
conflito, a lei posterior, editada pelo Estado ou pela União. 

Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) Caio da Silva, por estar fora do espaço físico do Congresso Nacional, não é alcançado pela garantia da
imunidade material, respondendo pelos crimes contra a honra que praticou.

b) Caio da Silva, mesmo fora do espaço físico do Congresso Nacional, é alcançado pela garantia da
imunidade material, tendo em vista que as ofensas proferidas estão relacionadas ao exercício da
atividade parlamentar.

que alguns argumentos favoráveis e outros contrários ao desmembramento começam a ganhar publicidade na mídia. 

Reconhecido constitucionalista analisa os argumentos listados a seguir e afirma que apenas um deles pode ser
referendado pelo sistema jurídico-constitucional brasileiro. Assinale-o.

10 Q583024 Direito Constitucional Organização Político-Administrativa do Estado

A Assembleia Legislativa do Estado M, ao constatar a ausência de normas gerais sobre matéria em que a União, os Estados e o Distrito
Federal possuem competência legislativa concorrente, resolve tomar providências no sentido de legislar sobre o tema, preenchendo os vazios
normativos decorrentes dessa lacuna.  Assim, dois  anos após a Lei  E/2013 ter  sido promulgada pelo Estado M, o Congresso Nacional
promulga a Lei F/2015, estabelecendo normas gerais sobre a matéria.

Sobre esse caso, assinale a afirmativa correta. 

11 Q490825 Direito Constitucional Poder Legislativo

Caio da Silva, Senador da República pelo Estado “Z", no decorrer do recesso parlamentar, viaja de férias com a
família para um resort situado no Estado “X", a fim de descansar. Todavia, em meio aos hóspedes que ali se
encontravam, deparou-se com Tício dos Santos, um ferrenho adversário político, com quem acabou por travar
áspera discussão em torno de temas políticos já discutidos anteriormente no Senado. Caio da Silva, durante a
discussão, atribuiu ao seu adversário a responsabilidade pela prática de fatos definidos como crimes, além de
injuriá-lo com vários adjetivos ofensivos. Tício dos Santos, inconformado com as agressões públicas a ele
desferidas, decidiu ajuizar queixa-crime em face de Caio da Silva.

Tendo em vista as particularidades da narrativa acima e considerando o que dispõe a Constituição Federal,
assinale a afirmativa correta
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c) Caio da Silva não está coberto pela garantia da imunidade material, tendo em vista que as ofensas
foram proferidas em um momento de recesso parlamentar, o que afasta qualquer relação com a
atividade de Senador.

d) Caio da Silva não está coberto pela garantia da imunidade material, visto que, durante o recesso
parlamentar, sequer estava no território do Estado que representa na condição de Senador.

Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) não houve irregularidade no processo legislativo, porque não há necessidade de reapreciação, pela
Câmara dos Deputados, do projeto de lei que tenha expressão suprimida pelo Senado Federal, quando
sentido o normativo da redação remanescente não foi alterado.

b) não houve irregularidade no processo legislativo, porque é função precípua da Casa revisora
estabelecer as mudanças que lhe parecerem adequadas, sendo desnecessário o retorno à Casa
iniciadora, mesmo nas situações em que a alteração modifique o sentido normativo inicial.

c) houve irregularidade no processo legislativo, pois qualquer alteração realizada, pela Casa revisora, no
texto do projeto de lei implica a necessária devolução à Casa iniciadora, a fim de que aprecie tal
alteração.

d) houve irregularidade no processo legislativo, mas, por tratar-se de problema de natureza interna
corporis doCongresso Nacional, somente uma ADI proposta pela Mesa da Câmara dos Deputados teria
o condão de suscitar a inconstitucionalidade da Lei “L”.

Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) É vedada a edição da Medida Provisória, pois a matéria já havia sido disciplinada em projeto de lei
aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto pelo Presidente da República.

b) A Medida Provisória narrada na questão não poderia ser editada, visto que é vedado pela Constituição
Federal dispor sobre matéria orçamentária por meio dessa espécie legislativa.

c) A Medida Provisória é juridicamente viável, mas, se não for apreciada em até sessenta dias contados
da sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas,
ficando sobrestadas todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando, até
que se ultime a votação.

d) A Medida Provisória é juridicamente viável e prorrogar-se-á por duas vezes, por igual período, a sua
vigência se, no prazo de 45 dias contados de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas
duas Casas do Congresso Nacional.

Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

12 Q490828 Direito Constitucional Processo Legislativo

Determinado projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados foi devidamente encaminhado ao Senado
Federal. Na Casa revisora, o texto foi aprovado com pequena modificação, sendo suprimida certa expressão sem,
contudo, alterar o sentido normativo do texto aprovado na Câmara. Assim, o projeto foi enviado ao Presidente da
República, que promoveu a sua sanção, dando origem à Lei “L”.

Neste caso, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

13 Q455011 Direito Constitucional Processo Legislativo

O Presidente da República edita Medida Provisória que dispõe sobre a injeção extraordinária de verbas para o
Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). O tema, porém, já havia sido objeto de projeto de lei anteriormente
aprovado pelo Congresso Nacional e remetido ao próprio Presidente da República para sanção.

Nessa linha, observado o regramento estabelecido pela Constituição Federal, assinale a afirmativa correta.

14 Q423495 Direito Constitucional Estado de Defesa

O estado de defesa e o estado de sítio são tidos como legalidades extraordinárias, verdadeiras excepcionalidades
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a) O estado de defesa e o estado de sítio podem ser decretados pelo Presidente da República, bastando
a oitiva prévia do Conselho da República, do Conselho de Defesa Nacional e do Procurador-Geral da
República.

b) No estado de defesa, a oitiva do Congresso Nacional é posterior à sua decretação. Por sua vez, no
estado de sítio, o Congresso Nacional deve ser ouvido previamente à decretação.

c) Poderá o Presidente da República, à luz da CRFB/88, decretar estado de defesa em resposta a
agressão armada de país vizinho.

d) Em sendo hipótese de estado de sítio, o Congresso Nacional deverá ser fechado até o término das
medidas coercitivas, para sua salvaguarda.

Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) Vetado o projeto de lei, ocorrerá o seu arquivamento.

b) Após o veto, a matéria somente poderá ser reapreciada no ano subsequente.

c) O veto poderá ser rejeitado, o que acarretará o envio do projeto para promulgação pelo Presidente da
República.

d) A apreciação do veto deverá ocorrer, em separado, por cada Casa Legislativa, podendo ser rejeitado
pela maioria absoluta de cada uma delas.

Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) Os deputados federais não podem ser presos em hipótese alguma, pois são invioláveis, na forma
prevista na Constituição da República.

b) O processo criminal contra o deputado federal deverá tramitar perante o Superior Tribunal de Justiça e
tem procedimento especial previsto em lei.

c) O tribunal competente, recebida denúncia contra o deputado federal por crime ocorrido após a
diplomação, dará ciência à Câmara dos Deputados, que poderá sustar o andamento da ação por
iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, até a decisão
final.

d) Os membros do Congresso Nacional, desde a expedição do diploma, não poderão ser processados
criminalmente sem prévia licença de sua Casa; não sendo concedida a licença, ficará suspensa a
prescrição, até o fim do mandato.

que possibilitam inclusive a suspensão de determinas garantias constitucionais. As hipóteses de incidência e o
procedimento são exaustivamente tratados pela CRFB/88. 

Com base na previsão constitucional dos referidos institutos, assinale a opção correta.

15 Q423498 Direito Constitucional Processo Legislativo

Maria da Silva, deputada federal integrante do partido Alfa, vem a ter projeto de sua iniciativa aprovado, com
apoio de outros partidos políticos. Para sua surpresa, o texto do seu projeto veio a ser vetado na integralidade por
decisão do Presidente da República. Após tomar ciência do veto presidencial, a deputada, com o intuito de
derrubá-lo, procura as lideranças dos partidos que apoiaram seu projeto. 

Nos termos da Constituição Federal, assinale a opção que apresenta o procedimento correto.

16 Q349715 Direito Constitucional Poder Legislativo

O Deputado Federal “Y” foi objeto de extensa investigação, e diversas reportagens jornalísticas indicaram sua
participação em fraudes contra a previdência social. Além disso, inquéritos da polícia chegaram a fortes indícios de
diversas práticas criminosas por uma quadrilha por ele liderada. O Ministério Público ofereceu denúncia contra
sete acusados, incluindo o parlamentar.

