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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J8Q0 )

Direito Constitucional

Questão 1: NC-UFPR - Tec (CM Curitiba)/CM Curitiba/Administrativo/2020
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A respeito da organização constitucional dos Poderes da República e considerando particularmente os aspectos orgânicos e funcionais do Congresso Nacional, avalie as
seguintes afirmativas:
 

1. Cada legislatura terá duração anual.
 
2. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar.
 
3. Nenhum Estado da federação deve ter menos de 8 ou mais de 70 deputados.
 
4. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa serão tomadas por maioria absoluta de votos, presente a maioria relativa de seus
membros.

 
Assinale a alternativa correta.

 a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
 b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
 c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
 d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
 e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1242802

Questão 2: NC-UFPR - Ana (CM Curitiba)/CM Curitiba/Legislativo/2020
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A respeito do Poder Legislativo brasileiro, assinale a alternativa correta.

 a) O número total de Deputados será estabelecido por lei complementar.
 b) O Poder Legislativo detém a função típica de legislar e é exercido pela Câmara dos Deputados, com legislatura de cinco anos.
 c) A Câmara dos Deputados é o órgão de soberania composto de representantes do povo, eleitos pelo sistema majoritário ou distrital, que exercerão a função

legislativa infraconstitucional.
 d) Nenhuma unidade da federação deve ter menos de 10 ou mais de 50 deputados.
 e) O Senado Federal e a Câmara dos Deputados possuem como função precípua o controle recíproco do exercício de suas funções, nesse caso deliberando por

maioria absoluta dos votos de cada Casa, presente a maioria dos seus membros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1242913

Questão 3: Unifil - Adv (SA Sudoeste)/Pref SA Sudoeste/2020
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Do Poder Legislativo, assinale a alternativa incorreta.

 a)  Se tratando de senado federal, a representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois
terços.

 b)  Cada Senador será eleito com um suplente.
 c)  Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
 d)  O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1288634

Questão 4: FCC - Ag Fom Ex (AFAP)/AFAP/2019
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considerando os dispositivos constitucionais a respeito do Poder Legislativo,

 a)  o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, eleitos segundo o princípio majoritário.
 b)  cada unidade da Federação com representação no Senado Federal elegerá 3 Senadores, com mandato de 8 anos.
 c)  a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
 d)  o número de representantes de cada unidade da Federação na Câmara dos Deputados será estabelecido de forma paritária, por meio de lei complementar, no

ano anterior às eleições, a fim de garantir o equilíbrio da Federação.
 e)  cada Senador será eleito com 3 suplentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/790884

Questão 5: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A respeito dos direitos políticos e dos partidos políticos, julgue o item seguinte.

A adoção do modelo proporcional em eleições de deputados fere o princípio da eleição direta, pois a eleição de um deputado não deve depender dos votos recebidos por
outros candidatos do partido ou por sua legenda

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874827
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Questão 6: IBADE - Ag DC (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Segundo a organização dos poderes na Constituição Federal, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe:

 a)  da Câmara dos Lordes e do Senado da República.
 b)  da Câmara de Vereadores e do Senado da República.
 c)  da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
 d)  apenas da Câmara dos Deputados.
 e)  apenas do Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034099

Questão 7: Unifil - Proc (Pref Sengés)/Pref Sengés/2019
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Do Poder Legislativo, assinale a alternativa correta.

 a) Cada Senador será eleito com um suplente.
 b) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
 c) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos.
 d) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, sendo vinte e cinco em cada Estado e no Distrito Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058410

Questão 8: IBFC - GM (C Sto Agostinho)/Pref C Sto Agostinho/3ª Classe/2019
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Conforme a Constituinte de 1988, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e cada
legislatura terá a duração de quatro anos. Analise as afirmativas abaixo que tratam sobre o Poder Legislativo Constitucional e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(   ) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
(   ) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
(   ) Cada Senador será eleito com um suplente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 a)  F, V, F
 b)  F, V, V
 c)  V, F, V
 d)  V, V, F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075865

Questão 9: GUALIMP - FOb (Porciúncula)/Pref Porciúncula/2019
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Dos poderes administrativos, assinale a alternativa correta com base no Congresso Nacional:

 a)  O Poder Executivo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
 b)  Cada legislatura do Congresso Nacional terá a duração de dois anos.
 c)  Cada Senador será eleito com dois suplentes.
 d)  Cada Território elegerá oito Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1099732

Questão 10: IBFC - Adv Jr (EMDEC)/EMDEC/2019
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A respeito das disposições da Constituição Federal de 1988, sobre o Poder Legislativo, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(   ) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

(   ) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

(   ) Cada Território elegerá três deputados, sendo um suplente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 a)  V, V, V
 b)  V, V, F
 c)  F, F, V
 d)  F, V, F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1118643

Questão 11: AVANÇASP - Comp (Pref Pereiras)/Pref Pereiras/2019
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que se refere à estrutura do Poder Legislativo, assinale a alternativa correta:

 a)  O Poder Legislativo é exercido pela Câmara dos Deputados, que se compõe do Congresso Nacional e do Senado Federal.
 b)  O Poder Legislativo é exercido pelo Senado Federal, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional.
 c)  O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa.
 d)  O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
 e)  O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Conselho Nacional de Justiça.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1147077
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Questão 12: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Sabe-se que Deputados Federais e Senadores são eleitos em sistemas eleitorais diversos. A partir desse fato, considerando a Carta Magna, quantos Senadores são eleitos
pelos Estados e Distrito Federal?

 a)  três.
 b)  quatro.
 c)  seis.
 d)  dois.
 e)  um.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150801

Questão 13: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
De acordo com a Constituição, Senadores são eleitos segundo o:

 a)  sistema distrital misto, em dois turnos.
 b)  princípio proporcional, em dois turnos.
 c)  princípio majoritário, em dois turnos.
 d)  princípio proporcional, em um só turno.
 e)  princípio majoritário, em um só turno.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150804

Questão 14: OBJETIVA CONCURSOS - Ass (CM Chapecó)/CM Chapecó/Comissões/2019
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, o Senado Federal é composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal. Em relação a isso, assinalar a alternativa
CORRETA:

 a)  Cada Estado e Distrito Federal elegerão três Senadores com mandato de oito anos.
 b)  O mandato será renovado de oito em oito anos, por 2 e 3 quintos.
 c)  Cada Senador será eleito com 1 suplente.
 d)  As eleições ocorrem pelo sistema eleitoral proporcional.
 e)  Faz parte do Poder Executivo da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1185150

Questão 15: IESES - AEdu (Pref Gaspar)/Pref Gaspar/Artes Visuais/2019
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Poder Legislativo é exercido pelo                              , que se compõe da                                                       .

 a)  Presidente da República, Câmara de Vereadores.
 b)  Senado Federal, Câmara dos Deputados.
 c)  Poder Judiciário, Câmara dos Vereadores.
 d)  Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1228531

Questão 16: OBJETIVA CONCURSOS - ASoc (P Bandeira)/Pref Pinto Bandeira/2019
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, analisar os itens abaixo:
 

I. O Poder Legislativo é exercido somente pelo Senado Federal.
 
II. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
 
III. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos.

 
Está(ão) CORRETO(S):

 a)  Somente o item I.
 b)  Somente os itens I e III.
 c)  Somente o item II.
 d)  Todos os itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1282141

Questão 17: ITAME - PMun (Pref Sen Can)/Pref Sen Can/2019
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nesse contexto, marque a alternativa que está
em desacordo com as disposições da Constituição Federal:

 a)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal;
 b)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário;
 c)  Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos;
 d)  A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de dois em dois anos, alternadamente, por um e dois terços.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1293795

Questão 18: AOCP - Ass Adm (FUNPAPA)/FUNPAPA/2018
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Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No tocante ao Poder Legislativo, assinale a alternativa correta.

 a)  Possui como incumbência exclusiva a função legislativa.
 b)  No âmbito federal, o poder legislativo é caracterizado pelo unicameralismo.
 c)  O Senado Federal compõe-se de representantes do povo, eleitos segundo o princípio majoritário.
 d)  Os Deputados Federais são eleitos para uma legislatura, isto é, para 4 (quatro) sessões legislativas.
 e)  Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 2 (dois) Senadores, com mandato de oito anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/673641

Questão 19: UERR - Adm (SETRABES)/SETRABES/2018
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considerando o que dispõe a Constituição Federal acerca do Poder Legislativo, assinale a alternativa incorreta.

 a)  O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
 b)  Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
 c)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
 d)  Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
 e)  Cada Território elegerá quatro Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691571

Questão 20: UERR - Adm (SETRABES)/SETRABES/2018
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considerando os termos da Constituição Federal, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, exceto:

 a)  resolver provisoriamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio internacional.
 b)  autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam

temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar.
 c)  autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias.
 d)  aprovar o estado de defesa.
 e)  mudar temporariamente sua sede.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691572

Questão 21: CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue o item subsequente.

O número de deputados e de senadores é definido em lei de acordo com o número de habitantes de cada Estado e do Distrito Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/694481

Questão 22: CS UFG - Ast Tec Leg (CM GYN)/CM GYN/Agente/Administrativo/2018
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
São órgãos máximos que fazem parte do Poder Legislativo: 

 a)  a Presidência da República e as secretarias de estado. 
 b)  o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça. 
 c)  os ministérios e as prefeituras. 
 d)  o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/700245

Questão 23: FUNRIO - Proc (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Observando que o processo legislativo federal brasileiro é litúrgico, o certo é que as leis devem cumprir todos os requisitos formais para sua criação, sob pena de serem
normas formalmente inconstitucionais.
 
 
Assim, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada uma das casas e suas comissões serão tomadas por

 a)  maioria absoluta de votos, presente a maioria de seus membros.
 b)  maioria absoluta de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.
 c)  3/5 dos membros, presente a maioria absoluta de seus membros.
 d)  maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/710621

Questão 24: FUNDATEC - Ass Leg (CM Triunfo)/CM Triunfo/2018
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
De acordo com o Art. 44 da Constituição Federal de 1988, o Poder Legislativo no Brasil é exercido pelo(a):

 a)  Tribunal de Contas da União.
 b)  Procuradoria-Geral da República.
 c)  Congresso Nacional.
 d)  Conselho da República.
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 e)  Supremo Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/720099

Questão 25: Legalle - Estag (MPE GO)/MPE GO/2018
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
De acordo com o Título IV da Organização dos Poderes é incorreto afirmar:

 a)  Cada Senador será eleito com direito a um suplente e mandato de oito anos.
 b)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
 c)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
 d)  O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/777416

Questão 26: FCC - Ag Pen (IAPEN AP)/IAPEN AP/2018
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca da composição do Poder Legislativo Federal,

 a)  o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o sistema proporcional.
 b)  cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois Senadores, com mandato de 8 anos.
 c)  cada Senador será eleito com três suplentes.
 d)  a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
 e)  cada Território poderá eleger até oito Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/780313

Questão 27: IBADE - Ana (CM Vilhena)/CM Vilhena/Legislativo/Direito/2018
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Poder Legislativo federal é exercido pelo Congresso Nacional, o qual é composto pela(o):

 a)  Assembleia Legislativa e Câmara Municipal.
 b)  Assembleia Legislativa, apenas.
 c)  Senado Federal, apenas.
 d)  Câmara dos Deputados e Senado Federal.
 e)  Câmara dos Deputados, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/828639

Questão 28: Instituto Excelência - Adv (SL Paraitinga)/Pref SL Paraitinga/2018
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal capítulo I do poder legislativo seção I do Congresso Nacional, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
 b)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
 c)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
 d)  Todas as alternativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/862989

Questão 29: FEPESE - FTM (Pref Videira)/Pref Videira/2018
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta.

 a)  O Poder Legislativo brasileiro é unicameral.
 b)  O Congresso Nacional é o orgão legislativo da União.
 c)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal.
 d)  O ramo popular do Poder Legislativo Federal é o Senado.
 e)  É perante o Senado Federal que os cidadãos promovem a iniciativa do processo de elaboração das leis.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/938800

Questão 30: INSTITUTO MAIS - Tec (CM Sumaré)/CM Sumaré/Legislativo/2018
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da

 a) Assembleia Legislativa e do Senado Federal.
 b) Câmara dos Deputados e do Conselho Nacional de Justiça.
 c) Câmara dos Deputados e da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal.
 d) Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1193566

Questão 31: IBADE - Of (PM RJ)/PM RJ/Aluno-Oficial PM/2017
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que tange ao Poder Legislativo, assinale a alternativa correta.

 a)  A Câmara dos Deputados é engendrada como órgão legislativo federativo, uma vez que formada por representantes de entidades da federação.
 b)  O mandato das Mesas será de 3 (três) anos, sendo permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, alcançando inclusive a

mudança de legislatura.
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 c)  Cada legislatura terá duração de quatro anos, ou seja, um senador irá exercer 1 (uma) legislatura em um mandato total de quatro anos.
 d)  O Senado Federal é composto por quatro representantes de cada Estado e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema majoritário.
 e)  As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, ao passo que as funções atípicas são administrar e julgar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/446850

Questão 32: IBFC - Per Of (PCie PR)/PCie PR/Toxicologista/2017
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considere as regras básicas aplicáveis no Direito Administrativo para assinalar a alternativa INCORRETA sobre o Poder Legislativo.

 a)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
 b)  Cada Estado ou Distrito Federal elegerá três senadores, com mandato de oito anos.
 c)  A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços
 d)  Cada senador será eleito com um suplente
 e)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federa

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/465606

Questão 33: FCC - Ag FRT (ARTESP)/ARTESP/Técnico em Contabilidade - Administração/2017
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considere as seguintes funções:
 

I. Legislar.
 
II. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo.
 
III. Julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade.
 
IV. Dispor sobre sua organização, provendo cargos, promovendo seus servidores, etc.

 
Constitui função típica do Poder Legislativo o que consta APENAS em

 a)  I e II.
 b)  III.
 c)  I e IV.
 d)  I, II e III.
 e)  II e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/488343

Questão 34: CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRE BA)/TRE BA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os quais, por sua vez, são constituídos por
representantes dos estados e do Distrito Federal (DF). Para o Senado Federal, tais representantes são eleitos segundo o

 a)  sistema proporcional, e cada estado e o DF elegem dois candidatos, cada um deles com mandato de quatro anos.
 b)  princípio majoritário, e cada candidato é eleito com um suplente.
 c)  sistema proporcional, e cada estado e o DF elegem três candidatos, cada um deles com mandato de quatro anos.
 d)  sistema proporcional, e cada candidato é eleito com dois suplentes.
 e)  princípio majoritário, e cada estado e o DF elegem três candidatos, cada um deles com mandato de oito anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/512818

Questão 35: CONSULPLAN - Of Jud (TJ MG)/TJ MG/Comissário da Infância e da Juventude/2017
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Quanto ao Congresso Nacional, é correto afirmar que

 a)  salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria absoluta dos votos, presente a maioria
simples de seus membros.

 b)  o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.
 c)  cada território elegerá 4 (quatro) deputados.
 d)  cada senador será eleito com 3 (três) suplentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/553975

Questão 36: FEPESE - FRT (Criciúma)/Pref Criciúma/2017
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
É correto afirmar sobre o poder legislativo. 

 a) Os Territórios serão representados unicamente por Deputados Federais. 
 b) A legislatura terá duração não excedente a um ano. 
 c) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos. 
 d)  Os Senadores serão eleitos por meio do sistema proporcional. 
 e)  Cada Deputado Federal é eleito com dois suplentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/566250

Questão 37: IDECAN - TcLg (CM Natividade)/CM Natividade (RJ)/2017
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Sobre o tratamento que a Constituição da República Federativa do Brasil dá ao Poder Legislativo, que é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, analise as seguintes afirmativas:
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I. Cada território elegerá quatro deputados.
 
II. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
 
III. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores, com mandato de oito anos.
 
IV. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.

 
Estão corretas as afirmativas

 a)  I, II, III e IV. 
 b)  II e III, apenas.
 c)  I, II e III, apenas.
 d)  II, III e IV, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/603067

Questão 38: CPCON UEPB - Aux (UEPB)/UEPB/Administrativo/2017
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Observe o texto abaixo:
 
“...a ideia de representação política, sob diversos níveis de densidade, é um conceito que esteve sempre presente em muitas sociedades ao longo do tempo; não obstante
ser o conceito de deputado e senador uma figura típica do mundo moderno, nascendo com a democracia representativa e evoluindo pari passu com o desenvolvimento
da organização política estabelecida”. (AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 478).
 
Como se denota, o ensinamento acima se refere ao Poder Legislativo e indica que a organização desse órgão estatal se perfaz a depender do nível e estruturação política
que o país apresenta. Nesse sentido, aponte a alternativa CORRETA referente à estruturação do Poder Legislativo brasileiro:

 a)  O Senado Federal, em razão do pressuposto da igualdade entre os seus Estados-membros na federação brasileira, apresenta composição idêntica em todos eles.
Independente da dimensão e poder econômico que o Estado-membro possua, ele terá direito a três representantes naquela Casa, menos o Distrito Federal, que possui
apenas dois senadores.

 b)  Os deputados federais são eleitos pelo voto da população em cada Estado-membro, sendo variável esse número por Estado em função de sua população,
observando que nenhuma dessas entidades federativas pode ter menos que oito deputados, e nem mais que setenta. Caso seja criado um território federal no país,
independente de sua população, ele só terá direito de eleger três deputados federais.

 c)  O Poder Legislativo Federal está estruturado de forma bicameral, em que há um Senado Federal, representante dos Estados-membros da Federação, e a Câmara
dos Deputados, que representa a população brasileira. Deve-se ressaltar que a primeira Casa é revisora de todos os projetos de lei que tramitam no Legislativo Federal.

 d)  O mandato de um Senador é de oito anos, sendo o mesmo eleito em eleições majoritárias, em que haverá renovação dos quadros do Senado a cada quatros
anos, na proporção de dois terços e um terço por eleição. Seguindo essa sequência, na eleição de 2018 a população de cada Estado elegerá um senador.

 e)  Os deputados federais são eleitos para um mandato de quatro anos pelo sistema de eleição proporcional, devendo o candidato, para ser eleito, atingir um número
tal de votos a depender do quociente eleitoral. Tal sistema visa garantir a representatividade da maioria e da minoria naquela Casa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/745151

Questão 39: IBFC - Sold (CBM BA)/CBM BA/2017
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta sobre o Congresso Nacional nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil.

 a)  O Poder Legislativo é exercido exclusivamente pela Câmara dos Deputados sendo que cada legislatura terá a duração de quatro anos
 b)  O Poder Legislativo é exercido exclusivamente pelo Senado Federal sendo que cada legislatura terá a duração de quatro anos
 c)  O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sendo que cada legislatura terá a duração

de quatro anos
 d)  O Poder Legislativo é exercido exclusivamente pela Câmara dos Deputados sendo que cada legislatura terá a duração de oito anos
 e)  O Poder Legislativo é exercido exclusivamente pelo Senado Federal sendo que cada legislatura terá a duração de seis anos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1009204

Questão 40: QUADRIX - Ag (CRMV DF)/CRMV DF/Administrativo/2017
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Com base na CF, julgue o item a seguir no que se refere ao Poder Legislativo.
 
A Câmara dos deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada Território e no Distrito Federal e o Senado
Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1029562

Questão 41: QUADRIX - Ag (CRMV DF)/CRMV DF/Administrativo/2017
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Com base na CF, julgue o item a seguir no que se refere ao Poder Legislativo.
 
Atualmente o Brasil não possui Territórios Federais. Contudo, caso venham a ser criados, serão eleitos três deputados federais por Território Federal, proporcionalmente à
população.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1029563

Questão 42: QUADRIX - Ag (CRMV DF)/CRMV DF/Administrativo/2017
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Com base na CF, julgue o item a seguir no que se refere ao Poder Legislativo.
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O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional, sendo que cada estado e o Distrito Federal
elegerão três senadores para exercerem o mandato durante uma legislatura.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1029564

Questão 43: CPCC UFES - Ass (UFES)/UFES/Administração/2017
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Sobre as normas constitucionais de organização do Estado brasileiro, é CORRETO afirmar:

 a)  Os Senadores são os representantes do povo e são eleitos por meio do sistema proporcional de votos.
 b)  Os Senadores são os representantes do povo e são eleitos por meio do sistema majoritário de votos.
 c)  Os Deputados Federais são os representantes do povo, eleitos, por meio do sistema proporcional de votos, em cada Estado, em cada Território e no Distrito

Federal.
 d)  No Distrito Federal elegem-se Senadores, mas não se elegem Deputados Federais.
 e)  Os Deputados Federais são eleitos por meio do sistema proporcional de votos para representar cada Estado da Federação, bem como o Distrito Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1079971

Questão 44: CEBRASPE (CESPE) - JD (TJDFT)/TJDFT/2016
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A respeito do Poder Legislativo, assinale a opção correta.

 a)  A convocação extraordinária do Congresso Nacional realizada pelo presidente do Senado Federal, em caso de relevante interesse público, está na margem de sua
discricionariedade política, prescindindo-se, assim, de confirmação.

 b)  O STF possui entendimento consolidado de que é possível a participação de Assembleia Legislativa na nomeação de dirigentes de autarquias ou fundações
públicas.

 c)  Conforme entendimento consolidado do STF, o direito contra a autoincriminação, facultando-se o silêncio, deve ser observado pelas Comissões Parlamentares de
Inquérito, mas os advogados dos depoentes não podem intervir.

 d)  A rejeição ao veto de LC deve ser realizada pelo Senado Federal no prazo máximo de trinta dias da aposição comunicada ao presidente da Casa.
 e)  Os trabalhos do Congresso se desenvolvem ao longo da legislatura que compreende período coincidente com o mandato dos senadores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/332224

Questão 45: VUNESP - Ag Adm (IPREF)/IPREF Guarulhos/"E"/2016
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
É correto afirmar que, nos termos da Constituição Federal de 1988, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Câmara, do Senado, ou de suas
Comissões serão tomadas por

 a)  maioria de 3/5 (três quintos) dos votos, presente a maioria relativa de seus membros.
 b)  maioria de 2/3 (dois terços) dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.
 c)  maioria absoluta dos votos, presente 1/3 (um terço) de seus membros.
 d)  maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.
 e)  maioria de 7/8 (sete oitavos) dos votos, presentes 2/3 (dois terços) de seus membros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/371922

Questão 46: Instituto AOCP - Ana Leg (CM RB)/CM RB/"Sem Área"/2016
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
São funções de competência do poder legislativo:

 a)  alterar, emendar e revogar.
 b)  monitorar a contabilidade e as finanças.
 c)  verificar as operações e o patrimônio.
 d)  legislar, fiscalizar, administrar e julgar.
 e)  legislar e fiscalizar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/390119

Questão 47: IESES - NeR (TJ PA)/TJ PA/Provimento/2016
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Sobre o Poder Legislativo é correto afirmar que:

 a)  Nenhuma das unidades da Federação terá menos de 4 (quatro) ou mais de 80 (oitenta) deputados.
 b)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, segundo o princípio majoritário.
 c)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos, segundo o sistema proporcional.
 d)  Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e de suas Comissões serão tomadas por

maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/392295

Questão 48: INCAB (ex-FUNCAB) - AP (SEJAP MA)/SEJAP/2016
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Sobre o Poder Legislativo, é correto afirmar que:

 a)  a Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente da Câmara dos Deputados, ocupados os demais cargos, sucessivamente, pelos titulares de cargos
equivalentes na Câmara dos Deputados e Senado Federal.

 b)  a Câmara dos Deputados é formada por representantes de entidades da federação, eleitos pelo sistema eleitoral proporcional, ao passo que o Senado Federal é
formado por representantes do povo, eleitos pelo sistema eleitoral majoritário.
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 c)  a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos segundo o princípio majoritário.
 d)  o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
 e)  as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria absoluta dos votos, presente a minoria de seus membros, salvo disposição

constitucional em contrário.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/392888

Questão 49: INCAB (ex-FUNCAB) - AP (SEJAP MA)/SEJAP/2016
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Segundo a Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, a legislatura compreende o período de:

 a)  4 anos.
 b)  5 anos.
 c)  1 ano.
 d)  3 anos.
 e)  2 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/392889

Questão 50: IBFC - Ana Leg (CM Franca)/CM Franca/2016
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considerando as normas da Constituição Federal, assinale a alternativa correta sobre o Poder Legislativo.

 a) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional.
 b) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos.
 c) A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
 d) Cada Senador será eleito com um suplente

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/396962

Questão 51: FCC - TNS (SEMPLAN)/Pref Teresina/Analista em Gestão Pública/2016
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A respeito do Congresso Nacional, considere:
 

I. O número total de Deputados será estabelecido por lei complementar.
 
II. Cada Território elegerá quatro Deputados.
 
III. Cada Senador será eleito com um suplente.
 
IV. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema proporcional.

