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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J8V4 )

Direito Constitucional

Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Quanto à organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.
 
Tanto em caso de infrações penais comuns quanto de crimes de responsabilidade, compete à Câmara dos Deputados o juízo de admissibilidade da acusação apresentada
contra o presidente da República.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1143365

Questão 2: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2019
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
A Mesa da Câmara dos Deputados encaminhou ao Ministro de Estado da Saúde pedido escrito de informações acerca da sua participação na formulação da política
pública e na execução das ações de saneamento básico no território nacional.
Passados trinta dias do recebimento do documento, não há qualquer resposta por parte do ministério, sendo que o ministro da referida pasta entende que as questões
suscitadas não demandam resposta ministerial, por não possuírem caráter técnico, mas apenas político.
Indignado, o Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados submete a questão à apreciação de sua assessoria jurídica.
 
Sobre o caso narrado, assinale a opção que apresenta, de acordo com o sistema jurídico-constitucional brasileiro, a resposta correta.

 a)  O Ministro de Estado da Saúde, em exercício no âmbito do Poder Executivo, somente está obrigado a responder aos pedidos oriundos do Presidente da República,
a quem hierarquicamente se submete.

 b)  Em razão do princípio da independência entre os poderes da República, a ausência da resposta por parte do Poder Executivo não poderá acarretar sanções
jurídicas, embora possa gerar uma crise entre os poderes.

 c)  A ausência de resposta poderá fazer com que o Ministro responsável pela pasta venha a responder por crime, perante o Superior Tribunal de Justiça, caso seja
denunciado pelo Ministério Público.

 d)  O Ministro de Estado da Saúde poderá vir a responder por crime de responsabilidade, não lhe sendo assegurada discricionariedade para deixar de responder ao
pedido de informações formulado pela Mesa da Câmara dos Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/817791

Questão 3: CRS (PM MG) - Of (PM MG)/PM MG/Cadete (CFO)/2019
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Com relação às competências privativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, analise as assertivas abaixo:
 

I – Ao Senado Federal compete suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
 
II – O Senado Federal é o órgão do Poder Legislativo que autoriza, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-
Presidente da República.
 
III – Compete a Câmara dos Deputados 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.
 
IV- É competência do Senado Federal processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.
 
V – A Câmara dos Deputados compete aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do
término de seu mandato.

 
Estão CORRETAS as assertivas:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/842709

Questão 4: CEBRASPE (CESPE) - JE TJPR/TJ PR/2019
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Tratando-se de processo referente a crime de responsabilidade cometido por presidente da República, a Constituição Federal de 1988 exige que o juízo de admissibilidade
seja realizado

 a) pela Câmara dos Deputados.
 b) pelo Senado Federal.
 c) pelo STF.
 d) pelo Congresso Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/862670

Questão 5: FCC - Ag Adm (CM Fortal)/CM Fortaleza/2019
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Ao dispor sobre os órgãos do Poder Legislativo na esfera federal, a Constituição Federal de 1988 atribui competência
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 a)  ao Congresso Nacional para aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha do Procurador-Geral da República.
 b)  à Câmara dos Deputados para julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República.
 c)  à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal para eleger membros do Conselho da República.
 d)  ao Congresso Nacional para autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República.
 e)  ao Senado Federal para escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016213

Questão 6: VUNESP - AFTM (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Conforme disposto na Constituição Federal, compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a)  processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.

 b)  processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.

 c)  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.

 d)  autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
 e)  dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas

autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1028410

Questão 7: DIRENS Aeronáutica - EAOAp (CIAAR)/CIAAR/Serviços Jurídicos/2019
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 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.
 
Complete corretamente as lacunas da frase abaixo sobre o que preceitua a Constituição Federal de 1988, quando trata do tema Organização dos Poderes.
 
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
__________________ ou mais de _________________Deputados. Cada Território elegerá ______________Deputados.
 
A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

 a)  ordinária / dez / sessenta / três
 b)  ordinária / oito / setenta / quatro
 c)  complementar / dez / sessenta / três
 d)  complementar / oito / setenta / quatro

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1365420

Questão 8: FUNDATEC - Tec Leg (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Considerando as competências constitucionais do Poder Legislativo, assinale a alternativa que indica competência privativa da Câmara dos Deputados.

 a)  Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
 b)  Processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da

Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
 c)  Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
 d)  Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.
 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623598

Questão 9: CS UFG - AssJ (APARECIDAPREV)/APARECIDAPREV/2018
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, compete privativamente à Câmara dos Deputados:

 a)  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)  autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
 c)  aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
 d)  aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/657296

Questão 10: UERR - Cont (SETRABES)/SETRABES/2018
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Considerando o que dispõe a Constituição Federal acerca do Poder Legislativo, compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar:

 a)  Por maioria simples de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República.
 b)  Por um terço de seus membros, a instauração de processo contra o Vice-Presidente da República.
 c)  Por três quintos de seus membros, a instauração de processo contra Ministro de Estado.
 d)  Por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República.
 e)  Por dois quintos de seus membros, a instauração de processo contra o Vice-Presidente da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691617

Questão 11: VUNESP - Ass Jur (Pref SBC)/Pref SBC/2018
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Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a)  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)  processar e julgar o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
 c)  autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
 d)  dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. 
 e)  estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715145

Questão 12: VUNESP - ERH (CM SJ da Barra)/CM São Joaquim Barra/2018
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Na hipótese de o Presidente da República não apresentar ao Congresso Nacional, no prazo de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa anual, a prestação de
contas referente ao exercício anterior, a tomada das contas é de competência

 a)  comum da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
 b)  privativa da Câmara dos Deputados.
 c)  privativa do Senado Federal.
 d)  da Câmara dos Deputados com o auxílio do Tribunal de Contas.
 e)  do Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/832330

Questão 13: IDIB - Proc (CM Viana)/CM Viana/2018
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que a Câmara dos Deputados:

 a)  Tem competência para elaborar o Regimento do Congresso Nacional e do Senado Federal.
 b)  Deve eleger membros do Conselho da Defesa Nacional.
 c)  Pode autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
 d)  Pode convocar Ministro de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado.
 e)  Deve suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/938179

