
Constituição Estatual

01- A Constituição pode ser emendada por proposta:
I – de, no mínimo, um terço dos membros da Assembleia Legislativa;
II – do Governador do Estado;
III – de, no mínimo, _____ Câmaras Municipais, manifestada pela maioria de cada
uma delas.
a) 100
b) 200
c) 300
d) 400

02- A iniciativa de ________ e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia 
Legislativa,  ao  Governador  do  Estado,  ao  Tribunal  da  Justiça,  ao  Tribunal  de  Contas,  ao 
Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nesta Constituição.
a) lei
b) regulamento
c) lei complementar
d) decreto

03- Consideram-se lei complementar, entre outras matérias previstas nesta Constituição:
I – o Código de Finanças Públicas e o Código Tributário;
II – a Lei de Organização e Divisão Judiciárias;
III – o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, o Estatuto dos Militares e as leis que instituírem os 
respectivos regimes de previdência.
Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto
b) somente os itens I e II estão corretos
c) todos estão corretos
d) todos estão incorretos

04- Nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria indelegável, previstas nesta Constituição, a 
iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei, 
subscrito  por,  no  mínimo,  ____  mil  eleitores  do  Estado,  em  lista  organizada  por  entidade 
associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.
a) dez
b) onze
c) doze
d) treze

05- Se decorridos ____ dias da data fixada para a posse, o Governador ou o Vice-Governador do 
Estado, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.
a) dez
b) onze
c) doze
d) treze

06- O Governador residirá na Capital do Estado e não poderá, sem autorização da Assembleia 
Legislativa, ausentar-se do Estado por mais de  ___ dias consecutivos, sob pena de perder o 
cargo.
a) quinze
b) onze



c) doze
d) treze

07- Compete privativamente ao Governador do Estado:
I – nomear e exonerar o Secretário de Estado;
II – exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior do Poder Executivo;
III  –  prover  e  extinguir  os  cargos  públicos  do  Poder  Executivo,  observado  o  disposto  nesta 
Constituição;
Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto
b) somente os itens I e II estão corretos
c) todos estão corretos
d) todos estão incorretos

08-  crimes  de  responsabilidade  os  atos  do  Governador  do  Estado  que  atentem  contra  a 
Constituição da República, esta Constituição e, especialmente, contra:
I – a existência da União;
II – o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, da União e 
do Estado;
III – o exercício dos direitos políticos, individuais, coletivos e sociais;
Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto
b) somente os itens I e II estão corretos
c) todos estão corretos
d) todos estão incorretos

09- O Governador será suspenso de suas funções:
I – nos crimes comuns, se recebida a denúncia ou a queixa pelo Superior Tribunal de Justiça; 
II  –  nos  crimes  de  responsabilidade,  se  admitida  a  acusação  e  instaurado  o  processo,  pela 
Assembleia Legislativa.
Sendo assim, temos:
a) somente o item I correto
b) somente o item II correto
c) o item II incorreto porque não é através da Assembleia Legislativa
d) os dois  itens corretos

10- Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições conferidas em lei:
I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos de sua Secretaria e das entidades 
da administração indireta a ela vinculadas;
II – referendar ato e decreto do Governador;
III – expedir instruções para a execução de lei, decreto e regulamento;
Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto
b) somente os itens I e II estão corretos
c) todos estão corretos
d) todos estão incorretos

Gabarito
01. A
Comentários: O Correto, segundo a Constituição é de 100 Câmaras.



02. C
Comentários: O correto, segundo a Constituição é segundo lei complementar.

03. C
Comentários:De acordo com o artigo 65 da Constituição de Minas Gerais, todos os itens estão 

04. A
Comentários: O correto é 10 mil eleitores segundo a Constituição.

05. A
Comentários: O correto é 10 dias, segundo a Constituição Estadual.

06. A
Comentários: O correto é 15 dias, segundo a Constituição Estadual.

07. C
Comentários: De acordo com o artigo 90 da Constituição de Minas Gerais, todos os itens estão 
corretos.

08. C
Comentários: De acordo com o artigo 91 da Constituição de Minas Gerais, todos os itens estão 
corretos.

09. D
Comentários: De acordo com o artigo 92 da Constituição Estadual, os dois itens estão corretos.

10. C
Comentários: De acordo com o artigo 93 da Constituição de Minas Gerais, todos os itens estão 
corretos.