 
Está correto o que consta APENAS em

 a)  II e III.
 b)  I e IV.
 c)  I e II.
 d)  III e IV.
 e)  I e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/413429

Questão 52: INCAB (ex-FUNCAB) - Papis (PC PA)/PC PA/2016
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Charles de Montesquieu (1689 - 1755), político, filósofo, escritor francês, é autor da célebre obra “O Espírito das Leis”. Neste livro, o referido pensador teoriza sobre a
separação dos poderes. No que respeita ao Poder Legislativo, segundo a Constituição, é correto afirmar:

 a)  Cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois Senadores, com mandato de oito anos.
 b)  Cabe ao Congresso Nacional , independentemente da sanção do Presidente da República, dispor sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento

anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado.
 c)  O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à

população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de cinco ou mais de
sessenta Deputados.

 d)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
 e)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/433552

Questão 53: RHS Consult - Proc (Pref Paraty)/Pref Paraty/2016
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
À composição da Câmara dos Deputados, pode-se relacionar o sistema:

 a)  Misto.
 b)  Distrital.
 c)  Proporcional.
 d)  Majoritário.
 e)  Parcial

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1175669

Questão 54: CEV UECE - Proc Aut (Amontada)/Pref Amontada/2016
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
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Considerando o sistema de freios e contrapesos que regula a harmonia entre os Poderes estatais, no que diz respeito às atribuições do Poder Legislativo, é correto
afirmar que esse Poder

 a)  é responsável apenas pela atividade legiferante.
 b)  além de suas funções típicas, possui atribuições atípicas relacionadas às funções típicas dos demais Poderes.
 c)  de forma atípica, somente tem atribuições relacionadas ao Poder Executivo, contudo nenhuma correlata à atividade do Poder Judiciário.
 d)  atua, de forma atípica, através da atividade legiferante.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1176200

Questão 55: FCC - TJ TRT3/TRT 3/Administrativa/2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Deputado Federal pretende apresentar projeto de lei complementar estabelecendo que:

I. Os Estados e o Distrito Federal elegerão seus Senadores em número proporcional à sua população, devendo cada unidade da Federação ter ao menos três e no
máximo cinco Senadores.

II. Os Estados e o Distrito Federal elegerão seus Deputados em número proporcional à sua população, devendo cada unidade da Federação ter ao menos oito e
no máximo setenta Deputados.

III. O mandato dos Senadores será de quatro anos, assim como o mandato dos Deputados.

É compatível com a Constituição Federal o que consta em 

 a)  I e II, apenas. 
 b)  I e III, apenas. 
 c)  I, II e III. 
 d)  II, apenas. 
 e)  III, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/292315

Questão 56: IESES - AJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Quanto ao Congresso Nacional é correto afirmar que:

 a) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada Estado.
 b) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, eleitos, segundo o sistema proporcional.
 c) Na Câmara Federal nenhuma das unidades federativas terá menos de quatro ou mais de oitenta Deputados.
 d) Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta

de seus membros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/297270

Questão 57: IESES - TJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considerando-se o disposto na Constituição Federal de 1988, marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.

( ) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

( ) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, sendo que cada um destes elegerá
quatro Senadores, com mandato de oito anos.

( ) Cada Senador será eleito com três suplentes.

( ) O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à
população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais
de sessenta Deputados.

( ) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

 a) F – V – V – F – V
 b) V – F – F – V – V
 c) V – F – F – F – V
 d) V – F – V – F – F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/297776

Questão 58: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Analise a situação a seguir.

Um Decreto Legislativo do Congresso Nacional publicado em 5/9/2014 susta uma Resolução da ANVISA, sigla da autarquia federal Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, que proibia o uso e controlava a prescrição e dispensação de medicamentos que contêm sibutramina, seus sais e isômeros, bem como intermediários, usados
no controle de obesidade.

Na hipótese e consideradas as regras constitucionais aplicáveis, é CORRETO afirmar que:

 a) o Decreto Legislativo foi promulgado pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal.
 b) a medida adotada pelo Congresso Nacional é inconstitucional, porque decreto é ato da competência privativa do Presidente da República.
 c) a medida foi adotada pelo Congresso Nacional no exercício de sua competência constitucional exclusiva de sustar atos normativos do Poder Executivo que

exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
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 d) o ato do Congresso Nacional não é juridicamente correto, porque a invalidação de ato normativo constitui competência privativa do Poder Judiciário no exercício
do controle concentrado de constitucionalidade.

 e) é legítimo o ato do Congresso Nacional, uma vez que a ANVISA não possui competência para editar resolução ou qualquer outra espécie de ato normativo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/299699

Questão 59: SMA-RJ (antiga FJG) - Cons Leg (CM RJ)/CM RJ/"Sem Área Específica" /2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Segundo o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, no Senado Federal, a representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de:

 a)  quatro em quatro anos, sucessivamente, por três e dois quintos
 b)  quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços
 c)  oito em oito anos, alternadamente, por um e dois terços
 d)  dois em dois anos, alternadamente, por dois e um terço

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/301724

Questão 60: CEBRASPE (CESPE) - Tec NS (MPOG)/MPOG/"ENAP"/2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que se refere ao Poder Legislativo, julgue o seguinte item.

Compete exclusivamente ao Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos
de governo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/314312

Questão 61: CEBRASPE (CESPE) - Tec NS (MPOG)/MPOG/"ENAP"/2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que se refere ao Poder Legislativo, julgue o seguinte item.
 
O Senado Federal e a Câmara dos Deputados compõem-se de representantes eleitos pelo princípio majoritário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/314313

Questão 62: CEBRASPE (CESPE) - DP RN/DPE RN/2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Assinale a opção correta acerca do perfil constitucional do Estado federal brasileiro.

 a) Os territórios federais, quando criados, elegerão um senador para integrar o Congresso Nacional.
 b) No tocante às competências legislativas concorrentes, a superveniência de norma suplementar específica proveniente de ente federativo local suspenderá de

pronto a eficácia de lei federal sobre normas gerais, no que esta lhe for contrária.
 c) A CF não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, salvo por iniciativa de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação,

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
 d) Por não integrarem a Federação, municípios podem ter sua autonomia político-constitucional suprimida por emenda à CF.
 e) A despeito de a CF fixar os números mínimo e máximo de deputados federais por unidade da Federação, é ao Congresso Nacional que cabe, dentro dessa

margem, fixar o efetivo número desses parlamentares por estado e pelo DF, mediante a edição de lei complementar, sem possibilidade de delegação de tal tarefa a outro
órgão estatal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/330594

Questão 63: FMP - Aud (CGE MT)/CGE MT/2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Relativamente à estrutura do Poder Legislativo federal tal como estatuída na Constituição Federal, é correto afirmar que:

 a)  somente a União, o Distrito Federal e os Estados são entes federativos, tendo em vista que os Municípios não possuem representantes no Senado Federal.
 b)  o Senado Federal compõe-se dos representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, tendo os senadores mandato de oito anos, devendo a renovação da

representação dar-se de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços dos membros da casa.
 c)  o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo princípio majoritário, elegendo cada um deles três senadores

para mandato de oito anos.
 d)  a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal,

tendo-se em consideração o numero de eleitores alistados em cada ente federativo.
 e)  A Câmara de Deputados é composta por representantes das populações de cada Estado, em cada Território e do Distrito Federal, assegurado a todas unidades da

Federação um mínimo de oito e um máximo de setenta deputados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/332216

Questão 64: FAU UNICENTRO - Adv (CM Rebouças)/CM Rebouças/2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Segundo o art. 44 da Constituição Federal de 1988, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Na atual legislatura, nestas instituições temos, respectivamente:

 a)  157 deputados federais e 43 senadores.
 b)  283 deputados federais e 81 senadores.
 c)  581 deputados federais e 77 senadores.
 d)  581 deputados federais e 54 senadores.
 e)  513 deputados federais e 81 senadores.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/903948

Questão 65: FAU UNICENTRO - AAdm (CM Rebouças)/CM Rebouças/2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No Senado Federal, cada Estado e o Distrito Federal possui com mandato vigente:

 a)  Cinco senadores(as).
 b)  Quatro senadores(as).
 c)  Três senadores(as).
 d)  Seis senadores(as).
 e)  Oito senadores(as).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/904947

Questão 66: CONSULPAM - Adv (Pref N Olinda)/Pref Nova Olinda/2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Analise as asserções a seguir:

I- A ideia de representação é que responde pela origem e desenvolvimento do Poder Legislativo.

II- Se formos buscar no recesso da história a explicação e os fundamentos do Poder Legislativo, poderíamos afirmar que todas as suas funções são funções de
controle, pois ele se desenvolveu como órgão de representação proposto a controlar o poder do soberano.

Essas afirmações:

 a)  Ambas estão corretas.
 b)  Ambas estão incorretas.
 c)  Somente a afirmação I está correta.
 d)  Somente a afirmação II está correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1035833

Questão 67: CONSULPAM - Adv (Pref N Olinda)/Pref Nova Olinda/2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Elegem-se pelo sistema proporcional, não incluindo:

 a)  Deputados Estaduais.
 b)  Deputados Distritais.
 c)  Senadores.
 d)  Vereadores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1035848

Questão 68: CONSULPAM - Proc (Pref N Olinda)/Pref Nova Olinda/2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Analise as asserções a seguir:

I- A ideia de representação é que responde pela origem e desenvolvimento do Poder Legislativo.

II- Se formos buscar no recesso da história a explicação e os fundamentos do Poder Legislativo, poderíamos afirmar que todas as suas funções são funções de
controle, pois ele se desenvolveu como órgão de representação proposto a controlar o poder do soberano.

Essas afirmações:

 a)  Ambas estão corretas.
 b)  Ambas estão incorretas.
 c)  Somente a afirmação I está correta.
 d)  Somente a afirmação II está correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1037334

Questão 69: CONSULPAM - Proc (Pref N Olinda)/Pref Nova Olinda/2015
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Esquematicamente, podemos dizer que as funções fundamentais do Poder Legislativo são entre outras, a de:

I- Representação.
 
II- Legislação.
 
III- Constituinte.