Questão 14: GUALIMP - PJ (CM Nova Venécia)/CM Nova Venécia/2018
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Assinale a alternativa cuja competência privativa seja da Câmara dos Deputados:

 a)  Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade.
 b)  Autorizar o Presidente da República a declarar guerra ou a celebrar a paz.
 c)  Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias.
 d)  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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1072330

Questão 15: CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a) processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade.
 b) elaborar o regimento interno do Senado Federal.
 c) aprovar, previamente, a escolha de ministros do Tribunal de Contas da União.
 d) autorizar a instauração de processo contra o presidente da República.
 e) processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/462863

Questão 16: Com. Exam. (MPE RS) - PJ (MPE RS)/MPE RS/2017
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Atento ao que preceitua o artigo 51 da Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a)  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)  elaborar seu regimento interno.
 c)  eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso VII, da Constituição Federal.
 d)  dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei

para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
 e)  autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice- Presidente da República e os Ministros de Estado, julgando-

os nos crimes de responsabilidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/496357

Questão 17: CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2017
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Acerca das características do Estado, do sistema de governo e da organização dos poderes na ordem jurídico-constitucional brasileira, julgue o item subsequente.
 



28/09/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337246/imprimir 4/20

O sistema constitucional brasileiro só admite que o presidente e o vice-presidente da República sejam processados no exercício do mandato após prévia autorização do
Congresso Nacional.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/530938

Questão 18: FAFIPA - Adv (FA)/FA/2017
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Com relação às atribuições do Congresso
Nacional e de suas casas legislativas, é CORRETO afirmar o seguinte: 

 a)  Compete privativamente ao Senado Federal autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e Vice-Presidente da
República e os Ministros de Estado. 

 b)  Compete privativamente à Câmara dos Deputados suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal. 

 c)  Compete exclusivamente ao Congresso Nacional autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a
quinze dias. 

 d)  Compete privativamente ao Congresso Nacional processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/563378

Questão 19: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRE TO/TRE TO/Administrativa/2017
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
De acordo com a CF, o sistema proporcional é utilizado para eleger 

 a) deputados federais.
 b) presidente da República.
 c) senadores.
 d) governadores.
 e) prefeitos.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/566643

Questão 20: PUC PR - Tec Adm (JUCEPAR)/JUCEPAR/2017
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal de 1988, compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a)  aprovar previamente, após arguição pública, a escolha de Procurador- Geral da República.
 b)  estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 c)  autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice- Presidente da República e os Ministros de Estado.
 d)  fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/648973

Questão 21: FUNDEP - Ass Alu (IFNMG)/IFNMG/2017
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Considerando o que prevê a Constituição da República sobre a organização do Poder Legislativo, é incorreto afirmar:

 a) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal.
 b) Cada estado e o Distrito Federal elegem três senadores para mandato de oito anos.
 c) Os deputados e os senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos.
 d) Cada legislatura terá a duração de quatro anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/878237

Questão 22: QUADRIX - Recep (CFO)/CFO/2017
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
A respeito do Poder Legislativo, julgue o item abaixo.
 
Compete à Câmara dos deputados e ao Senado Federal dispor, mediante decreto legislativo, sobre a remuneração de seus servidores, respectivamente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1052327

Questão 23: CPCC UFES - Ass (UFES)/UFES/Administração/2017
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a)  autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
 b)  autorizar, com a aprovação de, no mínimo, dois terços de seus membros, a instauração de processo contra os Ministros de Estado.
 c)  suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
 d)  aprovar, por maioria absoluta e por meio de voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República, antes do término de seu mandato.
 e)  aprovar previamente, por meio de voto secreto, após arguição pública, a escolha de Presidente e Diretores do Banco Central.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1079973
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Questão 24: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente à Câmara dos Deputados:
 

I. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.
 
II. Aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.
 
III. Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice- Presidente da República e os Ministros de Estado.
 
IV. 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.

 
Está correto o que se afirma APENAS em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/348875

Questão 25: Instituto AOCP - Adv (CISAMUSEP)/CISAMUSEP/2016
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a)  processar e julgar o Presidente e o Vice- Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.

 b)  processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.

 c)  aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República.
 d)  aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.
 e)  autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/508332

Questão 26: IBGP - Adv (Pref N Ponte)/Pref Nova Ponte/2016
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Está na ordem do dia o assunto acerca do impeachment do Presidente da República e os seus respectivos procedimentos. Nos termos da Constituição Federal, sobre as
competências da câmara e do senado, acerca dos crimes de responsabilidade, é CORRETO afirmar que:

 a) Compete privativamente ao Senado autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República e compete
privativamente à Câmara de Deputados processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.

 b) Compete privativamente ao Senado autorizar, por maioria absoluta de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República e compete
privativamente à Câmara de Deputados processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.

 c) Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República e
compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.

 d) Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por três quintos de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente da República e
compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/700600

Questão 27: FAPES - AFisc (Sr Bonfim)/Pref Sr Bonfim/2016
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
O Poder Legislativo é e e exercido pelo Congresso Nacional, que se compõem da Câmara dos Deputados e do do Senado Federal.
 
Com relação às competências desses órgãos, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

 
I. Compete privativamente à Câmara dos Deputados elaborar seu regimento interno.
 
II. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Presidente e o Vice- Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
 
III. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-
Presidente da República e os Ministros de Estado.
 
IV. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do
Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador- Geral da República e o Advogado- Geral da União nos crimes de responsabilidade.
 
V. Compete privativamente à Câmara dos Deputados 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.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1192853

Questão 28: VUNESP - Dir (CM Caieiras)/CM Caieiras/2015
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Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Determinado Ministro de Estado recebeu pedido de informações da Mesa da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimento sobre assunto de interesse público. O
Ministro respondeu à Mesa da Câmara somente sessenta dias após ter recebido o referido pedido de informações. Nessa hipótese, conforme estabelece a Constituição
Federal, é correto afirmar que o Ministro

 a)  não poderá sofrer qualquer punição, tendo em vista que respondeu o pedido da mesa dentro do prazo previsto na Constituição Federal.
 b)  somente sofrerá alguma punição se prestou informação falsa.
 c)  ficará sujeito a responder pelo crime de responsabilidade por ter atendido o pedido fora do prazo previsto no texto constitucional.
 d)  não poderá sofrer qualquer punição, uma vez que a Mesa da Câmara dos Deputados não tem poder punitivo.
 e)  não poderá sofrer punição, pois, embora tenha respondido fora do prazo, a Constituição não prevê penalidade nessa hipótese.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/260386

Questão 29: FGV - AL (CM Caruaru)/CM Caruaru/Direito/2015
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
O Presidente da República, transcorridos 90 (noventa) dias após o início da sessão legislativa, ainda não tinha apresentado suas contas anuais ao Congresso Nacional e
não tinha perspectivas de fazê-lo tão cedo.
 
