
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização 
e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais,  
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou 
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. 

02. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República,  auxiliado pelos Ministros de 
Estado. 

03. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso 
Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as 
leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência 
do  Brasil.  Se,  decorridos  doze  dias  da  data  fixada  para  a  posse,  o  Presidente  ou  o  Vice-
Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

04. Compete  privativamente  ao Presidente da República:  nomear  e  exonerar  os Ministros  de 
Estado;  exercer,  com o auxílio  dos  Ministros de Estado,  a direção superior  da administração 
federal; iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

05. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a 
Constituição Federal e, especialmente, contra: a existência da União; o livre exercício do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades 
da Federação.

06. Admitida  a  acusação  contra  o  Presidente  da  República,  por  dois  terços  da  Câmara  dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações 
penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

07. O Presidente ficará suspenso de suas funções: nas infrações penais comuns, se recebida a 
denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal; nos crimes de responsabilidade, após a 
instauração do processo pelo Senado Federal. 

08. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos e no 
exercício dos direitos políticos. 

09. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública. 

10.  A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. 

GABARITO

01. C
Comentários: É o que afirma o artigo 17, parágrafo primeiro da Constituição Federal.

02. C
Comentários: É o que menciona o artigo 76 da Constituição Federal.



03. E
Comentários: O correto é decorrido dez dias e não doze dias.

04. C
Comentários:  Está correto, mas é bom ressaltar que existem outras, segundo o artigo 84 da 
Constituição Federal.

05. C
Comentários: É o que diz o artigo 85, incisos I e II da Constituição Federal.

06. E
Comentários: O correto é ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

07. C
Comentários:  Está  correto,  de  acordo  com  o  artigo  86,  parágrafo  primeiro  da  Constituição 
Federal.

08. E
Comentários: O correto é vinte e um anos e não trinta e cinco anos.

09. C
Comentários: Está correta, de acordo com o artigo 88 da Constituição Federal.

10. C
Comentários: Está correto, segundo o artigo 194 da Constituição Federal.