Estão CORRETOS os itens:

 a)  I e II
 b)  I e III
 c)  II e III
 d)  I, II e III

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1037387

Questão 70: FCC - AFRE RJ/SEFAZ RJ/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
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Alterar a Constituição da República, para que uma parte dos Deputados Federais seja eleita por outro sistema que não o proporcional,

 a) é possível, mediante proposta de emenda constitucional a ser discutida e votada no Congresso Nacional, em sessão unicameral, aprovada pela maioria absoluta
dos votos dos respectivos membros.

 b) não é possível, pois a referida alteração deve ser feita por meio da manifestação do Poder Constituinte Originário.
 c) é possível, mediante a aprovação de projeto de lei complementar pelo voto da maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em um só turno

de discussão e votação.
 d) é possível, mediante a aprovação de decreto legislativo baseado em proposta de iniciativa popular subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional,

distribuído, pelo menos, por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
 e) é possível, mediante proposta de emenda constitucional discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, aprovada pela obtenção, em

ambos, de três quintos dos votos dos respectivos membros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/150660

Questão 71: FCC - Cons Leg (CamMun SP)/CM SP/Registro e Revisão/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para

 a)  dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno
 b)  eleger membros do Conselho Nacional de Justiça.
 c)  revogar o mandato do Presidente da República em caso de decisão condenatória proferida pelo Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade.
 d)  aprovar projetos de emenda à Constituição.
 e)  receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/178268

Questão 72: FCC - Ass Jur (TCE-PI)/TCE-PI/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Entre as competências exclusivas do Congresso Nacional, encontram-se

 a) autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais; e 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.

 b) apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo; e fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado e dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal.

 c) zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes; e dispor sobre planos e programas nacionais, regionais
e setoriais de desenvolvimento.

 d) aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil hectares; e aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a
atividades nucleares.

 e) tomar o compromisso e dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente da República; e suspender intervenção federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/187898

Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - TJ (TJ CE)/TJ CE/Técnico-Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Acerca do Poder Legislativo, assinale a opção correta.

 a)  Os territórios não podem eleger deputados.
 b)  Diferentemente do que ocorre com os senadores, cada deputado federal será eleito com dois suplentes.
 c)  O mandato de senador é de quatro anos.
 d)  Em razão de regra constitucional expressa, as deliberações da Câmara dos Deputados serão tomadas por dois terços dos votos.
 e)  O Senado Federal é composto por senadores, representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/211068

Questão 74: FGV - ACI (Pref Recife)/Pref Recife/Tecnologia da Informação/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que concerne à organização dos poderes disciplinada na Constituição Brasileira de 1988, assinale a afirmativa correta.

 a) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e pelo Tribunal de Contas da União.
 b) Os representantes do povo são eleitos para a Câmara dos Deputados pelo sistema majoritário.
 c) Os representantes dos Estados e do Distrito Federal são eleitos, pelo sistema proporcional, para o Senado Federal.
 d) Cada legislatura terá duração de quatro anos, sendo os Deputados Federais eleitos para mandato de 4 anos e os Senadores, para mandato de 8 anos.
 e) A representação por Estado na Câmara dos Deputados não poderá ser inferior a 3 Deputados e nem superior a 55 Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/221388

Questão 75: FCC - DP RS/DPE RS/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que se refere ao Legislativo brasileiro, é correto afirmar:

 a)  A imunidade material impede que um Deputado Federal seja processado por crime de homicídio praticado após a diplomação.
 b)  O Congresso Nacional prescinde da sanção do Presidente da República para dispor sobre matéria relativa ao sistema tributário, arrecadação e distribuição de

renda.
 c)  Cada legislatura compreende o período entre 2 de fevereiro a 17 de julho e 1o de agosto a 22 de dezembro.
 d)  O Deputado Federal ou o Senador que for investido em cargo de Ministro de Estado sujeita-se à perda do mandato eletivo.
 e)  As deliberações de cada Casa do Congresso Nacional e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros,

salvo disposição constitucional em contrário.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/227273

Questão 76: FEPESE - ACP (MP TCE-SC)/TCE-SC/Direito/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
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Analise as afirmativas abaixo de acordo com a Organização dos Poderes.

1. Cada Território elegerá quatro Senadores.

2. Os Senadores serão eleitos com dois suplentes.

3. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

4. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

 a)  São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
 b) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
 c)  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
 d)  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
 e)  São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/266376

Questão 77: FGV - AJ (TJ GO)/TJ GO/Apoio Judiciário e Administrativo/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Sobre o Congresso Nacional, a Constituição da República de 1988 dispõe que:

 a) a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário;
 b) cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos;
 c) a representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços;
 d) cada Senador será eleito com um vice, que o substituirá nos casos previstos em lei;
 e) salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por dois terços dos votos dos parlamentares.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/281257

Questão 78: INCAB (ex-FUNCAB) - Estat (SOPH)/SOPH/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes:

 a) do povo , eleitos pelo sistema da proporcionalidade, com as adequações constitucionais.
 b) dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema majoritário.
 c) do povo, eleitos pelo sistema majoritário.
 d) dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema da proporcionalidade da população.
 e) do povo e dos Estados, eleitos pelo sistema da proporcionalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/309638

Questão 79: INCAB (ex-FUNCAB) - Sold (PM RO)/PM RO/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Poder Legislativo federal é:

 a)  bicameral, integrado, além dos deputados federais, por senadores que representam os Estados e o Distrito Federal.
 b)  unicameral, integrado por senadores e deputados que formam a casa única do Congresso Nacional.
 c)  bicameral, integrado por senadores que no Congresso são representantes diretos do povo.
 d)  unicameral, integrado por senadores e deputados que compõem o Senado e a Câmara dos Deputados.
 e)  bicameral, integrado por deputados federais e senadores, observada a regra de igualdade do número de deputados por Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/393114

Questão 80: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal, a convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á: a) pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado
de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente
da República; b) pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas
as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas essas hipóteses com a aprovação de 2/3 (dois terços) de cada uma das Casas do Congresso
Nacional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/506800

Questão 81: CEC - Ass A (Ponta Grossa)/Pref Ponta Grossa/II/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
São Órgãos do Poder Legislativo da União:
 

I. Supremo Tribunal Federal
II. Conselho Nacional de Justiça
III. Superior Tribunal de Justiça
IV. Senado Federal
V. Câmara dos Deputados

 
Assinale a alternativa que apresenta apenas os itens corretos:

 a) I – II – III – IV – V
 b) II – III – IV – V
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 c) IV – V
 d) I – IV – V
 e) II – III – IV

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/553674

Questão 82: COSEAC UFF - GCM (Niterói)/Pref Niterói/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O mandato dos Senadores tem duração de:

 a)  oito anos.
 b)  dois anos.
 c)  quatro anos.
 d)  cinco anos.
 e)  dez anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/577136

Questão 83: IESES - NeR (TJ PB)/TJ PB/Provimento/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que se trata da Organização dos Poderes, é INCORRETO afirmar:

 a)  Cada Território elegerá oito Deputados.
 b)  A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
 c)  Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
 d)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Cada Senador será eleito com dois

suplentes.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/615592

Questão 84: FMP - NeR (TJ MT)/TJ MT/Provimento/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta.

 a)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional.
 b)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional, sendo vedada aos territórios a

eleição de um deputado.
 c)  A representação de cada Estado perante o Senado Federal será renovada a cada quatro anos, alternadamente, com metade dos representantes sendo eleitos a

cada vez.
 d)  Cada senador será eleito com dois suplentes.
 e)  O Distrito Federal não elege senador.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/727701

Questão 85: CETREDE - Ass Adm (JUCEC)/JUCEC/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que tange à Organização dos Poderes na Carta Magna de 1988, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário;
 b)  O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;
 c)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, enquanto o Senado Federal compõe-se de representantes do povo;
 d)  Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos;
 e)  A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/830522

Questão 86: CPPS - Adm (UNESPAR)/UNESPAR/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Assinale a alternativa que define Congresso Nacional Brasileiro.

 a)  É composto pelos três poderes do Estado – Executivo, Legislativo e Judiciário – que regulam nossas vidas, ditando as leis que nos regem.
 b)  É o Conselho supremo de Estado, sendo os seus membros escolhidos por eleição indireta.
 c)  É o órgão constitucional bicameral, composto por duas Casas: o Senado Federal e a Câmara dos Deputados.
 d)  É composto por deputados Federais representantes de todos os Estados e do Distrito Federal.
 e)  Tem a função de reputar e prognosticar os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos pelo Poder Executivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/936481

Questão 87: FUNDEP - Ass (IFNMG)/IFNMG/Administração/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Sobre a organização do Congresso Nacional, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  A Câmara de Deputados compõem-se de representantes do povo.
 b)  Cada território elege dois deputados.
 c)  Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores.
 d)  Cada legislatura terá a duração de 4 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1002246

Questão 88: FURB - PJ (CM Massaranduba)/CM Massaranduba/2014
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
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Considerando o texto da Constituição da República Federativa do Brasil, no que se refere à Organização dos Poderes, é correto afirmar:

 a)  O Poder Legislativo da União é composto por representantes dos Estados e do Povo, sendo escolhidos pelo sistema proporcional e majoritário respectivamente.
 b)  O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por Lei, proporcionalmente à população,

procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta
Deputados.

 c)  O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por Lei Complementar, proporcionalmente à
população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de
setenta Deputados.

 d)  Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. As
comissões deliberarão por maioria de votos, presente a maioria relativa de seus membros.

 e)  Cada território elegerá 5 (cinco) deputados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1007542

Questão 89: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/2013
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Com base na CF, julgue o próximo item, referente à organização dos poderes na República Federativa do Brasil.

O sistema bicameral do tipo federativo é adotado no Brasil.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/109094

Questão 90: CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2013
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Com relação ao Poder Legislativo, julgue o item subsequente.
 
Na CF, é expressamente estabelecido que cada legislatura tenha a duração de quatro anos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/130597

Questão 91: CEBRASPE (CESPE) - Proc (BACEN)/BACEN/2013
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considere que os Estados-partes do MERCOSUL e os Estados associados do MERCOSUL (Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru) tenham firmado protocolo denominado
MOEDASUL como parte complementar dos acordos de integração celebrados no âmbito do MERCOSUL e se comprometido a constituir e a implementar moeda oficial
comum, denominada SULAMÉRICO,no território dos respectivos Estados a partir de 2018. Nessa situação hipotética, de acordo com a jurisprudência do STF, o protocolo
assinado

 a) é autoaplicável no território nacional, pois os acordos celerados pelo Brasil no âmbito do MERCOSUL não estão sujeitos à mesma disciplina que rege o processo de
incorporação no direito brasileiro dos tratados e convenções internacionais em geral.

 b) só poderá ser executado no plano interno após aprovação e promulgação pelo Congresso Nacional.
 c) só poderá ser executado no território nacional após aprovação por decreto legislativo do Congresso Nacional e promulgação por decreto do Poder Executivo.
 d) só poderá ser executado no território nacional mediante o depósito da aprovação de ao menos um Estado-parte.
 e) só poderá ser executado no território nacional mediante o depósito da aprovação do número de Estados signatários previsto no protocolo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/133552

Questão 92: CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (TCE-RO)/TCE-RO/2013
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Acerca da organização do Estado e da organização do poder estabelecida na CF, julgue o seguinte item.
 
Cada estado-membro e o Distrito Federal possuem três senadores. Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário e gozam de imunidade material e formal. Somente
brasileiro nato poderá ser presidente do Senado Federal. É da competência privativa do Senado Federal escolher dois terços dos membros do TCU.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/154777

Questão 93: CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC DF)/PC DF/2013
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Julgue o item a seguir com base nas normas constitucionais brasileiras que regulam o Poder Legislativo.
 
Como regra, as deliberações de cada casa do Congresso Nacional e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus
membros.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/156691

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - TJ STF/STF/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2013
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Julgue o item a seguir, relativo aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e às possíveis relações entre eles.
 
Uma legislatura compreende quatro sessões legislativas ordinárias.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/162314

Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - ERACA (ANCINE)/ANCINE/III/2013
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Com relação ao Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

Enquanto o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema majoritário, a Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/208299

Questão 96: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Suporte e Infraestrutura/2013
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considerando as disposições constitucionais a respeito do Poder Legislativo, julgue o item seguinte.
 
O Distrito Federal elege três senadores, para mandato de oito anos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/228630

Questão 97: FCC - ATCE (TCE-AM)/TCE-AM/Auditoria Governamental/2013
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Em caso de perda de mandato do Presidente do Senado Federal, assume interinamente a presidência da Mesa Diretora do Congresso Nacional o

 a) Presidente do Supremo Tribunal Federal.
 b) 1o Vice-Presidente da Câmara dos Deputados.
 c) 1o Vice-Presidente do Senado Federal.
 d) suplente do parlamentar cassado.
 e) Presidente da Câmara dos Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/289707

Questão 98: FUNDATEC - AA (IRGA)/IRGA/2013
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considerando o que dispõe a Constituição Federal sobre o Senado Federal, analise as afirmativas abaixo:
 

I. Cada Estado, mais o Distrito Federal, elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos.
 
II. Cada Senador será eleito com dois suplentes.
 
III. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

 
Quais estão corretas?