Em situações dessa natureza, a ordem constitucional prevê que

 a) o Chefe do Executivo será intimado pelo Congresso Nacional a fazê-lo em 30 (trinta) dias.
 b) o Senado Federal procederá à tomada de contas especial.
 c) o Tribunal de Contas da União procederá à tomada de contas especial.
 d) o Chefe do Executivo será imediatamente submetido a julgamento, por crime de responsabilidade, perante o Senado.
 e) a Câmara dos Deputados procederá à tomada de contas especial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/293761

Questão 30: IBFC - Tec Sup Pro (MGS)/MGS/Serviços Jurídicos/2015
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta considerando as disposições da Constituição Federal sobre as competências da Câmara dos Deputados:

 a)  Compete privativamente à Câmara dos Deputados, 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)  Compete exclusivamente à Câmara dos Deputados, aprovar previamente, por voto aberto, após arguição pública, a escolha de Governador de Território.
 c)  Compete privativamente à Câmara dos Deputados, autorizar, por três quintos de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-

Presidente da República e os Ministros de Estado.
 d)  Compete exclusivamente à Câmara dos Deputados, aprovar previamente, por voto aberto, após arguição pública, a escolha de Presidente e diretores do banco

central.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/341257

Questão 31: FGV - Tec NS (SME Cuiabá)/Pref Cuiabá/Bacharel em Direito/2015
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Decorridos pouco mais de cem dias após o início da sessão legislativa, constatou-se que o Presidente da República não havia apresentado as contas de governo
correspondentes ao exercício anterior.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, em situações dessa natureza, compete

 a)  ao Congresso Nacional julgar as contas com base nos relatórios elaborados pela equipe técnica.
 b)  ao Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal de Contas, proceder à tomada de contas do Presidente da República.
 c)  ao Senado Federal proceder à tomada de contas do Presidente da República.
 d)  ao Congresso Nacional dar início ao processo, por crime de responsabilidade, contra o Presidente da República.
 e)  à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/344433

Questão 32: FCC - DP MA/DPE MA/2015
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
A Constituição Federal autoriza que a tomada de contas do Presidente da República seja realizada

 a)  pelo Tribunal de Contas da União, caso as contas não tenham sido apresentadas ao Congresso Nacional dentro do prazo de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa.

 b)  pela Câmara dos Deputados, caso as contas não tenham sido apresentadas ao Congresso Nacional dentro do prazo de sessenta dias após a abertura da sessão
legislativa.

 c)  pela Câmara dos Deputados, caso as contas não tenham sido apresentadas ao Tribunal de Contas da União dentro do prazo de noventa dias após a abertura da
sessão legislativa.

 d)  pelo Senado Federal, caso as contas não tenham sido apresentadas ao Congresso Nacional dentro do prazo de noventa dias após a abertura da sessão legislativa.
 e)  pelo Senado Federal, caso as contas não tenham sido apresentadas ao Tribunal de Contas da União dentro do prazo de sessenta dias após a abertura da sessão

legislativa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/893740

Questão 33: FCC - Cons Leg (CamMun SP)/CM SP/Registro e Revisão/2014
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, a Câmara dos Deputados tem competência privativa para

 a)  autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Vice-Presidente da República.
 b)  suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
 c)  autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e celebrar a paz.
 d)  processar e julgar o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
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 e)  proceder à tomada de contas do Presidente da República quando apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão
legislativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/178264

Questão 34: FCC - ACE (TCE-GO)/TCE-GO/Administrativa/2014
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Considere os seguintes atos:

I. aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República.

II. autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice- Presidente da República e os Ministros de Estado.

III. 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.

IV. fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente à Câmara dos Deputados, os atos indicados APENAS em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/227853

Questão 35: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira/2014
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
No que se refere ao papel do Congresso Nacional nos sistemas de controle e na avaliação da execução orçamentária, julgue o seguinte item.
 
É competência da Câmara dos Deputados dispor a respeito dos limites globais e das condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do DF e dos municípios.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/252107

Questão 36: Com. Exam. (MPE RS) - Geo (MPE RS)/MPE RS/2014
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à organização e atribuições do Estado e dos Poderes, assinale a alternativa correta.

 a)  Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício da Presidência o
Presidente do Senado Federal e, em caso do impedimento deste, sucessivamente, o Presidente da Câmara de Deputados.

 b)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada Estado e no Distrito Federal. Já o Senado Federal
compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo os princípios majoritários.

 c)  Os Ministros do Tribunal de Contas da União, no total de nove, serão livremente escolhidos e nomeados pelo Presidente da República dentre cidadãos com mais
de 35 (trinta e cinco) anos e menos de 60 (sessenta) anos, com notório conhecimento contábil e reputação ilibada.

 d)  Em caso de relevância, o Presidente da República poderá adotar, em todas as matérias que são de sua iniciativa privativa, medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

 e)  É atribuição privativa do Procurador-Geral da República propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/372712

Questão 37: INCAB (ex-FUNCAB) - Tec Lab (PC RO)/PC RO/2014
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

 a)  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)  estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 c)  suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
 d)  dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas

autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal.
 e)  dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/446221

Questão 38: ACAFE - Del Pol (PC SC)/PC SC/2014
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Especificamente, quanto a competência da Câmara de Deputados, assinale a alternativa correta.

 a) Compete preferencialmente à Câmara dos Deputados dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos,
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias.

 b) Compete à Câmara dos Deputados autorizar, por três quintos de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice- Presidente da República e
os Ministros de Estado.

 c) Compete privativamente à Câmara dos Deputados eleger membros do Conselho da República.
 d) Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Senado dentro de

sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.
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 e)  A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente
subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando sempre crime de
responsabilidade a ausência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/480285

Questão 39: FMP - NeR (TJ MT)/TJ MT/Remoção/2014
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

 a)  processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.
 b)  autorizar a instauração de processo contra o Presidente da República.
 c)  fixar limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municípios.
 d)  suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
 e)  a homologação de sentenças estrangeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/728185

Questão 40: CETREDE - Adm (JUCEC)/JUCEC/2014
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Quanto ao Poder Legislativo, compete privativamente à Câmara dos Deputados:

 a)  Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
 b)  Processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o

Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
 c)  Processar e julgar o Presidente e o Vice- Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da

Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
 d)  Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
 e)  Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/829853

Questão 41: CEBRASPE (CESPE) - TJ STF/STF/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Acerca da disciplina constitucional atinente ao Congresso Nacional, julgue o item a seguir.
 
