
DIREITO CONSTITUCIONAL

Em relação a  Eleição e mandato do Presidente da República, pode-se afirmar:

01.  É eleito, simultaneamente com o Vice-presidente, dentre brasileiros natos ou naturalizados
que preencham as condições de elegibilidade previstas no art. 14, § 3º.

02.  A eleição realizar-se-á, em primeiro turno, no primeiro domingo de outubro e, em segundo
turno,  se houver,  no terceiro domingo de outubro, do ano anterior ao do término do mandato
presidencial vigente.

03. O mandato é de 4 anos (art. 82), do qual tomará posse, no dia 01/01 do ano seguinte ao de
sua eleição, perante o CN, em sessão separada, prestando o compromisso de manter, defender e
cumprir  a Constituição, observar as leis,  promover o bem geral do povo,  sustentar a união, a
integridade e a independência do Brasil.

04. Ao vice cabe substituir o Presidente, nos casos de impedimento, e suceder-lhe no caso de
vaga, e, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o
Presidente, sempre que por ele for convocado para missões especiais.

05. O Presidente e o Vice têm, direito a estipêndios mensais, em forma de subsídios em parcela
única, que serão fixados pelo CN (art. 49, VIII).

Em relação ao Presidente e Vice, pode-se dizer que (Certo ou Errado).

06. As atribuições do Presidente da República são as enumeradas no art. 84, como privativas do
Presidente, cujo parágrafo único permite que ele delegues as mencionadas nos incisos VI e XXV,
primeira  parte  aos Ministros,  ao  Procurador-Geral  ou ao Advogado-Geral,  que observarão os
limites traçados nas respectivas delegações.

07. No presidencialismo o Presidente da República esta sujeito a sanções de perda do cargo por
infrações  definidas  como  crimes  de  responsabilidade,  apuradas  em  processo  político-
administrativo  realizado  pelas  Casas  do  Congresso,  além  de  crimes  comuns,  definidos  na
legislação  penal;  o  processo  divide-se  em  2  partes:  juízo  de  admissibilidade  do  processo  e
processo e julgamento.

08.  O equilíbrio constitucional consiste na existência de uma distribuição relativamente igual de
poder, de tal maneira que nenhum grupo, ou combinação de grupos, possa dominar sobre os
demais.

09.  O  Estado  de  Defesa,  segundo  o  art.  136,  consiste  na  instauração  de  uma  legalidade
extraordinária,  por  certo  tempo,  em  locais  restritos  e  determinados,  mediante  lei  ordinária
aprovada pelo Congresso Nacional, para preservar a ordem pública ou a paz social ameaçadas
por  grave  e  iminente  instabilidade  institucional  ou  atingidas  por  calamidades  de  grandes
proporções na natureza.

10.  As  causas  do  estado  de  sítio  são  as  situações  críticas  que  indicam  a  necessidade  de
instauração  de  correspondente  legalidade  de  exceção  para  fazer  frente  à  anormalidade
manifestada; consiste, pois,  na instauração de uma legalidade extraordinária, por determinado
tempo  e  em  certa  área,  objetivando  preservar  ou  restaurar  a  normalidade  constitucional,
perturbada por motivo de comoção grave de repercussão nacional ou por situação de beligerância
com Estado estrangeiro.



GABARITO

01. E
Comentário: O cargo de Presidente e Vice é privativo de brasileiro nato.

02. E
Comentário: O correto seria último domingo de outubro.

03. E
Comentário: O correto é sessão conjunta.

04. C
Comentário:  O outros substitutos são: o Presidente de Câmara, o Presidente do Senado e o
Presidente do STF, que serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência, se ocorrer
o impedimento concomitante do Presidente e do Vice ou no caso de vacância  de ambos os
cargos.

05. C
Comentário: É da competência do CN fixar o subsídio do Presidente e Vice.

06. C
Comentário:  Desta forma, algumas atribuições do PR são exclusivas,  ou seja,  não permitem
delegação, enquanto as que permitem delegação são consideradas privativas.

07. C
Comentário: Para que o Presidente possa ser processado, é necessária autorização da Câmara
dos Deputados. Nos casos de crime comum, a competência é do STF, enquanto no crime de
responsabilidade, do Senado Federal.

08. C
Comentário:  Vale lembrar que esta informação é um interpretação decorrente do princípio da
harmonia e separação dos Poderes. 

09. E
Comentário: Aqui, seria mediante Decreto do Presidente da República.

10. C
Comentário:  Sua instauração depende de preenchimento de requisitos (pressupostos) formais
(137 e 138, §§ 2º e 3º).


