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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J8Xe )
Direito Constitucional
Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - AuxJ (TJ PA)/TJ PA/"Sem Área"/2020
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A possibilidade de exclusão de cometimento ilícito por parlamentares decorre do instituto denominado
a)
b)
c)
d)
e)

inviolabilidade.
irrenunciabilidade.
prerrogativa de foro.
extinção de punibilidade.
imunidade material.
Esta questão possui comentário do professor no site.

Questão 2: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2020
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

www.tecconcursos.com.br/questoes/1122406

Pensamento,

Josué, deputado federal no regular exercício do mandato, em entrevista dada, em sua residência, à revista
acusa sua adversária política Aline de
envolvimento com escândalos de desvio de verbas públicas, o que é objeto de investigação em Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada poucos dias antes.
Não obstante, após ser indagado sobre os motivos que nutriam as acaloradas disputas entre ambos, Josué emite opinião com ofensas de cunho pessoal, sem qualquer
relação com o exercício do mandato parlamentar.
Diante do caso hipotético narrado, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, assinale a afirmativa correta.
a) Josué poderá ser responsabilizado penal e civilmente, inclusive por danos morais, pelas ofensas proferidas em desfavor de Aline que não guardem qualquer
relação com o exercício do mandato parlamentar.
b) Josué encontra-se protegido pela imunidade material ou inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, o que, considerado o caráter absoluto dessa
prerrogativa, impede a sua responsabilização por quaisquer das declarações prestadas à revista.
c) Josué poderá ter sua imunidade material afastada em virtude de as declarações terem sido prestadas fora da respectiva casa legislativa, independentemente de
estarem, ou não, relacionadas ao exercício do mandato.
d) A imunidade material, consagrada constitucionalmente, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que Josué não poderá valer-se de
tal prerrogativa para se isentar de eventual responsabilidade pelas ofensas dirigidas a Aline.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1130743

Questão 3: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2020
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Durante longa investigação, o Ministério Público identificou que determinado senador seria autor de um crime de concussão no exercício do mandato, que teria sido
praticado após sua diplomação. Com o indiciamento, o senador foi intimado a, se fosse de sua vontade, prestar esclarecimentos sobre os fatos no procedimento
investigatório. Preocupado com as consequências, o senador procurou seu advogado para esclarecimentos.
Considerando apenas as informações narradas e com base nas previsões constitucionais, o advogado deverá esclarecer que
a) o Ministério Público não poderá oferecer denúncia em face do senador sem autorização da Casa Legislativa, pois a Constituição prevê imunidade de natureza
formal aos parlamentares.
b) a denúncia poderá ser oferecida e recebida, assim como a ação penal ter regular prosseguimento, independentemente de autorização da Casa Legislativa, que
não poderá determinar a suspensão do processo, considerando que o crime imputado é comum, e não de responsabilidade.
c) a denúncia não poderá ser recebida pelo Poder Judiciário sem autorização da Casa Legislativa, em razão da imunidade material prevista na Constituição, apesar
de poder ser oferecida pelo Ministério Público independentemente de tal autorização.
d) a denúncia poderá ser oferecida e recebida independentemente de autorização parlamentar, mas deverá ser dada ciência à Casa Legislativa respectiva, que
poderá, seguidas as exigências, até a decisão final, sustar o andamento da ação.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1130871

Questão 4: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Mudança no regime de imunidade parlamentar no plano federal
a) é aplicável imediatamente aos deputados estaduais.
b) será aplicável aos deputados estaduais depois de implementada a adaptação formal das constituições estaduais.
c) não repercute nas imunidades de parlamentares estaduais, que são definidas nas constituições estaduais.
d) repercute imediatamente nos deputados estaduais se for mais benéfica que o regime da respectiva constituição estadual.
e) repercute nos deputados estaduais se for mais restritiva que o regime da respectiva constituição estadual, após adaptação formal desta.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1173985

