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67 QUESTÕES 

COMENTADAS LEI 

ORGÂNICA SÃO GONÇALO 
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Título I 

Dos Princípios Fundamentais 

1. A lei orgânica do município de São Gonçalo, preceitua que soberania popular será exercida: 

a) pelo prefeito da cidade por meio de decretos  

b) pela câmara municipal por meio de leis e regulamentos  

c) pelo povo através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da legislação  

d) pelos conselhos municipais por meio de reuniões e deliberações  

COMENTÁRIO: 

Art. 1º - O Município de São Gonçalo constitui ente essencial da República Federativa do Brasil 

e integra o Estado do Rio de Janeiro, dispondo de autonomia política, administrativa e 

financeira, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição da República e na 

Constituição Estadual.  

Parágrafo Único - Todo poder municipal emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Lei Orgânica 

GABARITO: C  

 

Título II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

2. Segundo a lei orgânica do município de São Gonçalo, o governo municipal será exercido: 

a) Pela câmara de vereadores  

b) Pelo prefeito  

c)Pela câmara e pelo prefeito  

d) Pelo prefeito e pelos conselhos municipais  

COMENTÁRIO: 

Art. 2º - O Governo Municipal é exercido pela Câmara Municipal e pelo Prefeito. 

GABARITO LETRA: C  

 

3. A lei orgânica municipal de São Gonçalo, preceitua que através de suas leis, agentes e 

órgãos, o Município buscará assegurar: 

a) que ninguém seja discriminado em razão do nascimento, idade, raça, cor, sexo, estado civil, 

trabalho religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou 

mental, por ter cumprido pena ou qualquer particularidade ou condição. 
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67 QUESTÕES SEM 

COMENTÁRIO LEI 

ORGÂNICA SÃO GONÇALO 
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Título I 

Dos Princípios Fundamentais 

1. A lei orgânica do município de São Gonçalo, preceitua que soberania popular será exercida: 

a) pelo prefeito da cidade por meio de decretos  

b) pela câmara municipal por meio de leis e regulamentos  

c) pelo povo através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da legislação  

d) pelos conselhos municipais por meio de reuniões e deliberações  

 

Título II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

2. Segundo a lei orgânica do município de São Gonçalo, o governo municipal será exercido: 

a) Pela câmara de vereadores  

b) Pelo prefeito  

c)Pela câmara e pelo prefeito  

d) Pelo prefeito e pelos conselhos municipais  

 

3. A lei orgânica municipal de São Gonçalo, preceitua que através de suas leis, agentes e 

órgãos, o Município buscará assegurar: 

a) que ninguém seja discriminado em razão do nascimento, idade, raça, cor, sexo, estado civil, 

trabalho religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou 

mental, por ter cumprido pena ou qualquer particularidade ou condição. 

b) que ninguém seja discriminado exceto em razão do nascimento, idade, raça, cor, sexo, 

estado civil, trabalho religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência 

física ou mental, por ter cumprido pena ou qualquer particularidade ou condição. 

c) que ninguém seja discriminado em razão do nascimento, idade, raça, cor, sexo, estado civil, 

trabalho religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou 

mental, sendo permitido apenas no caso de ter cumprido pena em algum estabelecimento 

prisional  

d) que seja discriminado em razão do nascimento, idade, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho 

religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, por 

ter cumprido pena ou qualquer particularidade ou condição, dando as pessoas nessa condição 

tratamento especial diante de lei.  
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4.sobre os direitos e garantias individuais e coletivos assegurados na lei orgânica municipal, 

podemos afirmar exceto: 

a) A quem incorrer em qualquer tipo de discriminação, a lei municipal estabelecerá sanções, 

além daquelas previstas por normas de outros níveis federativos 

b) Todos têm direito de participar, nos termos da lei, das decisões do Poder Público Municipal, 

em qualquer Poder ou nível da Administração Pública 

c) O Município, por suas leis, agentes e órgãos assegura que ninguém seja discriminado em 

razão do nascimento, idade, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho religião, orientação sexual, 

convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, por ter cumprido pena ou 

qualquer particularidade ou condição. 

d) No Município de São Gonçalo assegura-se aos cidadãos de bem, a plena e efetiva 

aplicabilidade dos direitos e garantias individuais e coletivos declarados na Constituição da 

República Federativa do Brasil e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro 

 

5. Entre as formas de exercício da soberania popular podemos incluir, exceto: 

a) Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto e igualitário 

b) Pelo plebiscito e pelo referendo 

c) Pela iniciativa popular  

d) Pela ação fiscalizadora sobre a administração pública e pelo acesso a informações sigilosas 

do município. 

 

6- Os Conselhos Municipais, como forma de participação popular nos programas e projetos 

governamentais, atenderão aos seguintes princípios, EXCETO:  

a) um terço, no mínimo, de seus membros, indicados, alternativamente, por entidades 

associativas. 

b) obrigatória a participação de partido político. 

c) um terço de representantes de órgãos públicos, inclusive de outros níveis federativos, se for 

o caso. 

d) indicação de representantes do Poder Legislativo 

 

7. No artigo 5º da lei orgânica de São Gonçalo consta os direitos de natureza social. Marque a 

opção em que constam corretamente esses direitos: 

a) educação, saúde, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à 

infância, assistência aos desamparados e outros previstos na ordem jurídica 

b) educação, saúde, trabalho, lazer, moradia, previdência social, proteção à maternidade e à 

infância, assistência aos desamparados e outros previstos na ordem jurídica 

c) educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, moradia, proteção à maternidade e à infância, 

assistência aos desamparados e outros previstos na ordem jurídica 
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