No caso de o presidente da República, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, deixar de apresentar ao Congresso Nacional suas contas relativas ao
exercício anterior, caberá à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/162161

Questão 42: QUADRIX - ADI (ABDI)/ABDI/Nível Superior Sênior/Jurídico/2013
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Compete privativamente à Câmara dos
Deputados:

 a)  Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
 b)  Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da

Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
 c)  Processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o

Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
 d)  Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
 e)  Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/570401

Questão 43: Com. Exam. (MPE GO) - Estag (MPE GO)/MPE GO/2013
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
A CF/88 estabelece que compete privativamente à Câmara dos Deputados as seguintes atribuições, exceto:

 a)  Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
 b)  Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
 c)  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;
 d)  Elaborar seu regimento interno.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/808352

Questão 44: QUADRIX - Cons Dep (CRF SP)/CRF SP/Ética - Bacharel Direito/2013
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, compete privativamente à Câmara dos Deputados:

 a)  Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
 b)  Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da

Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
 c)  Processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o

Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
 d)  Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
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 e)  Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/962817

Questão 45: QUADRIX - Ass Jur (CRC AM)/CRC AM/2013
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

 a)  Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice- Presidente da República e os Ministros de Estado.
 b)  Processar e julgar o Presidente e o Vice- Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da

Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
 c)  Processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o

Procurador- Geral da República e o Advogado- Geral da União nos crimes de responsabilidade.
 d)  Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
 e)  Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1178073

Questão 46: QUADRIX - Adv (COREN DF)/COREN DF/2013
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Considere as seguintes atribuições:
 

I. 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.
 
II. Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
 
III. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de
lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

 
As funções citadas, de acordo com a Constituição Federal, competem privativa e respectivamente:

 a) À Câmara dos Deputados; ao Senado Federal; à Câmara dos Deputados.
 b) Ao Senado Federal; à Câmara dos Deputados; à Câmara dos Deputados.
 c) Ao Senado Federal; ao Senado Federal; ao Senado Federal.
 d) À Câmara dos Deputados; à Câmara dos Deputados; à Câmara dos Deputados.
 e) Ao Senado Federal; à Câmara dos Deputados; ao Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1179122

Questão 47: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Correição/2012
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Sobre o Poder Legislativo, é correto afirmar que 

 a) o não atendimento, no prazo de 30 dias, dos pedidos de informações escritas encaminhados pelas Mesas aos ministros ou qualquer autoridade diretamente
subordinada à Presidência da República, é suficiente para caracterizar o chamado crime de responsabilidade. 

 b) a convocação extraordinária do Congresso Nacional ocorrerá por intermédio de Presidentes, ou seja, Presidente da República, pelo Presidente do Senado e pelo
Presidente da Câmara. Portanto, nem mesmo a maioria dos membros de ambas as Casas Legislativas teria legitimidade para requerer a convocação. 

 c) o rol da competência exclusiva do Congresso Nacional é na verdade exemplificativa, na medida em que é admitida a competência supletiva de uma das Casas
Legislativas em alguns casos excepcionais. 

 d) diferente do critério majoritário para a eleição de Deputado Federal, o critério proporcional aplicado no Senado Federal determina a eleição do Senador da
República acompanhado por dois suplentes. 

 e) o Congresso Nacional não tem controle sobre a declaração de guerra e celebração da paz, que é competência do Presidente da República, e só dele, por ser ato de
soberania nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/64354

Questão 48: FCC - JT TRT1/TRT 1/2012
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Atenção: Para responder à questão, considere o disposto no art. 50, caput e respectivo § 2o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão no 4, de 7 de julho de 1994:

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente
subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a
ausência sem justificação adequada.

§ 2o − As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas
referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações
falsas.

Sobre a nova redação dos dispositivos constitucionais acima transcritos, é possível concluir que

 a) foi aprovada após discussão e votação, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, com a obtenção em ambos de, no  mínimo, três quintos dos votos
dos respectivos membros.

 b) o direito de requerer informações não foi conferido a parlamentares individualmente, salvo quando atuem em representação de sua Casa ou Comissão.
 c) não pode ser objeto de controle de constitucionalidade, pois aprovada há mais de dezoito anos, tendo, portanto, seu conteúdo adquirido status de norma

constitucional.
 d) afronta o princípio constitucional da separação de Poderes, na medida em que subordina membros do Poder Executivo à sindicância do Poder Legislativo, inclusive

com a possibilidade de que respondam por crime de responsabilidade.
 e) configura-se como uma diretriz axiológica que permite à legislação ordinária regulamentar mais detalhadamente a matéria, bem como estender a obrigatoriedade

de prestar informações para membros da administração indireta e do Poder Judiciário.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/85081

Questão 49: FCC - JT TRT1/TRT 1/2012
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Atenção: Para responder à questão, considere o disposto no art. 50, caput e respectivo § 2o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão no 4, de 7 de julho de 1994:

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente
subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a
ausência sem justificação adequada.

§ 2o − As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas
referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações
falsas.