Com relação ao caso apresentado, assinale a afirmativa correta.
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Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, competindo à lei complementar fixar
normas de cooperação entre os entes.

b) É vedado aos Estados criar códigos tributários próprios, uma vez que compete privativamente à União
legislar sobre direito financeiro e tributário.

c) É vedado à União decretar intervenção federal em Município localizado em território federal quando
este não tiver aplicado o mínimo exigido de sua receita na manutenção e desenvolvimento do ensino.

d) Em relação às competências legislativas concorrentes da União e dos Estados, havendo norma federal
e estadual divergentes, deve prevalecer a norma federal, que serve de fundamento de validade à
norma estadual.

Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) A medida provisória terá eficácia por mais 30 (trinta) dias, perfazendo o total de 60 (sessenta) dias.

b) A medida provisória terá eficácia por mais 30 (trinta) dias, período no qual poderá haver nova
tentativa de conversão em lei.

c) A medida provisória perderá sua eficácia, cabendo ao Presidente da República, caso haja interesse,
reeditá-la imediatamente.

d) A medida provisória perderá sua eficácia, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto
legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes.

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) A lei é inconstitucional, pois a iniciativa de projetos de lei  para  provimento  de  cargos  de 
servidores  da União  é  da  Câmara dos Deputados. 

b) A  discussão  e  a  votação  do  projeto  deveriam  ter  se  iniciado  na  Câmara  dos  Deputados, 
havendo,  por  isso,  vício no processo legislativo. 

c) A  ocorrência  de  dois  turnos  de  discussão  e  votação  do  projeto  de  lei  ordinária,  pressuposta 
no  adequado  processo legislativo, não ocorreu no caso narrado. 

d) A  lei  é  constitucional,  pois  o  processo  legislativo  foi  hígido. 

17 Q349716 Direito Constitucional Organização Político-Administrativa do Estado

A Constituição da República de 1988 adotou elementos de federalismo cooperativo e de federalismo dual na
repartição de competências entre os entes federados, distribuindo competências exclusivas, privativas, comuns e
concorrentes. Assim sendo, a respeito da organização do Estado estabelecida na Constituição, assinale a
afirmativa correta.

18 Q312301 Direito Constitucional Processo Legislativo

Preocupado com a concorrência de eletrodomésticos produzidos na China e com o saldo da balança comercial, o
Presidente da República, no dia 1º de abril, editou medida provisória determinando o aumento da alíquota do
imposto sobre produtos industrializados (IPI) para os produtos provenientes daquele país. Entretanto, passados
30 (trinta) dias, o Congresso Nacional rejeitou a medida provisória, não a convertendo em lei.

Com base no caso acima, assinale a afirmativa correta.

19 Q304921 Direito Constitucional Processo Legislativo

O  Presidente  da  República  encaminhou  ao  Senado  Federal  projeto  de  Lei  Ordinária  para  provimento  de 
cargos  de  servidores da União. Após os debates, o projeto  foi aprovado 
pelo plenário do Senado Federal e, em seguida, encaminhado  para  a Câmara  dos Deputados  que,  em  apenas 
um  turno  de  discussão  e  votação,  o  aprovou  e  o  enviou  ao  Presidente  da  República, que o sancionou.   

Sobre o fato acima, assinale a afirmativa correta. 
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Ano: 2011 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) podem incorporar-se entre si mediante aprovação em referendo.

b) a subdivisão não pode gerar a formação de novos territórios.

c) o desmembramento deve ser precedido de autorização por lei ordinária.

d) se requer lei complementar federal aprovando a criação de novos entes estaduais.

20 Q213682 Direito Constitucional Organização do Estado – Estados

Os Estados são autônomos e compõem a Federação com a União, os Municípios e o Distrito Federal. À luz das
normas constitucionais, quanto aos Estados, é correto afirmar que

Respostas    01:     02:     03:     04:     05:     06:     07:     08:     09:     10:     11:     12:     13:     14: 

15:     16:     17:     18:     19:     20: 

← 1 2 →
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