
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas 
as matérias de competência da União, especialmente sobre, exceto:
a) Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas.
b)  Plano  plurianual,  diretrizes  orçamentárias,  orçamento  anual,  operações  de  crédito,  dívida 
pública e emissões de curso forçado.
c) Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União.
d) Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as 
respectivas Assembléias Legislativas.
e) Concessão de anistia, graça e indulto. 

02. Sobre a competência exclusiva do Congresso Nacional, assinale a alternativa correta:
a) Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam em definitivo, ressalvados os 
casos previstos em lei delegada.
b) Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a 
ausência exceder a trinta dias.
c) Autorizar referendo e convocar plebiscito.
d) Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender 
qualquer uma dessas medidas,  mediante concordância do Presidente da República e do Vice 
Presidente.
e) Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 
limites de delegação legislativa, ressalvados os casos previstos em lei especial.

03. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, exceto: 
a)  Autorizar,  por  maioria  absoluta  de  seus  membros,  a  instauração  de  processo  contra  o 
Presidente e o Vice-Presidente da República, os Ministros de Estado e os Deputados.
b)  Proceder  à  tomada de  contas  do  Presidente  da  República,  quando  não  apresentadas  ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.
c) Elaborar seu regimento interno.
d) dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos 
cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei  para fixação da respectiva 
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
e) Eleger membros do Conselho da República.

04. Assinale a alternativa correta no que compete privativamente ao Senado Federal:
a)  Processar  e  julgar  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente  da  República  nos  crimes  de 
responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e 
da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
b)  Processar  e  julgar  os  Ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal,  os  membros  do  Conselho 
Nacional  de  Justiça  e  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  o  Procurador-Geral  da 
República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade individual ou coletiva.
c)  Aprovar  previamente,  por  voto  secreto,  após  argüição  pública,  a  escolha  de  Ministros  do 
Tribunal  de Contas  da União  indicados  pelo  Presidente  da República  ou  Advogado-Geral  da 
União.
d) Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades 
controladas pelo poder público municipal.
e) Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei  declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Superior Tribunal de Justiça. 



05. Às comissões parlamentares de inquérito, em razão da matéria de sua competência, cabe:
a) Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário,  
salvo se houver recurso de um quinto dos membros da Casa.
b) Realizar audiências públicas com entidades da sociedade individual.
c) Convocar Secretários de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas 
atribuições.
d) Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou 
omissões das autoridades ou entidades públicas.
e) Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e 
sobre eles emitir parecer e encaminhar ao Presidente da República para aprovação. 

06. Com relação à emenda à Constituição Federal, assinale a alternativa correta:
a)  A Constituição  poderá  ser  emendada  mediante  proposta  de  dois  terços,  no  mínimo,  dos 
membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
b) A Constituição poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio.
c)  A emenda à  Constituição  será  promulgada  pelas  Mesas  da  Câmara dos  Deputados  e  do 
Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
d) poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de 
Estado.
e) Matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada pode ser objeto 
de nova proposta na mesma sessão legislativa.

07. Sobre medidas provisórias, assinale a alternativa incorreta de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil:
a) A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas 
provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. 
b) Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre 
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma 
das Casas do Congresso Nacional.
c) Se a medida provisória não for apreciada em até trinta dias contados de sua publicação, entrará 
em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, 
ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da 
Casa em que estiver tramitando.
d) Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo 
de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas 
do Congresso Nacional.
e) As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.

08. Compete privativamente ao Presidente da República, exceto:
a) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para 
sua fiel execução.
b)  Dispor,  mediante  decreto,  sobre  organização  e  funcionamento  da  administração  federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.
c) Decretar o estado de defesa e o estado de sítio.
d) Decretar e executar a intervenção federal.
e) Prestar, semestralmente, ao Congresso Nacional, dentro de noventa dias após a abertura da 
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.

09. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele 
participam, salvo:
a) O Vice-Presidente da República.



b) O Presidente da Câmara dos Deputados.
c) O Presidente do Senado Federal.
d) O Advogado Geral da União.
e) Os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

10. Compete ao Conselho de Defesa Nacional, exceto:
a) Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz.
b) Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal.
c) Propôr os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território 
nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas 
com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo.
d)  Estudar,  propor  e  acompanhar  o  desenvolvimento  de  iniciativas  necessárias  a  garantir  a 
independência nacional e a defesa do Estado democrático.
e) Regular, por meio de lei delegada, a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa 
Nacional.

GABARITO

01. E
Comentário: Todas as afirmativas estão certas, exceto a E., pois o correto seria  concessão de 
anistia, segundo o art. 48, VIII, e não concessão de anistia, graça e indulto. 

02. C
Comentário: Todas as afirmativas estão erradas, exceto a C., pois é texto literal da lei, segundo é 
possível verificar-se no art. 49, XV, É da competência exclusiva do Congresso Nacional: autorizar  
referendo e convocar plebiscito. 

03. A
Comentário: Todas as afirmativas estão corretas, exceto a A., pois o correto seria autorizar, por  
dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente  
da República e os Ministros de Estado, conforme ilustra o art. 51, I. 

04. A
Comentário: Todas as afirmativas estão erradas, exceto a A., conforme texto expresso da lei, no 
art. 52, I, Compete privativamente ao Senado Federal: I - processar e julgar o Presidente e o Vice-
Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os  
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos  
com aqueles.

05. D
Comentário:  Todas as  afirmativas  estão  erradas,  exceto  a  D.,  conforme art.  58,  §2º,  IV,  Às 
comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe – IV - receber petições, reclamações,  
representações ou queixas  de qualquer  pessoa contra atos  ou omissões das autoridades ou  
entidades públicas.

06. C
Comentário:  Todas as afirmativas estão erradas, exceto a C., conforme texto expresso de lei, 
conforme se verifica no art. 60, §3º,  A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da  
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 



07. C
Comentário: Todas as afirmativas estão corretas, exceto a C., conforme texto de lei, no art. 62, 
§6º,  Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua  
publicação,  entrará em regime de urgência,  subseqüentemente,  em cada uma das Casas do  
Congresso  Nacional,  ficando  sobrestadas,  até  que  se  ultime  a  votação,  todas  as  demais  
deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.

08. E
Comentário:  Todas  as  afirmativas  estão  corretas,  exceto  a  E.,  pois  o  correto  seria  prestar,  
anualmente,  ao  Congresso  Nacional,  dentro  de  sessenta  dias  após  a  abertura  da  sessão  
legislativa, as contas referentes ao exercício anterior, conforme art. 84, XXIV. 

09. D
Comentário: Todas as afirmativas estão corretas, exceto a D., conforme texto expresso de lei do 
art. 89 e seus incisos. 

10. E
Comentário:  Todas as afirmativas estão corretas, exceto a E., conforme texto de lei do art. 91, 
§2º, A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional.