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas I e II.
 d)  Apenas II e III.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/467805

Questão 99: FAURGS - Aux (UFRGS)/UFRGS/Administração/2013
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Os poderes da União, Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que é
composto pela(o):

 a)  Supremo Tribunal Federal e Senado Federal.
 b)  Supremo Tribunal Federal e Câmara dos Deputados.
 c)  Senado Federal e Superior Tribunal de Justiça.
 d)  Câmara dos Deputados e Senado Federal.
 e)  Superior Tribunal de Justiça e Câmara de Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734017

Questão 100: IADES - Ana (CAU BR)/CAU BR/Relações Legislativas/2013
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
De acordo com as regras previstas na Constituição Federal, sobre organização e funcionamento do Poder Legislativo, assinale a alternativa correta.

 a)  Os territórios federais, se criados, contarão, de acordo com a Constituição Federal, com quatro deputados federais.
 b)  A Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro, assim como o Senado é a casa legislativa que, em relação ao pacto federativo, representa todos os entes

federados.
 c)  Os senadores serão eleitos pelo sistema proporcional, para exercerem um mandato de oito anos.
 d)  Os deputados federais serão eleitos pelo sistema majoritário, para exercerem um mandato de quatro anos.
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 e)  A renovação dos mandatos na Câmara dos Deputados se dará sempre alternadamente por dois terços e um terço.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1179964

Questão 101: FCC - ACE TCE AP/TCE-AP/Apoio Administrativo/Tecnologia da Informação/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
É competência exclusiva do Congresso Nacional

 a) julgar o Presidente da República em caso de crime de responsabilidade.
 b) aprovar, após arguição pública, a escolha de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
 c) fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado.
 d) dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.
 e) conceder indultos e comutar penas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/69343

Questão 102: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que concerne ao direito constitucional e à Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados é constituída pelos
representantes dos estados da Federação, eleitos pelo sistema proporcional, e o Senado Federal é composto pelos representantes do povo, eleitos segundo o princípio
majoritário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/80074

Questão 103: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que concerne os poderes da República, julgue o item a seguir.

O Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional, isto é, pelas suas duas Casas, conhecidas como Senado Federal e Câmara dos Deputados. Portanto, o
Poder Legislativo federal brasileiro é bicameral, sendo este o princípio que vigora a respeito nas distintas unidades ou entes da Federação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/80428

Questão 104: CEBRASPE (CESPE) - AA (PRF)/PRF/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Com relação à organização político administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o item subsecutivo.

Um estado da Federação que possua cinquenta e um deputados federais possuirá, necessariamente, setenta e seis deputados estaduais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/110154

Questão 105: CEBRASPE (CESPE) - AA (PRF)/PRF/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Julgue o próximo item, acerca dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Cada um dos vinte e seis estados da Federação mais o Distrito Federal elegem três senadores, totalizando oitenta e um senadores com mandato de oito anos, havendo
para cada senador dois suplentes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/110159

Questão 106: FUNDATEC - Teso (Cam Ver Imbé)/CM Imbé/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Com base na Constituição Federal, analise as seguintes afirmativas:

I. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

II. O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, observadas as
disposições da referida Constituição.

III. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
 

IV. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão quatro Senadores.

Quais estão corretas?

 a) Apenas I e II.
 b) Apenas II e III.
 c) Apenas I, II e III.
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 d) Apenas II, III e IV.
 e) I, II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/147284

Questão 107: FCC - AJ (TJ PE)/TJ PE/Judiciária e Administrativa/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Senador Brutus questionou a deliberação do Senado Federal porque, segundo ele, não teria respeitado o quorum mínimo previsto no artigo 47 da Constituição Federal,
prevendo expressamente que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas, presente a maioria
absoluta de seus membros, por

 a) maioria qualificada de dois terços de votos.
 b) um terço dos votos.
 c) maioria dos votos.
 d) no mínimo os votos de doze Senadores e de três suplentes.
 e) no mínimo os votos de quinze Senadores e de três suplentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/150475

Questão 108: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
“O Poder Legislativo Federal brasileiro é do tipo bicameral- -federativo, sendo composto de duas casas legislativas, sendo uma delas composta por representantes do
povo brasileiro, chamada Câmara, e a outra por representantes dos Estados e do Distrito Federal, denominada Senado.” Pode-se dizer que o conteúdo do texto está

 a) totalmente incorreto.
 b) parcialmente correto. Não é apenas o poder legislativo federal que se organiza dessa forma. Os estados-membros também estruturam seus poderes legislativos da

mesma maneira.
 c) parcialmente correto. O Senado também tem a função constitucional de representar o povo brasileiro, a partir do momento em que são escolhidos por voto

popular, livre e secreto.
 d) totalmente correto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/198810

Questão 109: FMP - AFRM (POA)/Pref POA/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Quanto ao sistema eleitoral brasileiro, assinale a afirmativa correta.

 a)  Os senadores são eleitos pelo sistema proporcional.
 b)  Os deputados federais são escolhidos pelo sistema proporcional.
 c)  Os deputados federais são eleitos pelo sistema majoritário.
 d)  Os senadores são eleitos pelo sistema misto.
 e)  Os deputados estaduais são eleitos pelo sistema majoritário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/286544

Questão 110: BIO-RIO - GM (Mesquita)/Pref Mesquita/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Cada legislatura terá a duração de:

 a)  4 anos;
 b)  5 anos;
 c)  6 anos;
 d)  8 anos;
 e)  10 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/329617

Questão 111: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pelo Senado Federal e Câmara de Deputados, sendo correto afirmar que

 a)  o Senado Federal se compõe de representantes dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
 b)  cada legislatura terá a duração de quatro anos.
 c)  o mandato do Senador é de quatro anos.
 d)  cada Senador é eleito com um suplente.
 e)  a Câmara dos Deputados se compõe de representantes dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/343250

Questão 112: AOCP - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Procuradoria/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Acerca do Poder Legislativo, de acordo com o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

 a)  O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas.
 b)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
 c)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional.
 d)  Na Câmara dos Deputados a representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
 e)  O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à

população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de
setenta Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/401569
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Questão 113: FGV - CL (SEN)/SEN/Consultoria e Assessoramento Legislativo/Política Econômica e Sistema Financeiro/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Em relação à separação de poderes na Constituição da República de 1988, analise as afirmativas a seguir:

I.  A divisão do poder é elemento do Estado de Direito, assim concebido para que o exercício dele não seja arbitrário. Portanto, é necessário que as competências
do Executivo, Legislativo e Judiciário estejam estritamente definidas, alheias a mecanismos recíprocos de controle, para que a atuação dos seus agentes não
extrapolem os limites previstos constitucionalmente.

II.  A sanção do Presidente da República é exigida na promulgação de leis ordinárias, complementares, autorização de referendos e convocação de plebiscitos.

III.  Qualquer comissão da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderá convocar Ministro de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre
assunto previamente determinado, sob pena de a ausência, sem justificação adequada, configurar crime de responsabilidade.

IV.  As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer dos
titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. A inércia do requerido no prazo de trinta dias, a recusa ao pedido ou a prestação de
informações falsas caracterizarão crime de responsabilidade.

Assinale:

 a)  se as afirmativas I e IV forem corretas.
 b)  se as afirmativas II e III forem corretas.
 c)  se as afirmativas II e IV forem corretas.
 d)  se as afirmativas I e II forem corretas.
 e)  se as afirmativas III e IV forem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/447472

Questão 114: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O artigo 47 da Constituição Federal assim dispõe: "Salvo a disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa Legislativa e de suas comissões serão
tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros." Com base em tal artigo, é possível estabelecer a seguinte regra geral para as votações nas
Casas Legislativas:

 a)  as deliberação devem ser tomadas pela maioria absoluta dos votos dos presentes.
 b)  ainda que haja votos brancos e nulos e abstenções, as deliberações devem ser tomadas pela maioria dos votos dos presentes.
 c)  a maioria simples de votos equivale, em qualquer caso à metade mais um dos votos dos presentes.
 d)  os votos brancos, nulos e as abstenções serão computados como rejeição, para o eleito de se apurar o resultado final da votação.
 e)  as deliberações podem ser tomadas por números de votos inferior à maioria absoluta dos presentes, considerando a existência de votos em branco, nulos ou a

ocorrência de abstenções.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/448719

Questão 115: CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A respeito do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do processo legislativo e do Poder Judiciário, julgue o item seguinte.
 
O Poder Legislativo Federal é bicameral e exercido pelo Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A inauguração da
sessão legislativa é feita em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691744

Questão 116: CEFETBAHIA - Estag (DPE BA)/DPE BA/Jurídico/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Acerca do Senado Federal e de sua composição, marque a alternativa correta.

 a)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional.
 b)  Cada estado e o Distrito Federal elegerão seis senadores, com mandato de oito anos.
 c)  A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de dois em dois anos, alternadamente, por um e dois terços.
 d)  Cada senador será eleito com um suplente.
 e)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/806001

Questão 117: Com. Exam. (MPE GO) - Estag (MPE GO)/MPE GO/2012
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República, serão eleitos pelo sistema proporcional:

 a)  Deputados federais.
 b) Prefeitos de municípios com menos de 200 mil eleitores.
 c)  Senadores da República.
 d) O Presidente do STF.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/808978

Questão 118: FCC - Proc (MP TCE-SP)/TCE-SP/2011
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

Para responder à questão, considere o caso hipotético relatado a seguir.
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Com base em lei municipal promulgada em 2004, a Câmara de Vereadores de um Município paulista efetua o pagamento de remuneração aos membros que
compareceram a sessões extraordinárias do órgão legislativo no exercício de 2010.

O pagamento efetuado a esse título pela Câmara de Vereadores é

 a) compatível com a Constituição da República, que permite sua realização, desde que previsto em lei.
 b) incompatível com a Constituição da República, que veda o pagamento de parcela indenizatória a membro de órgão legislativo, em razão de convocação

extraordinária.
 c) possível, uma vez que, à época da promulgação da lei municipal, a Constituição da República autorizava o pagamento em valor equivalente, no máximo, ao

subsídio mensal dos membros do Legislativo.
 d) ilícito, uma vez que a Constituição da República não contém previsão a esse respeito, de onde se depreende a impossibilidade de sua realização, em virtude do

princípio da legalidade estrita em matéria administrativa.
 e) compatível com a Constituição da República, da qual decorre diretamente o direito à percepção de indenização a membro do Legislativo em função de convocação

extraordinária, ainda que não previsto em lei específica o pagamento.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/23628

Questão 119: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/Execução de Mandados/2011
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo é da competência exclusiva

 a) da Advocacia Geral da União.
 b) da Procuradoria Geral da República.
 c) do Superior Tribunal de Justiça.
 d) do Congresso Nacional.
 e) do Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/65221

Questão 120: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A respeito da organização dos poderes da República, julgue o item.

O Poder Legislativo federal é bicameral e exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/65417

Questão 121: FCC - TJ TRE TO/TRE TO/Administrativa/2011
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o

 a) princípio majoritário, sendo que cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
 b) sistema proporcional, sendo que cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
 c) princípio majoritário, sendo que cada Estado e o Distrito Federal elegerão cinco Senadores, com mandato de quatro anos.
 d) sistema proporcional, sendo que cada Estado e o Distrito Federal elegerão cinco Senadores, com mandato de quatro anos.
 e) sistema proporcional, sendo que cada Estado e o Distrito Federal elegerão seis Senadores, com mandato de quatro anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/87048

Questão 122: CONSULPLAN - ESLO (CREA RJ)/CREA RJ/Contador/2011
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Se um determinado Estado da Federação possui 38 deputados estaduais, sabe-se que o número de deputados que o representa na Câmara de Deputados é:

 a) 14
 b) 15
 c) 17
 d) 19
 e) 38

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/237948

Questão 123: CONSULPLAN - ESLO (CREA RJ)/CREA RJ/Contador/2011
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Sobre a Organização dos Poderes na Constituição da República Federativa do Brasil, analise as afirmativas:

I. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.

II. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa do Congresso Nacional e de suas Comissões serão tomadas por maioria de votos,
presente a maioria relativa de seus membros.

III. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

 a) I
 b) II
 c) III
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 d) I, II
 e) I, III

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/237950

Questão 124: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 3/2011
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Assinale a alternativa que relacione corretamente o cargo político e o sistema eleitoral adotado.

 a) Governador: sistema proporcional de dois turnos.
 b) Prefeito: sistema majoritário de maioria simples para municípios com menos de 200 mil eleitores.
 c) Congressista: sistema proporcional.
 d) Vereador: sistema distrital.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/238785

Questão 125: CEPERJ - Esp Leg NS (ALERJ)/ALERJ/Assessoramento às Comissões/2011
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Congresso Nacional é bicameral, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Para permitir equilíbrio na representação política por estado federado, a
Constituição determina que a legislação, ao fixar o número de Deputados, deverá preservar a cada estado:

 a)  no mínimo dois, e no máximo cinquenta e cinco parlamentares
 b)  no mínimo dez, e no máximo oitenta parlamentares
 c)  no mínimo oito, e no máximo setenta parlamentares
 d)  no mínimo um, e no máximo sessenta parlamentares
 e)  no mínimo cinco, e no máximo cinquenta parlamentares

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/380167

Questão 126: CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALECE)/ALECE/Direito/2011
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que diz respeito à organização dos poderes no Estado, julgue o seguinte item.
 
A eleição dos membros do Senado Federal ocorre por intermédio do sistema majoritário simples.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1160114

Questão 127: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Direito/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A respeito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, julgue o item que se segue.

Os senadores, representantes dos estados e do Distrito Federal, são eleitos com três suplentes, segundo o princípio proporcional, para mandato de oito anos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/19788

Questão 128: CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Informática/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A respeito do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o seguinte item.

O Poder Legislativo opera por meio do Congresso Nacional, instituição bicameral composta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Salvo disposição
constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/69614

Questão 129: FCC - AJ TRE RS/TRE RS/Administrativa/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil, cada Estado e o Distrito Federal elegerão

 a) três Senadores, com mandato de oito anos.
 b) Deputados, majoritariamente conforme o número de seus eleitores, com mandato de quatro anos.
 c) quatro Senadores, com mandato de quatro anos.
 d) Deputados, proporcionalmente aos eleitores, vedado menos de seis ou mais de sessenta em cada unidade da Federação.
 e) dois Senadores, com mandato de quatro anos, renovável por mais quatro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/88536

Questão 130: VUNESP - AnaP MPE SP/MPE SP/Assistente Jurídico/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considerando o disposto na Constituição, o número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei
complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação
tenha

 a) menos de nove ou mais de setenta Deputados.
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 b) menos de oito ou mais de setenta Deputados.
 c) menos de dez ou mais de sessenta Deputados.
 d) menos de doze ou mais de oitenta Deputados.
 e) menos de doze ou mais de noventa Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/98830

Questão 131: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Apoio Especializado/Operação de Computadores/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio

 a) minoritário.
 b) bilateral.
 c) unilateral.
 d) majoritário.
 e) especial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/128423

Questão 132: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 2/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Congresso Nacional e suas respecti vas Casas se reúnem anualmente para a atividade legislati va. Com relação ao sistema constitucional brasileiro, assinale a
alternativa correta.

 a) Legislatura: o período compreendido entre 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro.
 b) Sessão legislativa: os quatro anos equivalentes ao mandato dos parlamentares.
 c) Sessão conjunta: a reunião da Câmara dos Deputados e do Senado Federal destinada, por exemplo, a conhecer do veto presidencial e sobre ele deliberar.
 d) Sessão extraordinária: a que ocorre por convocação ou do Presidente do Senado Federal ou do Presidente da Câmara dos Deputados ou do Presidente da

República e mesmo por requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas para, excepcionalmente, inaugurar a sessão legislativa e eleger as respectivas mesas
diretoras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/243405

Questão 133: FCC - TJ (TRE AL)/TRE AL/Administrativa/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Sobre o Poder Legislativo é correto afirmar que

 a)  cada Estado e o Distrito Federal elegerão quatro Senadores, com mandato de oito anos.
 b)  o número total de Deputados Federais, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei ordinária.
 c)  o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio minoritário.
 d)  a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
 e)  a representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por três e quatro oitavos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/379917

Questão 134: CONSULPLAN - Cont (CM Manhuaçu)/CM Manhuaçu/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
“A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu Capítulo relativo ao Poder Legislativo que cada território elegerá quatro ____________, e cada Estado e o Distrito
Federal elegerão três ____________.” Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas na assertiva anterior, conforme a ordem apresentada:

 a)  vereadores / secretários de governo
 b)  deputados / senadores
 c)  governadores / deputados
 d)  vereadores / senadores
 e)  secretários de governo / governadores

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/383192

Questão 135: FCC - Sec Dilig (MPE RS)/MPE RS/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Quanto à organização do Poder Legislativo Federal, é correto afirmar:

 a)  Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa do Congresso Nacional serão tomadas em dois turnos de votação, por dois terços dos
votos, presente a maioria simples de seus membros.

 b)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada Estado, em cada Município e no Distrito Federal.
 c)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, Territórios e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional.
 d)  A representação de cada Estado, salvo do Distrito Federal, será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por dois e um terço, sendo que cada

Senador será eleito com três suplentes.
 e)  O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à

população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de
setenta Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/383790

Questão 136: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRE BA)/TRE BA/Apoio Especializado/Taquigrafia/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que se refere às disposições contidas na CF, relativas ao Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, julgue o item seguinte.
 
De acordocom a CF, a eleição para o Senado Federal realiza-se mediante o denominado sistema proporcional.

 Certo
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 Errado
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/414405

Questão 137: CONSULTEC - Conc (TJ BA)/TJ BA/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Assevera o Art. 44 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:
 
O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
 
Sobre o Poder Legislativo no Brasil, é incorreto afirmar

 a) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo princípio majoritário.
 b) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo princípio majoritário.
 c) A legislatura tem a duração de quatro anos.
 d) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
 e) A sessão legislativa é o período em que o Congresso Nacional se reúne anualmente, compreendido entre os dias 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a

22 de dezembro.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/430291

Questão 138: CONSULTEC - Of (PM BA)/PM BA/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A Câmara de Deputados e o Senado Federal, juntos, compõem

 a)  a Assembleia Legislativa.
 b)  a Câmara de Defesa Nacional.
 c)  a Assembleia Constituinte.
 d)  o Congresso Nacional.
 e)  o Órgão de Defesa dos Direitos dos Cidadãos Consumidores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/433494

Questão 139: FUNDEP - Tec Jud (TJ MG)/TJ MG/Psicólogo Judicial/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considerando o funcionamento do Poder Legislativo, quanto ao número de deputados federais por Estado da federação, é CORRETO afirmar que o limite mínimo e
máximo está entre

 a)  04 a 60 deputados.
 b)  06 a 70 deputados.
 c)  08 a 70 deputados.
 d)  10 a 60 deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/460183

Questão 140: PUC PR - Ag Prof (URBS)/URBS/Advogado/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Sobre o Poder Legislativo, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei ordinária, proporcionalmente à população,
procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta
Deputados.

 b)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
 c)  O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.
 d)  O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou

no ato de que resultar sua criação.
 e)  A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional,

ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da
República e aos cidadãos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/510075

Questão 141: AMIGA PÚBLICA - Tec (COREN SE)/COREN SE/Administrativo/2010
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, qual é a representação do estado de Sergipe no Congresso Nacional?

 a)  Quatro senadores e oito deputados federais;
 b)  Três senadores e sete deputados federais;
 c)  Três senadores e oito deputados federais;
 d)  Dois senadores e treze deputados federais;
 e)  Cinco senadores e oito deputados federais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/683490

Questão 142: FUNRIO - TCS (MDIC)/MDIC/2009
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Relativamente organização dos Poderes e mais especificamente sobre o Poder Legislativo, assinale a opção incorreta.

 a) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
 b) Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta

de seus membros.
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 c) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
 d) O número total de Deputados independe da população de cada Estado, de modo a garantir-se representação isonômica de todos os Estados naquela Casa

legislativa.
 e) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/56093

Questão 143: FUNRIO - Ag Adm (MDIC)/MDIC/2009
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Com relação à composição do Senado Federal, nos termos da Constituição da República de 1988, é correto afirmar que

 a) cada Estado elegerá três Senadores e o Distrito Federal elegerá dois Senadores, com mandato de oito anos.
 b) cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
 c) cada Estado, Território e o Distrito Federal elegerão dois Senadores, com mandato de oito anos.
 d) cada Estado elegerá dois Senadores e o Distrito Federal elegerá três Senadores, com mandato de oito anos.
 e) cada Estado, Território e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/56185

Questão 144: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Administrativa/2009
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal, sendo certo
que o número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por

 a) lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da
Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.

 b) lei delegada, proporcionalmente à população, procedendo- se aos ajustes necessários, até seis meses das eleições, para que nenhuma daquelas unidades da
Federação tenha menos de cinco ou mais de sessenta Deputados.

 c) emenda constitucional, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, até três meses das eleições, para que nenhuma daquelas unidades
da Federação tenha menos de três ou mais de oitenta e oito Deputados.

 d) lei ordinária, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da
Federação tenha menos de sete ou mais de setenta e cinco Deputados.

 e) decreto legislativo, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da
Federação tenha menos de seis ou mais de sessenta e cinco Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/195749

Questão 145: FCC - TJ TRT16/TRT 16/Administrativa/2009
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Em relação ao Poder Legislativo, é INCORRETO afirmar:

 a)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
 b)  A representação de cada Estado e do Distrito Federal no Senado será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
 c)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e Territórios, eleitos segundo o princípio proporcional.
 d)  Cada Senador será eleito com dois suplentes.
 e)  No Congresso Nacional, cada legislatura terá a duração de quatro anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/201994

Questão 146: FCC - ACE (TCE-GO)/TCE-GO/Tecnologia da Informação/2009
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Ao organizar o Poder Legislativo, na esfera federal, a Constituição da República prevê que

 a) a Câmara dos Deputados será composta de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
 b) o Senado Federal será composto de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional.
 c) a representação de cada Estado e do Distrito Federal no Senado Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
 d) as deliberações de cada Casa legislativa serão tomadas pela maioria absoluta de seus membros, salvo disposição constitucional em contrário.
 e) o número total de Senadores será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às

eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta representantes.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/245513

Questão 147: FCC - TJ (TRE PI)/TRE PI/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Quanto ao Poder Legislativo é correto afirmar que

 a)  cada Estado e o Distrito Federal elegerão quatro Senadores, com mandato de oito anos.
 b)  o Senado Federal compõe-se de representantes dos Municípios, Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
 c)  a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
 d)  a representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e três terços.
 e)  as deliberações de cada Casa do Congresso Nacional e de suas Comissões, em regra, serão tomadas por maioria dos votos, presente um quarto de seus

membros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/402637

Questão 148: FAEPESUL - Tec Jud (TJ PR)/TJ PR/"Sem Área"/2009
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Sobre o Poder Legislativo, assinale a alternativa correta.

 a)  O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Câmara de Vereadores.
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 b)  Cada Território elegerá quatro Deputados.
 c)  Cada legislatura terá a duração de dois anos.
 d)  Cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois Senadores, com mandato de quatro anos.
 e)  Cada Senador será eleito com três suplentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/433489

Questão 149: MS CONCURSOS - TJ (TRE SC)/TRE SC/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
De acordo com as disposições constitucionais o Senado Federal compõe-se de senadores que serão eleitos segundo o princípio:

 a)  Proporcional.
 b)  Unitário.
 c)  Majoritário.
 d)  Bicameral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/469774

Questão 150: COPEC CETAM - Del Pol (PC AM)/PC AM/2009
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República é competência exclusiva do:

 a)  Tribunal de Contas da União.
 b)  Supremo Tribunal Federal.
 c)  Congresso Nacional.
 d)  Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/547229

Questão 151: FAFIPA - Adv (CM P do Norte)/CM Paraíso do Norte/2009
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. O número
total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-
se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha:

 a)  Menos de oito ou mais de setenta Deputados.
 b)  Menos de sete ou mais de oitenta Deputados.
 c)  Menos de seis ou mais de setenta e cinco Deputados.
 d)  Menos de cinco ou mais de setenta e cinco Deputados.
 e)  Menos de três ou mais de setenta e cinco Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/943241

Questão 152: CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (MEC)/MEC/2009
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Com relação à organização dos poderes e aos serviços públicos, julgue o seguinte item, considerando o disposto na CF.
 