Questão 5: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Acerca da ação penal, de causas de extinção da punibilidade e da imposição de medidas de segurança, julgue o item subsequente.
A Constituição Federal de 1988 prevê a interrupção da prescrição de processo penal contra parlamentar federal se houver sustação pela respectiva casa no Congresso
Nacional.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337406/imprimir

www.tecconcursos.com.br/questoes/1190994
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Questão 6: FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Legislativa/Assessor Jurídico Legislativo/2020
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Acerca do chamado regime jurídico do congressista previsto na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:
a) Prerrogativa que concede aos congressistas inviolabilidade civil e penal por suas palavras, opiniões e votos, assim denominada imunidade formal.
b) Processo penal instaurado em face do suplente permanece no STF mesmo quando este deixar de exercer a função parlamentar pelo retorno do titular, pois a
prerrogativa de foro tem caráter
.
c) A imunidade parlamentar se estende ao corréu sem esta prerrogativa.
d) A imunidade parlamentar formal se aplica aos deputados estaduais, mas a eles não se aplicam as regras constitucionais sobre perda de mandato e inviolabilidade.
e) Senador que tiver suspensos os direitos políticos perderá o mandato por ato declaratório da Mesa do Senado Federal, de ofício ou mediante provocação de
membro ou partido político com assento no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa.

intuitu personae

Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1239238

Questão 7: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Julgue o item a seguir.
O fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em que proferiu as declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra, nos
casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na Internet.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1270329

Questão 8: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Acerca de imunidades parlamentares, julgue o item a seguir.
Segundo o STF, Deputados Estaduais gozam das mesmas imunidades formais previstas para os parlamentares federais na Constituição Federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1290117

Questão 9: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Acerca de imunidades parlamentares, bem como considerando a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.
Assembleia Legislativa não pode rejeitar a prisão preventiva e as medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário contra Deputados Estaduais.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1290119

Questão 10: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Acerca do Estatuto dos Congressistas, bem como considerando a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.
A determinação de busca e apreensão nas dependências da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal não pode ser decretada por juízo de 1ª instância, ainda que o
investigado não seja congressista.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1290133

Questão 11: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Acerca do Estatuto dos Congressistas, bem como considerando a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.
Eventual nulidade decorrente da inobservância da prerrogativa de foro não se estende aos agentes que não se enquadrem nessa condição.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1290134

Questão 12: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Considerando a legislação de regência bem como a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir, acerca de Poder Legislativo.
Parlamentar, mesmo sem a aprovação da Mesa Diretora, pode, na condição de cidadão, ter acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo dos órgãos públicos.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1311730

Questão 13: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337406/imprimir
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Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
No tocante a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
A condenação criminal transitada em julgado é suficiente, por si só, para acarretar a perda automática do mandato eletivo de Deputado Federal ou de Senador.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1319923

Questão 14: IADES - Proc (ALEGO)/ALEGO/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
No que se refere à imunidade parlamentar, considerando-se o previsto na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), assinale a
alternativa correta.
a) Para que haja imunidade material aos deputados estaduais, é necessário que as respectivas opiniões, as palavras e os votos tenham relação com o exercício do
mandato e que tenham sido proferidas dentro dos limites territoriais do respectivo Estado.
b) Em relação à imunidade material, vigora o princípio da disponibilidade, permitindo-se ao parlamentar, livremente, renunciar a certas garantias conferidas
constitucionalmente.
c) A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material se estende ao congressista, quando, na condição de candidato a qualquer cargo eletivo,
vem a ofender, moralmente, a honra de terceira pessoa, em pronunciamento motivado por finalidade exclusivamente eleitoral, que não tem relação com o exercício das
funções congressuais.
d) A ofensa irrogada em plenário, independente de conexão com o mandato, elide a responsabilidade civil por dano moral.
e) Segundo a jurisprudência do STF, a Constituição da República atribui ao suplente de deputado federal ou de senador a prerrogativa de foro perante essa Corte.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/774213

Questão 15: Instituto AOCP - Aux Per ML (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A respeito das incompatibilidades e dos impedimentos dos parlamentares federais (senadores e deputados federais), previstos na Constituição Federal, assinale a
alternativa correta.
a) Desde a posse, é vedado que esses parlamentares sejam proprietários,controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com
pessoa jurídica de direito privado, ou que nela exerçam função remunerada.
b) Desde a expedição do diploma, é vedado que esses parlamentares sejam titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
c) Desde a posse, é vedado que esses parlamentares patrocinem causa em que seja interessada empresa privada.
d) Desde a posse, é vedado que esses parlamentares firmem ou mantenham contratos com pessoa jurídica de direito público, exceto se o contrato obedecer a
cláusulas uniformes.
e) Desde a expedição do diploma, esses parlamentares não poderão aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam
demissíveis "ad nutum", em pessoa jurídica de direito público.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/841586

Questão 16: IBFC - GCM (Conde-PB)/Pref Conde (PB)/3ª Classe/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Sobre a perda do mandato dos Deputados e Senadores, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese em que não perderá o mandato.
a)
b)
c)
d)