Suponha que determinada Constituição Estadual tenha sido reformada, em 2011, para permitir à Assembleia Legislativa ou a qualquer de suas Comissões requerer
informações a Secretários de Estado e ao Presidente do Tribunal de Justiça (TJ), inclusive com a tipificação de crime de responsabilidade no caso de recusa ou não
atendimento. Neste caso, à luz do que determina a Constituição Federal a respeito da organização político-administrativa dos Estados-Membros, o referido dispositivo da
norma estadual

 a) pode ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade, de competência do Supremo Tribunal Federal, para que se confirme a função fiscalizatória da
Assembleia Legislativa, consoante previsto na Cons tituição Estadual.

 b) pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, a ser julgada pelo Tribunal de Justiça, por vulnerar o princípio da separação dos poderes e exceder os
limites do Poder Constituinte Derivado estabelecidos pela Constituição Federal.

 c) desrespeita a Constituição Federal apenas em relação à previsão do crime de responsabilidade em sede de legislação estadual, na medida em que é competência
exclusiva da União legislar sobre direito penal.

 d) é compatível com a Constituição Federal, a qual garante autonomia aos Estados-Membros, atribuindo-lhes competência remanescente.
 e) não observa o paradigma estabelecido pelo art. 50 da Constituição Federal no tocante à possibilidade de o Poder Legislativo estadual requisitar informações ao

Presidente do TJ, podendo ser declarado inconstitucional, pelo STF, em sede de controle concentrado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/85082

Questão 50: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANATEL)/ANATEL/2012
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Com relação aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, julgue o item seguinte.

É atribuição da Câmara dos Deputados a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/91651

Questão 51: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a) eleger membros do Conselho da República, sendo que dele participam seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois
nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a
recondução.

 b) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de Magistrados, nos casos estabelecidos na Constituição Federal, Ministros do Tribunal de
Contas da União indicados pelo Presidente da República, Presidente e diretores do Banco Central e Procurador-Geral da República.

 c) processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.

 d) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente e autorizar operações
externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

 e) fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e
dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/120463

Questão 52: CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Área 5/2012
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
No que concerne ao Poder Legislativo, julgue o próximo item.
 
É de competência privativa da Câmara dos Deputados a autorização para instauração de processo contra o presidente da República.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/168678

Questão 53: BIO-RIO - GM (Mesquita)/Pref Mesquita/2012
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por _______ de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da
República e os Ministros de Estado. A lacuna fica corretamente preenchida por:

 a)  um quarto;
 b)  um terço;
 c)  metade;
 d)  dois terços;
 e)  três quartos.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/329600

Questão 54: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2012
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
NÃO compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a)  autorizar, por dois terços de seus membros, a  instauração  de  processo  contra o  Presidente e o  Vice-Presidente  da  República e os  Ministros de Estado.
 b)  proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias 

após a abertura da sessão legislativa.
 c)  dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus 

serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
 d)  aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu  mandato.
 e)  eleger membros do Conselho da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/343303

Questão 55: MS CONCURSOS - Inv Pol (PC PA)/PC PA/2012
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
De acordo com o Art. 51 da Constituição da República Federativa do Brasil/88, compete privativamente à Câmara dos Deputados:

 a)  Aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.
 b)  Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.
 c)  Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.
 d)  Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
 e)  Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/471844

Questão 56: CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2012
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Com relação aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.
 
Compete privativamente ao Senado Federal autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra presidente e vice-presidente da República.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693336

Questão 57: CEFETBAHIA - Estag (DPE BA)/DPE BA/Jurídico/2012
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a)  autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
 b)  processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos

com aqueles.
 c)  processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha,

do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
 d)  aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição.
 e)  processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador Geral da República e o Advogado Geral da União nos crimes de responsabilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/806003

Questão 58: FADESP - Ana Jur (MPE PA)/MPE PA/2012
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a)  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)  processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.

 c)  processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.

 d)  autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/835477

Questão 59: FCC - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Engenharia Civil/2011
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
A Câmara dos Deputados tem competência privativa para

 a) exercer o controle externo das contas públicas com o auxílio do Tribunal de Contas da União.
 b) julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.
 c) dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.
 d) 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.
 e) determinar os limites de emissão da moeda bem como o montante da dívida mobiliária federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/62503
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Questão 60: FCC - AJ TRF1/TRF 1/Administrativa/2011
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
É certo que, dentre outras competências, cabe privativamente à Câmara dos Deputados

 a) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
 b) avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes.
 c) aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.
 d) 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.
 e) autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/65152

Questão 61: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Provimento/2011
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
A quem compete 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?

 a)  Privativamente ao Senado Federal.
 b)  Privativamente à Câmara dos Deputados.
 c)  Conjuntamente à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
 d)  Ao Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/198761

Questão 62: UERR - AgePen (SEJUC RR)/SEJUC RR/2011
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Quanto à composição e funções do Poder Legislativo, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto:

 a)  a função legislativa está diretamente relacionada à de criação e inovação da ordem jurídica admitindo-se, conforme disposto no texto constitucional, o exercício
desta função preferentemente pelo Poder Legislativo, sem, contudo, excluir do seu exercício o Poder Executivo e até o Poder Judiciário.

 b)  a estruturação do Poder Legislativo na República Federativa do Brasil dá-se, via de regra, sob a forma unicameral, admitindo-se, no entanto, a forma bicameral na
esfera federal.

 c)  a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, e o Senado Federal, compõe-se de representantes da Federação, sendo estes eleitos pelo
sistema proporcional e aqueles pelo sistema majoritário.

 d)  A representação legislativa dos Territórios Federais, na órbita federal, dá-se exclusivamente por meio de deputados federais, em número de quatro deputados
para cada Território.

 e)  as competências privativas atribuídas, respectivamente, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de autorizar a instauração de processo contra o Presidente
da República e de processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, constituem exemplos de funções atípicas do Poder
Legislativo e, então, da incidência do critério ou sistema dos freios e contrapesos.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1100421

Questão 63: CEBRASPE (CESPE) - ATCGen (MEC)/MEC/Gerente de Projetos/2011
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Julgue o item que se segue, relativo ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça.
 