A Câmara dos Deputados é composta de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no DF, não podendo nenhuma
unidade da Federação possuir menos de dez ou mais de sessenta deputados.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1325438

Questão 153: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Prevenção da Corrupção/2008
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

Assinale a única opção que contempla normas reguladoras do Poder Legislativo previstas na Constituição.

 a) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo de cada Município e do Distrito Federal eleitos pelo sistema proporcional.
 b) As deliberações de cada Casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo acordo de líderes

partidários.
 c) O Senado compõe-se de três representantes de cada Estado e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário para mandato de oito anos.
 d) Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, fixar idêntico subsídio para Deputados Federais e Senadores, assim como para o

Presidente, o Vice-Presidente da República e Ministros de Estado.
 e) Desde a expedição do diploma, os Deputados e os Senadores não poderão ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente

de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/11351

Questão 154: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2008
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Quanto ao Congresso Nacional, considere:
 

I. O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à
população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais
de setenta Deputados.

II. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
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III. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão quatro Senadores, com mandato de oito anos.

IV. Cada Senador será eleito com três suplentes.

É correto o que consta APENAS em

 a) I, II e III.
 b) II e III.
 c) I e II.
 d) I, III e IV.
 e) III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/111233

Questão 155: FCC - TJ TRF2/TRF 2/Administrativa/Telefonia/2007
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Na Organização dos Poderes, estabelece a Constituição da República do Brasil que

 a) o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e dos Municípios, eleitos segundo o princípio proporcional.
 b) cada Senador será eleito com três suplentes.
 c) a representação dos Municípios e do Distrito Federal no Senado será renovada de dois em dois anos, alternadamente por dois e um terços.
 d) cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
 e) o Congresso Nacional compõe-se de representantes eleitos pelos sistema majoritário, em cada Município e no Distrito Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1096

Questão 156: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Apoio Especializado/Taquigrafia/2007
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Em relação à Organização dos Poderes, é correto afirmar que cada

 a) Território elegerá dois Senadores.
 b) Estado elegerá três Senadores, com mandato de oito anos.
 c) legislatura terá a duração de seis anos.
 d) Deputado será eleito com dois suplentes.
 e) Senador será eleito por voto distrital e pelo sistema proporcional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1329

Questão 157: FCC - Ana MPU/MPU/Orçamento/2007
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

Sobre o Congresso Nacional, considere:

I. É de competência exclusiva do Congresso Nacional, dentre outras, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender essas
medidas.

II. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria simples dos
seus membros.

III. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

IV. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre a fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

É correto o que consta APENAS em

 a) II, III e IV.
 b) I e IV.
 c) I, II e IV.
 d) I, II e III.
 e) I e II.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/41097

Questão 158: FCC - AJ TRE MS/TRE MS/Administrativa/2007
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, o número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar,
proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de

 a) seis ou mais de sessenta e quatro Deputados.
 b) quatro ou mais de sessenta Deputados.
 c) oito ou mais de setenta Deputados.
 d) dois ou mais de cinqüenta e cinco Deputados.
 e) dois ou mais de cinqüenta Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/96429

Questão 159: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa - Judiciária/2007
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
É INCORRETO afirmar: 
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 a) Cada Senador será eleito com dois suplentes. 
 b) Cada Território elegerá quatro Deputados. 
 c) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos, renovada a representação de quatro em quatro anos, alternadamente, por

um e dois terços. 
 d) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, eleitos segundo o princípio proporcional. 
 e) Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta

de seus membros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/129517

Questão 160: VUNESP - JE TJSP/TJ SP/2007
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Dentro das normas estabelecidas pelo Sistema Eleitoral, assinale a afirmativa incorreta.

 a) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos consoante o sistema proporcional.
 b) Será considerado eleito o candidato a Presidente ou a Governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.
 c) Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição, concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se

eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos.
 d) Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/193004

Questão 161: FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Administrativo/2007
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que concerne ao Congresso Nacional, é correto afirmar:

 a)  Cada Senador será eleito com dois suplentes.
 b)  Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria simples

de seus membros.
 c)  Cada Estado e o Distrito Federal elegerão quatro Senadores, com mandato de oito anos.
 d)  A representação de cada Estado e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
 e)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema proporcional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/423427

Questão 162: FCC - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Ciências Atuariais/2007
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A respeito da composição das Casas que integram o Congresso Nacional, a Constituição da República estabelece que

 a)  cada Deputado Federal será eleito com dois suplentes.
 b)  o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, Territórios e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
 c)  nenhuma das unidades da Federação terá menos de dez ou mais de setenta Deputados Federais.
 d)  cada Território elegerá quatro Deputados Federais e três Senadores.
 e)  a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada Estado, Território e no Distrito Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/728059

Questão 163: CEFETBAHIA - Ass (IF BA)/IF BA/Administração/2007
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
De acordo com as disposições da Constituição Federal, são poderes da União que devem atuar de forma independente e harmônica entre si o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário. Também estabelece a nossa Constituição em seu artigo 44 que o Poder Legislativo será exercido pelos seguintes órgãos:

 a)  Câmara dos Deputados
 b)  Senado Federal
 c)  Congresso Nacional e pelos Ministros de Estado
 d)  Assembléia Nacional Constituinte e Ministros do Supremo Tribunal Federal
 e)  Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/974070

Questão 164: CEBRASPE (CESPE) - TRSPT (ANATEL)/ANATEL/2006
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Julgue o item a seguir, com relação às eleições para presidente da República e para o Congresso Nacional que serão realizadas em outubro de 2006.

Nas eleições de outubro de 2006, haverá a renovação parcial dos membros do Senado Federal e a renovação total dos membros da Câmara dos Deputados, sendo os
senadores e os deputados eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado da Federação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/92608

Questão 165: FCC - AJ TRE AP/TRE AP/Administrativa/"Sem Especialidade"/2006
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que concerne à organização do Poder Legislativo Federal, dispõe a Constituição Federal que

 a) o número de Deputados Federais de cada Estado, eleitos pelo sistema proporcional, nunca será inferior a quatro ou superior a quarenta e cinco Deputados.
 b) o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
 c) cada Território elegerá seis Deputados Federais.
 d) os Estados elegerão três Senadores, cada um deles eleito com um suplente, com mandato de quatro anos.
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 e) as deliberações no Senado e na Câmara Federal e em suas comissões, serão sempre tomadas por maioria dos votos, presente a maioria simples dos seus
membros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/96747

Questão 166: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2006
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Em relação ao Congresso Nacional, é correto afirmar que

 a) cada Território elegerá três Deputados.
 b) a representação de cada Estado no Senado, será renovada de dois em dois anos, alternadamente, por um e dois sextos.
 c) o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, Territórios e Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional.
 d) cada Estado elegerá dois Senadores e o Distrito Federal um Senador, com mandato de oito anos.
 e) a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/125314

Questão 167: FCC - TJ TRF1/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2006
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, o número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar,
proporcionalmente à população, procedendo-se os ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 

 a) quatro ou mais de sessenta Deputados. 
 b) cinco ou mais de cinqüenta Deputados. 
 c) seis ou mais de oitenta Deputados. 
 d) sete ou mais de noventa Deputados. 
 e) oito ou mais de setenta Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/125747

Questão 168: FCC - TJ TRF1/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2006
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Os Estados e o Distrito Federal elegerão

 a) três Senadores, cada um deles com um suplente, com mandato de quatro anos.
 b) dois Senadores, cada um deles com dois suplentes, com mandato de seis anos.
 c) três Senadores, cada um deles com dois suplentes, com mandato de oito anos.
 d) dois Senadores, cada um deles com um suplente, com mandato de cinco anos.
 e) três Senadores, cada um deles com um suplente, com mandato de sete anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/125749

Questão 169: CEBRASPE (CESPE) - Mot (TJ RR)/TJ RR/2006
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No que se refere à organização dos poderes da República, assinale a opção correta de acordo com a Constituição Federal.

 a)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado, território e no DF.
 b)  Cada estado e o DF elegem 4 senadores, com mandato de 4 anos.
 c)  Compete privativamente ao Senado Federal aprovar, por voto aberto, sem argüição pública, a escolha de procurador-geral da República, do presidente e dos

diretores do Banco Central e de governador de território.
 d)  É vedado ao Congresso Nacional, em quaisquer circunstâncias, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou

compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/180529

Questão 170: CEBRASPE (CESPE) - Tec Leg (CL DF)/CL DF/Auxiliar de Biblioteca e Arquivo/2006
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Julgue o item que se segue, relativo à organização do Estado e dos poderes.
 
Com relação ao número de representantes por estado e DF, não há proporcionalidade rigorosa na composição do Congresso Nacional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/629701

Questão 171: CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (MDS)/MDS/2006
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Acerca do direito constitucional, julgue o seguinte item.
 
O Senado Federal é composto por três representantes de cada estado brasileiro e por três representantes do Distrito Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691267

Questão 172: FCC - TJ TRT3/TRT 3/Administrativa/2005
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
No Brasil o Poder Legislativo da União é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que têm em comum o fato de

 a) ser igual, nas duas Casas, o número de representantes eleitos em cada Estado, proporcionalmente à população.
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 b) serem ambos Casas de representação do povo.
 c) os membros das duas Casas serem eleitos pelo sistema de representação proporcional.
 d) a representação de ambas as Casas se renovar de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
 e) haver, em ambas as Casas, representantes do Distrito Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/114072

Questão 173: FEPESE - Proc (MP TCE-SC)/TCE-SC/2005
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população,
procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de _________ ou mais _________
de Deputados.

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa acima.

 a)  oito; setenta
 b)  oito; sessenta
 c)  sete; setenta
 d)  sete; sessenta
 e)  cinco; sessenta

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/267524

Questão 174: FEPESE - Proc (MP TCE-SC)/TCE-SC/2005
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Cada Território elegerá _________Deputados Federais.

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa acima.

 a)  três.
 b)  quatro.
 c)  cinco.
 d)  sete.
 e)  oito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/267530

Questão 175: FUNDEP - Of Jud (TJ MG)/TJ MG/Agente Judiciário/2005
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional.
 
É CORRETO afirmar que o Congresso Nacional se compõe

 a)  da Assembléia Legislativa e da Câmara de Vereadores.
 b)  da Câmara dos Deputados e da Assembléia Legislativa.
 c)  da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
 d)  do Senado Federal e da Presidência da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/469436

Questão 176: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/2004
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considerando a repartição de competências entre os entes da Federação, as hipóteses de intervenção federal nos estados, a organização e o funcionamento dos Poderes
Legislativo e Executivo e o processo legislativo, julgue os itens que se seguem.

A possibilidade de prosseguimento de processo penal contra membro do Congresso Nacional, instaurado no âmbito do STF, sem a necessidade de licença prévia da Casa
a que ele pertença, conforme o entendimento do STF, aplica-se, inclusive, aos processos em que já haja sido negado, com fundamento no texto constitucional anterior à
Emenda Constitucional n.º 35/2001, o pedido de licença para prosseguimento do processo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/2954

Questão 177: CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTCU)/TCU/2004
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Com referência à organização e ao funcionamento do Poder Legislativo Federal, julgue os itens seguintes.

Não se confundem os conceitos de sessão legislativa e legislatura; aquela é anual, esta tem duração de quatro anos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/3271

Questão 178: CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/2004
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considerando o Poder Legislativo e suas atribuições previstas na Constituição da República, julgue o item seguinte.

Há identidade entre o significado prático de legislatura e o conceito teórico de sessão legislativa.

 Certo
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 Errado
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/34496

Questão 179: CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/"Regionalizado"/2004
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Supondo que o presidente da República, dentro da política brasileira de apoiar as ações internacionais contra o crime organizado, assine a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Internacional, julgue o item subseqüente.