Caso seja investido no cargo de Governador de Território
Caso perca ou tenha suspensos os direitos políticos
Caso deixe de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer
Caso o procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/900179

Questão 17: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 2/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
O senador João fora eleito Presidente do Senado Federal. Ao aproximar-se o fim do exercício integral do seu mandato bienal, começa a planejar seu futuro na referida
casa legislativa.
Ciente do prestígio que goza entre seus pares, discursa no plenário, anunciando a intenção de permanecer na função até o fim de seu mandato como senador, o que
ocorrerá em quatro anos. Assim, para que tal desejo se materialize, será necessário que seja reeleito nos dois próximos pleitos (dois mandatos bienais).
Sobre a intenção do senador, segundo o sistema jurídico-constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta.
a)
b)
c)
d)

Será possível, já que não há limites temporais para o exercício da presidência nas casas legislativas do Congresso Nacional.
Não será possivel, pois a Constituição proíbe a reeleição para esse mesmo cargo no período bienal imediatamente subsequente.
É parcialmente possível, pois, nos moldes da reeleição ao cargo de Presidente da República, ele poderá concorrer à reeleição uma única vez.
Não é possível, pois o exercício da referida presidência inviabiliza a possibilidade de, no futuro, vir a exercê-la novamente.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/912657

Questão 18: VUNESP - Adv (Pref Arujá)/Pref Arujá/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A partir do quanto preceituado pela Constituição Federal de 1988 a respeito das prerrogativas, imunidades e incompatibilidades concernentes aos parlamentares, assinale
a alternativa correta.
a) Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, ser titulares de mais de um cargo eletivo.
b) Perderá o mandato o deputado ou senador que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a um quarto das sessões ordinárias da Casa a que pertencer,
salvo licença ou missão por esta autorizada.
c) A investidura de um deputado ou senador no cargo de Ministro de Estado implicará automaticamente na sua renúncia ao cargo eletivo e, consequentemente, no
preenchimento de sua vaga pelo suplente.
d) Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337406/imprimir
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e) Caso seja investido no cargo de Secretário de Estado ou do Distrito Federal, um deputado ou senadorreceberá, cumulativamente, a remuneração por ambas as
funções.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/914386

Questão 19: IDCAP - PrLeg (CM B Esperan)/CM Boa Esperança/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, é certo dizer que o Deputado ou Senador investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado,
do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária:
a)
b)
c)
d)
e)

Não perderá o mandato.
Poderá perder o mandato após sabatina.
Perderá o mandato como regra.
Será reconduzido em novo mandato após sair do cargo de Ministro de Estado.
Perderá o mandato por critérios de discricionariedade.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/994478

Questão 20: FGV - TJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A Deputada Federal Joana e o Vereador Pedro, do Município Beta, participaram de um “ato de desagravo ao povo brasileiro”, na Capital Federal, no qual fizeram severas
críticas à atuação de alguns órgãos federais, atribuindo, inclusive, a prática de crimes a diversos agentes públicos neles lotados.
Um servidor público federal procurou o seu advogado e solicitou orientação sobre a possibilidade de responsabilizar os referidos parlamentares por suas declarações.
À luz da sistemática constitucional, o advogado informou corretamente que:
a)
b)
c)
d)
e)

ambos os parlamentares podem ser responsabilizados, já que não possuem qualquer tipo de imunidade;
apenas a Deputada Federal pode ser responsabilizada, pois somente ela atua em Brasília;
apenas o Vereador pode ser responsabilizado, pois não possui imunidade fora do território do Município Beta;
nenhum dos dois parlamentares pode ser responsabilizado, já que ambos possuem imunidade;
os parlamentares somente podem ser responsabilizados caso tenham renunciado à imunidade no início da legislatura.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/997033

Questão 21: VUNESP - Proc Mun (RP)/Pref RP/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Sobre as hipóteses de impedimento, suspensão e perda de mandato de parlamentares, a Constituição Federal assevera que
a) perderá o mandato o deputado ou senador que seja investido no cargo de Ministro de Estado, por implicar em nítida violação da separação de poderes.
b) perderá o mandato o deputado ou senador que faltar a 10% (dez por cento) das sessões ordinárias realizadas pela respectiva Casa Legislativa.
c) desde a expedição do diploma os deputados e senadores não poderão ser proprietários, controladores, diretores de empresas que gozem de favor decorrente de
contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada.
d) no caso de senador ou deputado que pratique procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar, a perda do mandato será declarada pela Mesa da
casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político com ou sem representação no Congresso Nacional, assegurada
ampla defesa.
e) não perderá o seu mandato o deputado ou senador, licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse
particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1007871