De acordo com a CF, o número total de deputados dos estados e do Distrito Federal, que deve ser estabelecido por lei complementar, não pode ser inferior a dez nem
superior a oitenta.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1304177

Questão 64: FCC - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2010
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
A autorização para instaurar processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado, compete privativamente

 a) ao Senado Federal, por votação secreta da maioria simples de seus membros.
 b) à Câmara dos Deputados, mediante votação por dois terços de seus membros.
 c) ao Congresso Nacional, através de votação por maioria absoluta de seus membros.
 d) ao Supremo Tribunal Federal, mediante representação do Procurador-Geral da República.
 e) ao Conselho Nacional de Justiça, mediante representação do Presidente do Supremo Tribunal Federal, com prévia manifestação do Procurador-Geral da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/88485

Questão 65: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Apoio Especializado/Operação de Computadores/2010
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na

 a) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
 b) Resolução do Senado Federal.
 c) Instrução Normativa do Senado Federal.
 d) Instrução Normativa do Gabinete do Procurador-Geral da República.
 e) Instrução Normativa do Gabinete do Advogado-Geral da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/128425

Questão 66: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2010
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Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a) autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
 b) processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha,

do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
 c) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
 d) 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.
 e) fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/129039

Questão 67: FCC - TJ TRT9/TRT 9/Administrativa/"Sem Especialidade"/2010
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, a acusação feita contra o Presidente da República deverá ocorrer por parte de

 a)  dois terços do Senado Federal, em ambos os casos.
 b)  metade da Câmara dos Deputados e metade do Senado Federal, respectivamente.
 c)  um terço do Supremo Tribunal Federal e um terço do Congresso Nacional, respectivamente.
 d)  dois terços da Câmara dos Deputados, em ambos os casos.
 e)  metade do Congresso Nacional e metade do Supremo Tribunal Federal, respectivamente.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/194472

Questão 68: FCC - TJ TRE AC/TRE AC/Administrativa/2010
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
No que diz respeito ao Poder Legislativo, é correto afirmar que

 a)  o Senado Federal e a Câmara dos Deputados compõem-se de representantes eleitos pelo princípio majoritário.
 b)  o Poder Legislativo federal ou estadual é bicameral, enquanto que o municipal é unicameral.
 c)  a Câmara dos Deputados é composta por representantes dos Estados, enquanto que o Senado Federal por representantes do povo.
 d)  o Congresso Nacional atua sempre por meio de sessões conjuntas e, excepcionalmente, por manifestações em separado.
 e)  exerce funções atípicas como administrar e julgar, assim como funções típicas como a de legislar e fiscalizar.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/302711

Questão 69: INCAB (ex-FUNCAB) - Sold (PM GO)/PM GO/"Sem Área"/2010
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Em relação às regras constitucionais que disciplinam o Poder Legislativo, é correto afirmar que:

 a)  a Câmara dos Deputados é composta por representantes dos Estados, eleitos pelo sistema proporcional.
 b)  cada Estado e Distrito Federal elegerão cinco Senadores, com mandato de oito anos.
 c)  é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o Presidente e o Vice-Presidente a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias.
 d)  compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.
 e)  as Comissões Parlamentares de Inquérito não terão poderes de investigação próprios de autoridade judicial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/356319

Questão 70: CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRE BA)/TRE BA/Administrativa/Segurança Judiciária/2010
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Julgue o item a seguir, acerca da organização dos poderes.
 
Para que seja instaurado processo contra ministro de Estado, é necessária autorização do Senado Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/416318

Questão 71: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT21/TRT 21/Administrativa/"Sem Especialidade"/2010
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Com relação às atribuições e responsabilidades do presidente da República, julgue o seguinte item.
 
O presidente da República somente pode ser processado, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade, após o juízo de admissibilidade da Câmara dos
Deputados, que necessita do voto de dois terços de seus membros para autorizar o processo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578709

Questão 72: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2010
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Acerca das diversas formas de controle sobre a administração pública, julgue o item a seguir.
 
Compete exclusivamente à Câmara dos Deputados sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitarem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa.

 Certo
 Errado
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922714

Questão 73: CESGRANRIO - Ana (BACEN)/BACEN/Área 6/2009
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)

Considerando o princípio da separação dos Poderes de acordo com a Constituição, analise as proposições a seguir.

I - A Câmara dos Deputados pode convocar o Presidente do Banco Central a prestar informações sobre assunto determinado.

II - O Presidente do Banco Central, subordinado ao Presidente da República, não está obrigado a atender à convocação de nenhuma das Casas do Poder Legislativo.

III - O Ministro da Fazenda pode, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa diretora do Senado Federal, comparecer àquela Casa do Congresso Nacional
para expor assunto de relevância de seu Ministério.

Está(ao) correta(s) APENAS a(s) proposição(ões)

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/13845

Questão 74: COSEAC UFF - ERACA (ANCINE)/ANCINE/Qualquer Área de Formação/E54/2009
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
No que diz respeito ao Congresso Nacional, é correto afirmar que: 

 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 somente de representantes dos Estados, eleitos segundo o princípio majoritário; 
 c) cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, exigida esta para o especificado nos arts. 49 , 51 e 52 da constituição vigente, dispor

sobre todas as matérias de competência da União; 
 d) os Ministros de Estado não poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante

entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério; 
 e) as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado, importando em crime de

responsabilidade a recusa, ou o não- atendimento, no prazo de quinze dias, bem como a prestação de informações falsas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/141185

Questão 75: FCC - AJ TRT7/TRT 7/Administrativa/2009
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
No tocante ao Poder Legislativo, compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
 b) proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão

legislativa.
 c) fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 d) processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.
 e) processar e julgar o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/175098

Questão 76: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
O Poder Legislativo está organizado constitucionalmente, de modo que compete privativamente à Câmara dos Deputados, dentre outras atribuições,

 a) aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.
 b) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
 c) 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.
 d) autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
 e) dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/201728

Questão 77: FCC - TJ (TRE PI)/TRE PI/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

 a)  autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
 b)  processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da

Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.
 c)  processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o

Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
 d)  aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
 e)  autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/402638

Questão 78: FEPESE - Cont Faz (SEF SC)/SEF SC/2009
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Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados, segundo a Constituição do Brasil:

 a)  autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
 b)  fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 c)  dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito interno e externo.
 d)  estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/995956

Questão 79: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STF)/STF/Administrativa/"Sem Especialidade"/2008
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)

A respeito do direito constitucional, julgue o item.

Pessoas jurídicas e estrangeiros residentes no país são partes legítimas para oferecer acusação à Câmara dos Deputados visando à instauração do processo de
impeachment do presidente da República.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/22694

Questão 80: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2008
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a) 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) aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República.
 c) aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
 d) autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
 e) fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/111231

Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT5/TRT 5/Judiciária/Execução de Mandados/2008
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Julgue o item que se segue, acerca do Poder Legislativo.

Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da
República e contra os ministros de Estado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/119569

Questão 82: FGV - Aud (TCM-PA)/TCM-PA/2008
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Em matéria de competência constitucional, assinale a alternativa correta.

 a) Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre tomada de contas do Presidente da República, quando
não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.

 b) Cabe ao Congresso Nacional processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade.
 c) Compete privativamente à Câmara dos Deputados eleger membros do Conselho da República.
 d) Compete privativamente ao Senado Federal autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da

República e os Ministros de Estado.
 e) É da competência exclusiva do Congresso Nacional fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/245175

Questão 83: ESAF - EPPGG/MPOG/Gestão Governamental/2008
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Assinale a opção correta relativa ao Poder Legislativo.

 a)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo princípio majoritário, 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 sistema proporcional.
 c)  Os senadores podem encaminhar individualmente pedidos escritos de informação aos Ministros de Estado, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou

o não atendimento, no prazo de trinta dias.
 d)  Os Ministros de Estado podem comparecer por sua iniciativa a qualquer comissão do Senado Federal para expor assunto de relevância de seu Ministério,

independentemente de comunicação prévia à Mesa respectiva.
 e)  Qualquer comissão da Câmara dos Deputados pode convocar Ministro de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente

determinado.
Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/247703

Questão 84: Com. Exam. (TJ SC) - NeR (TJ SC)/TJ SC/Escrivania de Paz/2008
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
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Compete privativamente à Câmara dos Deputados, nos termos da Constituição:

 a)  Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador- Geral da República antes do término de seu mandato.
 b)  Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão

legislativa.
 c)  Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 d)  Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de Governador de Território, Presidente e diretores do Banco Central e Procurador- Geral

da República.
 e)  Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso VII.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/828843

Questão 85: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Administrativa/2007
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, o Presidente da República deverá efetuar junto ao Congresso Nacional, dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão
legislativa anual, a apresentação de contas referentes ao exercício anterior. Em caso de descumprimento de tal disposição, as contas devem ser tomadas

 a)  pela Comissão de Orçamento do Senado Federal.
 b)  pela Controladoria-Geral da União.
 c)  pelo Congresso Nacional.
 d)  pelo Tribunal de Contas da União.
 e)  pelo Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/585

Questão 86: FCC - Ana MPU/MPU/Controle Interno/2007
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)

Dentre outras, é competência privativa da Câmara dos Deputados

 a) suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
 b) autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente, o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
 c) autorizar operações externas de natureza financeira de interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 d) aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República, antes do término de seu mandato.
 e) processar e julgar os membros do Conselho Nacional de Justiça, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/40936

Questão 87: Com. Exam. (TRT 8) - JT TRT8/TRT 8/2007
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

 a) Aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
 b) Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador Geral da República, antes do término de seu mandato.
 c) Dispor sobre limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 d) Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/108450

Questão 88: Com. Exam. (MPT) - Proc (MPT)/MPT/2007
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Assinale a alternativa INCORRETA:

 a) cada Senador será eleito segundo o princípio majoritário com dois suplentes;
 b) é de competência exclusiva do Congresso Nacional apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
 c) compete privativamente à Câmara dos Deputados 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;
 d) a incorporação de Deputados e Senadores às Forças Armadas dependerá de prévia licença da Casa respectiva, ainda que em tempo de guerra, exceto os militares;
 e) não respondida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/113399

Questão 89: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Execução de Mandados/2007
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a) dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.
 b) aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República.
 c) 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.
 d) estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 e) processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/122497

Questão 90: FCC - AJ TRE SE/TRE SE/Judiciária/2007
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
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Compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a)  aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
 b)  resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
 c)  sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
 d)  autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice- Presidente da República e os Ministros de Estado.
 e)  dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/396399

Questão 91: FCC - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Administrativo/2007
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a)  aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.
 b)  resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
 c)  autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais.
 d)  apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.
 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/423428

Questão 92: FCC - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Médico/Medicina de Emergência/2007
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o vice-presidente da República:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/425313

Questão 93: FCC - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Analista de Recursos Humanos/2007
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

 a)  suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
 b)  aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de Presidente e Diretores do Banco Central.
 c)  autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 d)  aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/425315

Questão 94: FCC - Sold (PM BA)/PM BA/2007
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados

 a)  processar e julgar o Procurador-Geral da República nos crimes de responsabilidade.
 b)  processar e julgar os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público.
 c)  autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
 d)  dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.
 e)  autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice- Presidente da República e os Ministros de Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/431439

Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2007
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Julgue o próximo item, referente à organização dos poderes e às funções essenciais à justiça.
 
Compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor quanto a organização, funcionamento e polícia da Casa, bem como a criação, transformação ou extinção de
cargos, empregos e funções na sua esfera administrativa, além de fixar a remuneração de seus membros e servidores.

 Certo
 Errado

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/489116

Questão 96: INSTITUTO OPET - Ass (CM Curitiba)/CM Curitiba/Jurídico/2007
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

 a)  Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
 b)  Eleger membros do Conselho da República
 c)  Sabatinar e acatar a indicação da presidência dos indicados para os cargos de embaixador.
 d)  Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
 e)  Autorizar por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-presidente da República e os Ministros de Estado.
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Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1060322

Questão 97: CEBRASPE (CESPE) - OF CHAN (MRE)/MRE/2006
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Acerca do cometimento de crimes de responsabilidade pelo presidente da República e por seus ministros, julgue o item subseqüente.
 
Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar a instauração de processo contra o presidente da República e os seus ministros de Estado, por crime de
responsabilidade, e compete ao Senado Federal realizar o julgamento.

 Certo
 Errado

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/294988

Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - Tec Leg (CL DF)/CL DF/Técnico Legislativo/2006
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Considerando que um deputado distrital tenha apresentado proposta de emenda à LODF que alterava para 17 o número de deputados distritais que comporiam a CLDF,
julgue o item a seguir.
 
O conteúdo da mencionada proposta é incompatível com a Constituição da República, pois não cabe à CLDF definir o número de deputados que a compõe.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/632069

Questão 99: CEBRASPE (CESPE) - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Inspetor de Polícia Legislativa/2006
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
No que diz respeito à organização e ao funcionamento do Poder Legislativo, julgue o item abaixo.
 