Para que essa convenção possa ser aplicada no Brasil, é preciso, entre outros atos, da sua aprovação pelo Congresso Nacional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/51765

Questão 180: CEBRASPE (CESPE) - TA (ANATEL)/ANATEL/2004
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Julgue o item seguinte, que versa sobre direito constitucional, no que se refere a direitos e garantias fundamentais, à federação brasileira, ao controle da
constitucionalidade, às funções essenciais, à justiça, aos direitos políticos, ao Poder Legislativo e garantia de seus membros e à comunicação social.

O Poder Legislativo federal é formado pelo Congresso Nacional, que é constituído pelo Senado Federal, com representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, e
pela Câmara dos Deputados, com representantes dos estados e do DF.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/92493

Questão 181: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/2004
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Quanto à organização do Congresso Nacional, é correto afirmar que

 a) os Senadores representam os Estados e o Distrito Federal.
 b) cada Senador é eleito com três suplentes.
 c) os Deputados Federais são eleitos pelo princípio majoritário.
 d) os Senadores são eleitos pelo princípio proporcional.
 e) quatro é o número mínimo de Deputados por unidade da Federação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/112109

Questão 182: FCC - AJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Quanto à organização do Poder Legislativo federal, é correto que o número mínimo e o número máximo de Deputados Federais por Estado da Federação são de,
respectivamente,

 a)  sete e setenta e o Distrito Federal conta com os limites de quatro e quarenta representantes.
 b)  sete e setenta e o Distrito Federal conta com os mesmos limites.
 c)  oito e setenta e o Distrito Federal conta com os limites de quatro e quarenta representantes.
 d)  oito e oitenta e o Distrito Federal conta com os mesmos limites.
 e)  oito e setenta e o Distrito Federal conta com os mesmos limites.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/378072

Questão 183: FCC - TJ TRT23/TRT 23/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Considere as afirmativas:

I. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sendo que cada legislatura terá a
duração de quatro anos.

II. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, em cada Estado, pelo sistema majoritário.

III. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o sistema proporcional.

IV. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.

Está correto o que se afirma APENAS em

 a)  I e II.
 b)  I e III.
 c)  I e IV.
 d)  II e III.
 e)  II e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/532827

Questão 184: Com. Exam. (MPE MS) - PJ (MPE MS)/MPE MS/2004
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Assinale a alternativa CORRETA. 

 a)  O Poder Legislativo é exercido pelo Senado Federal; 
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 b)  O Poder Legislativo é exercido pela Câmara dos Deputados;
 c)  O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara do Deputados e Senado Federal;
 d)  O Poder Legislativo é exercido pela maioria absoluta dos integrantes da Câmara do Deputados e do Senado Federal. 

 
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/537782

Questão 185: Com. Exam. (MPE MS) - PJ (MPE MS)/MPE MS/2004
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Assinale a alternativa CORRETA. 

 a)  O Poder Legislativo Federal é exercido pela Câmara dos Deputados;
 b)  O Poder Legislativo Federal é exercido pelo Senado Federal;
 c)  O Poder Legislativo Federal é exercido pelo Congresso Nacional;
 d)  O Poder Legislativo Federal é exercido pela maioria absoluta dos  integrantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/537792

Questão 186: NCE e FUJB (UFRJ) - Del Pol (PC DF)/PC DF/2004
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Poder Legislativo, de acordo com a Constituição Federal, é organizado:

 a)  unicameralmente nos Estados e na União Federal, onde funcionam, respectivamente, as Assembléias Legislativas e o Congresso Nacional;
 b)  no âmbito federal, segundo sistema bicameral no qual o Senado compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal e a Câmara dos Deputados de

representantes do povo em cada Estado, Território e no Distrito Federal;
 c)  nos Estados Federados, pelas constituições e lei que adotarem, sem qualquer limitação à sua capacidade de auto-organização;
 d)  no Distrito Federal e nos Municípios, pelas respectivas leis orgânicas, sendo vedados quaisquer parâmetros federais relativamente ao número de representantes e

respectivos mandatos na Câmara Legislativa e nas Câmaras Municipais, sob pena de violação da autonomia municipal e do Distrito Federal;
 e)  com pertinência à imunidade formal, recebida a denúncia oferecida contra Senador ou Deputado Federal, por crime cometido antes da diplomação, a Casa a que

pertencer o parlamentar denunciado poderá, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, sustar o andamento da ação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1063929

Questão 187: CEBRASPE (CESPE) - DP AM/DPE AM/2003
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Julgue o item a seguir, considerando a hipótese de que estivesse sendo debatida a possibilidade de efetuar o desmembramento do estado do Amazonas, criando um novo
estado.

A criação do estado acarretaria alteração no número de senadores da República.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/63101

Questão 188: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Engenharia Mecânica/Engenheiro/2003
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A respeito da organização dos poderes, julgue o seguinte item.

Enquanto os senadores são eleitos segundo o princípio majoritário, os deputados são eleitos pelo sistema proporcional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/75619

Questão 189: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Engenharia Mecânica/Engenheiro/2003
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A respeito da organização dos poderes, julgue o seguinte item.

Salvo disposição em contrário, as deliberações da Câmara dos Deputados devem ser tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/75621

Questão 190: FCC - AJ TRT5/TRT 5/Administrativa/2003
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O Senado Federal compõe-se de representantes

 a) dos Estados, Territórios e Distrito Federal, elegendo-se cada Senador com 2 suplentes.
 b) do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada Estado e no Distrito Federal.
 c) do povo, renovando-se sua composição a cada 4 anos, alternadamente por 1/3 e 2/3.
 d) do povo dos Estados, Territórios e Distrito Federal, eleitos para um mandato de 4 anos.
 e) dos Estados e Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/119750

Questão 191: FCC - TJ TRT21/TRT 21/Administrativa/2003
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
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Cada Casa do Congresso Nacional tem quorum para se reunir e quorum para deliberar. Salvo disposição constitucional em contrário, esses quoruns são, respectivamente,
de

 a)  maioria simples e maioria simples.
 b)  maioria simples e maioria absoluta.
 c)  dois terços e maioria absoluta.
 d)  maioria absoluta e maioria absoluta.
 e)  maioria absoluta e maioria simples.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/579361

Questão 192: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário/2002
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A respeito do Poder Legislativo, do sistema tributário nacional e das atribuições do Senado Federal, julgue o item que se segue.

Para que o número de suplentes de cada senador da República fosse aumentado para três, seria necessário emenda constitucional de iniciativa exclusiva do Senado
Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15511

Questão 193: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário/2002
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

Julgue o item a seguir.

Enquanto, na Câmara dos Deputados, a legislatura é de quatro anos, no Senado Federal, a legislatura é de oito anos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15517

Questão 194: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário/2002
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

Julgue o item abaixo, relativo à Lei n.o 8.666/1993, que dispõe acerca de licitações, e à Lei n.o 9.504/1997, que estabelece normas para as eleições.

Para a eleição de senadores, a Constituição da República estabelece o sistema majoritário por maioria absoluta.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15578

Questão 195: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário/2002
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

Com base na Constituição da República e na legislação pertinente ao controle da administração pública, julgue o item subseqüente.

A exploração e o aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas exorbitam da esfera do controle direto do Congresso Nacional, sendo objeto de controle
jurisdicional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15591

Questão 196: CEBRASPE (CESPE) - Esc BB/BB/"Sem Área"/2002
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Em outubro de 2002, seguindo um calendário democrático que se torna cada vez mais rotineiro, o Brasil voltará às urnas, dessa vez para eleger presidente da República,
governadores estaduais e do Distrito Federal (DF), deputados federais, estaduais e distritais, além de dois terços do Senado Federal. Relativamente a esse tema, julgue o
item que se segue.

O número de senadores é fixo: cada unidade da Federação elege três senadores, de maneira alternada, a cada quatro anos (um e dois terços), sendo o mandato de cada
senador igual a oito anos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/99894

Questão 197: FCC - TJ TRT20/TRT 20/Administrativa/2002
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
A Câmara dos Deputados, na sua composição atual, é integrada por representantes do povo, eleitos em cada Estado e no Distrito Federal, observando-se para a definição
do número de Deputados de cada uma dessas unidades critérios estabelecidos na Constituição Federal, para que nenhuma delas tenha menos de

 a)  8 e mais de 70 Deputados.
 b)  8 e mais de 65 Deputados.
 c)  8 e mais de 60 Deputados.
 d)  10 e mais de 60 Deputados.
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 e)  10 e mais de 70 Deputados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/383764

Questão 198: CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2001
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
O federalismo é princípio fundamental da ordem constitucional brasileira e foi explicitado por meio de inúmeros dispositivos que lhe dão configuração própria, a partir dos
quais seguem-se outros desdobramentos. Quanto ao tema, julgue o item a seguir.
 
A representação dos estados e do DF no Poder Legislativo central fica a cargo do Senado Federal; cada um desses entes autônomos terá exatamente dois senadores com
mandato de oito anos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/131497

Questão 199: ESAF - AUFC (TCU)/TCU/1999
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

Assinale a assertiva correta.

 a) As Comissões Parlamentares de Inquérito podem decretar a prisão provisória de eventual indiciado.
 b) As Comissões Parlamentares de Inquérito podem determinar a quebra de sigilo fiscal e bancário de pessoa submetida à sua investigação.
 c) As Comissões Parlamentares de Inquérito podem determinar a interceptação ou escuta telefônica de pessoa submetida à sua investigação.
 d) As Comissões Parlamentares de Inquérito podem determinar a busca e apreensão de documentos, no domicílio de pessoa submetida à sua investigação.
 e) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a decretação da indisponibilidade de bens pelas Comissões Parlamentares de Inquérito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/4996

Questão 200: CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/1997
Assunto: Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)
Levando em conta as normas constitucionais acerca do Poder Legislativo, julgue o item abaixo.
 
No Brasil, o Poder Legislativo da União é bicameralista. Nos estados-membros, no Distrito Federal e nos municipíos, diferentemente, é unicameralista.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/54504
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Gabarito
1) C  2) A  3) B  4) B  5) Errado  6) C  7) B
8) D  9) C  10) B  11) D  12) A  13) E  14) A
15) D  16) C  17) D  18) D  19) C  20) A  21) Errado
22) D  23) A  24) C  25) A  26) D  27) D  28) D
29) B  30) D  31) E  32) D  33) A  34) E  35) C
36) C  37) A  38) E  39) C  40) Certo  41) Errado  42) Errado
43) C  44) B  45) D  46) D  47) D  48) D  49) A
50) C  51) C  52) E  53) C  54) B  55) D  56) D
57) C  58) C  59) B  60) Certo  61) Errado  62) E  63) C
64) E  65) C  66) Anulada  67) C  68) Anulada  69) D  70) E
71) E  72) E  73) E  74) D  75) E  76) Anulada  77) Anulada
78) A  79) A  80) Errado  81) C  82) A  83) A  84) D
85) C  86) C  87) B  88) C  89) Certo  90) Certo  91) C
92) Errado  93) Certo  94) Certo  95) Certo  96) Certo  97) B  98) D
99) D  100) A  101) C  102) Errado  103) Errado  104) Errado  105) Certo
106) C  107) C  108) D  109) B  110) A  111) B  112) E
113) E  114) E  115) Certo  116) E  117) A  118) B  119) D
120) Certo  121) A  122) A  123) E  124) B  125) C  126) Certo
127) Errado  128) Certo  129) A  130) B  131) D  132) C  133) D
134) B  135) E  136) Errado  137) A  138) D  139) C  140) A
141) C  142) D  143) B  144) A  145) C  146) C  147) C
148) B  149) C  150) C  151) A  152) Errado  153) C  154) C
155) D  156) B  157) B  158) C  159) D  160) A  161) A
162) E  163) E  164) Errado  165) B  166) E  167) E  168) C
169) A  170) Certo  171) Certo  172) E  173) A  174) B  175) C
176) Certo  177) Certo  178) Errado  179) Certo  180) Errado  181) A  182) E
183) C  184) C  185) C  186) B  187) Certo  188) Certo  189) Errado
190) E  191) E  192) Errado  193) Errado  194) Errado  195) Errado  196) Certo
197) A  198) Errado  199) B  200) Certo


