
Direito Constitucional 

01. Assinale a alternativa correta:
a) O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e 
votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o 
rejeitar;
b) O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em dois turnos de discussão e 
votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o 
rejeitar;
c) O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em três turnos de discussão e 
votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o 
rejeitar;
d) O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em quatro turnos de discussão 
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o 
rejeitar;
e) Nenhuma das alternativas está correta.

02. Não é atribuição do Presidente da República:
a) Nomear e exonerar Ministro de Estado;
b) Iniciar o Processo Legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição;
c) Acreditar seus representantes diplomáticos;
d) Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da 
sessão  legislativa,  expondo  a  situação  do  País  e  solicitando  as  providências  que  julgar 
necessárias;
e) Pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.

03. Assinale a alternativa correta:
a)  Admitida  a  acusação  contra  o  Presidente  da  República,  por  dois  terços  da  Câmara  dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nos crimes de 
responsabilidade, ou perante o Senado Federal, nas infrações penais comuns;
b)  Admitida  a  acusação  contra  o  Presidente  da  República,  por  três  quintos  da  Câmara  dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações 
penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade; 
c)  Admitida  a  acusação  contra  o  Presidente  da  República,  por  dois  terços  da  Câmara  dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações 
penais comuns e nos crimes de responsabilidade;
d)  Admitida  a  acusação  contra  o  Presidente  da  República,  por  dois  terços  da  Câmara  dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações 
penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade;
e) Nenhuma das respostas está correta.

04. A lei orgânica do Município:
a) É votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos 
membros da Câmara Municipal, que a promulgará;
b) É votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 20 dias, e aprovada por dois terços dos 
membros da Câmara Municipal, que a promulgará;
c) É votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos 
membros da Assembleia Legislativa, que a promulgará;
d) É votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 20 dias, e aprovada por dois terços dos 
membros da Assembleia Legislativa, que a promulgará;
e) Nenhuma das alternativas está correta.



05. Não é competência da União:
a) Emitir moeda;
b) Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos, 
fluviais e lacustres;
c) Manter o Ministério Público do Distrito Federal;
d) Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação;
e) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Gabarito
01.  A 
Comentários: conforme artigo 65 da Constituição.

02. E 
Comentários: por tratar-se de competência do Conselho da República, conforme artigo 90, I, da 
Constituição.
As letras “a”, “b”, “c” e “d” são atribuições do Presidente da República, conforme artigo 84, I, III, VII 
e XI, da Constituição.

03. D 
Comentários: conforme artigo 86 da Constituição.

04.  A 
Comentários: de acordo com o artigo 29 da Constituição da República.

05. E 
Comentários: pois trata de competência do Município, conforme artigo 30, VIII da Constituição.
As letras “a”, “b”, “c” e “d” são da competência da União de acordo com o artigo 21, VII, XII, “f”, XIII  
e XX da Constituição.