É de competência da Mesa da Câmara dos Deputados a iniciativa de projeto de lei que disponha sobre a criação e remuneração dos cargos de polícia legislativa, podendo
o presidente da República vetá-lo, no todo ou em parte, se entender que o referido projeto de lei é inconstitucional ou contrário ao interesse público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/634133

Questão 100: CEBRASPE (CESPE) - Aud Fisc (Limeira)/Pref Limeira/2006
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Acerca da organização dos poderes públicos previstos na Constituição Federal, julgue o item a seguir.

A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos estados, enquanto o Senado Federal, de representantes do povo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/801342

Questão 101: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Tecnologia da Informação/2005
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Considerando as regras constitucionais e a lei orgânica do Tribunal de Contas da União (TCU), julgue o item que se segue.

A Câmara dos Deputados não detém competência privativa própria no exercício do controle externo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/4297

Questão 102: FEPESE - Proc (MP TCE-SC)/TCE-SC/2005
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
É correto afirmar que compete privativamente à Câmara dos Deputados:

 a)  autorizar referendo e convocar plebiscito.
 b)  escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.
 c)  aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.
 d)  autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias.
 e)  autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/267402

Questão 103: FEPESE - Proc (MP TCE-SC)/TCE-SC/2005
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
É correto afirmar que compete privativamente à Câmara dos Deputados:

 a)  fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 b)  suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
 c)  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.
 d)  autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
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 e)  estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/267408

Questão 104: FUNDEP - Of Jud (TJ MG)/TJ MG/Oficial Judiciário/2005
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Considerando-se a previsão constitucional sobre a composição da Assembléia Legislativa, é CORRETO afirmar que, se, na Legislatura em curso, o número de Deputados
Estaduais é de 77, a atual representação do Estado na Câmara dos Deputados é de

 a)  36 Deputados Federais.
 b)  41 Deputados Federais.
 c)  48 Deputados Federais.
 d)  53 Deputados Federais.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/469502

Questão 105: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2004
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Julgue o item subseqüente com referência aos princípios constitucionais da administração pública, ao processo legislativo e aos crimes de responsabilidade do Presidente
da República e dos Ministros de Estado.

É de competência da Câmara dos Deputados autorizar a instauração de processo por crime de responsabilidade cometido pelo Presidente da República e a instauração de
processo por crime de responsabilidade praticado por Ministro de Estado, sendo este último apenas no caso em que o crime praticado pelo Ministro seja conexo ao
praticado pelo Presidente da República.

 Certo
 Errado

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/59617

Questão 106: FUNDEP - Proc (CM BH)/CM BH/2004
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
É CORRETO afirmar que NÃO se insere na competência privativa da Câmara dos Deputados 

 a)  autorizar a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. 
 b)  criar cargos e funções de seus serviços, fixando sua respectiva remuneração. 
 c)  elaborar o regimento interno da Casa. 
 d)  eleger dois dos membros do Conselho da República.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/527486

Questão 107: Com. Exam. (MPE MS) - PJ (MPE MS)/MPE MS/2004
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
 Assinale a alternativa CORRETA. 

 a)  O Presidente da República só poderá ser processado, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade, após o juízo de admissibilidade do Congresso
Nacional;

 b)  O Presidente da República só poderá ser processado, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade, após o juízo de admissibilidade do Senado
Federal;

 c)  O Presidente da República só poderá ser processado, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade, após o juízo de admissibilidade do Poder
Judiciário;

 d)  O Presidente da República só poderá ser processado, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade, após o juízo de admissibilidade da Câmara dos
Deputados. 

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/537788

Questão 108: Com. Exam. (MPDFT) - PJ (MPDFT)/MPDFT/2002
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Assinale a opção incorreta.

 a)  A autoridade judiciária federal responde solidariamente pelo dano causado por dolo ou culpa grave ao jurisdicionado.
 b) Segundo o STF, o mandado de segurança não pode ser utilizado por parlamentar para impedir a tramitação de projeto de lei cujo conteúdo fira direitos e garantias

fundamentais.
 c)  A perda de mandato de deputado por procedimento incompatível com o decoro parlamentar decorre de ato interna corporis, sendo, no mérito, insuscetível de

controle judicial; todavia, o parlamentar punido pode questionar sua validade, sob alegação de inobservância do devido processo legal.
 d) À Câmara dos Deputados compete examinar a admissibilidade da acusação de crime de responsabilidade atribuído ao Presidente da República, e ao Senado

Federal, o seu julgamento.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/506455

Questão 109: CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/1997
Assunto: Da Câmara dos Deputados (art. 51 da CF/1988)
Levando em conta as normas constitucionais acerca do Poder Legislativo, julgue o item abaixo.

Estritamente com base na Constituição, o Congresso Nacional pode convocar qualquer pessoa para prestar informações acerca desse assunto previamente determinado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/54507
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Gabarito
1) Certo  2) D  3) D  4) A  5) C  6) C  7) D
8) E  9) A  10) D  11) A  12) B  13) D  14) D
15) D  16) E  17) Errado  18) C  19) A  20) C  21) Anulada
22) Errado  23) B  24) Anulada  25) E  26) C  27) E  28) C
29) E  30) A  31) E  32) B  33) A  34) A  35) Errado
36) B  37) A  38) C  39) B  40) A  41) Certo  42) A
43) A  44) A  45) A  46) A  47) A  48) B  49) E
50) Errado  51) A  52) Certo  53) D  54) D  55) D  56) Errado
57) A  58) A  59) D  60) D  61) B  62) C  63) Errado
64) B  65) A  66) D  67) D  68) E  69) C  70) Errado
71) Certo  72) Errado  73) D  74) A  75) B  76) C  77) E
78) E  79) Errado  80) A  81) Certo  82) C  83) E  84) Anulada
85) Anulada  86) B  87) E  88) D  89) C  90) D  91) E
92) B  93) E  94) E  95) Errado  96) Anulada  97) Errado  98) Certo
99) Errado  100) Errado  101) Errado  102) E  103) C  104) D  105) Certo
106) C  107) D  108) A  109) Errado