Questão 22: FCC - AJ (TJ MA)/TJ MA/Direito/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre o Poder Legislativo,
a) os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.
b) o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema proporcional.
c) compete privativamente ao Congresso Nacional aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão
diplomática de caráter permanente.
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) os Deputados e Senadores são invioláveis penal, mas não civilmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1009169

Questão 23: FCC - AFTM (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, os Deputados Federais e Senadores NÃO poderão, desde a expedição do diploma,
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função
remunerada.
b) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço
público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
c) patrocinar causa em que seja interessada pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária
de serviço público.
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
e) deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à quarta parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1016776

Questão 24: CONSULPAM - AFTb (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337406/imprimir
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Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Relativamente ao Poder Legislativo, conforme a Constituição, analise os itens que seguem:
I- 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.
II- Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.
III- Os Deputados e Senadores não poderão desde a posse firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública,
sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
É CORRETO afirmar que:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I e II são verdadeiras e a III é falsa.
Apenas a assertiva III é verdadeira.
As assertivas I e III são verdadeiras e a II é falsa.
Todas as assertivas são verdadeiras.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1030656

Questão 25: IBADE - Ag DC (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
O texto constitucional determina que o Deputado Federal ou Senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar:
a)
b)
c)
d)
e)

perderá o mandato.
será afastado do cargo pelo prazo de dois meses.
será afastado do cargo pelo cargo de cinco meses.
terá suspenso seus direitos políticos por até dois anos.
terá suspenso seus direitos políticos por até oito anos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1034121

Questão 26: IBADE - Of (PM RJ)/PM RJ/Aluno-Oficial PM/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
José Lucas, Deputado Federal, está sendo investigado porque supostamente furtou energia elétrica em sua casa de veraneio situada em Cabo Frio. O crime teria ocorrido
após a investidura no mandato legislativo. Considerando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre crimes cometidos por parlamentares, José
Lucas deverá ser processado e julgado perante o:
a)
b)
c)
d)
e)

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Superior Tribunal Eleitoral.
Superior Tribunal de Justiça.
Supremo Tribunal Federal.
Juízo de uma das Varas Criminais da Comarca de Cabo Frio.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1087588

Questão 27: Com. Exam. (MPE GO) - PJ (MPE GO)/MPE GO/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Durante uma sessão extraordinária da Câmara de Vereadores, cuja convocação se deu em virtude da discussão de projeto de lei sobre o novo plano de carreira do
magistério local, um dos vereadores, ao lhe ser devidamente dada a palavra, defendeu a valorização dos professores e, em visível estado de ânimo exaltado, discursou
sobre a necessidade de incremento de incentivos financeiros para a educação. O povo, ainda disse o mesmo vereador, precisava se libertar, por meio de uma educação
qualitativa, das amarras políticas construídas pelo atual prefeito, já que este era pessoa que "apoiava a corrupção e a ladroeira" no Município. Supondo que a convocação
e a sessão extraordinárias ocorreram segundo os parâmetros constitucionais e legais estabelecidos, assinale a assertiva correta:
a) Não se verifica, no caso, o preenchimento dos requisitos da imunidade parlamentar em sentido material. Conforme expressamente assentado pelo STF, a
inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos condiciona-se à chamada finalidade legislativa do exercício da função. Nesse sentido, o STF reconhece
que a interpretação da locução "no exercício do mandato" não engloba eventuais ofensas que francamente se desviam da matéria justificadora da convocação
extraordinária.
b) Em razão de induvidoso "excesso de eloquência, não prosperaria, em futura demanda judicial, a alegação, pelo vereador do caso, de imunidade parlamentar
material. Isso porque o STF assentou que a imunidade parlamentar de Vereador é afastada quando ocorrem ofensas pessoais indesejáveis, uma vez que se configura o
abuso de prerrogativa.
c) O mencionado vereador, segundo o STF, estará protegido pela imunidade parlamentar em sentido material. Embora se trate de ofensas pessoais indesejáveis,
estaria caracterizada a imunidade material, pois a manifestação foi proferida no desempenho do mandato
e na circunscrição municipal.
d) Segundo os precedentes do STF, a inviolabilidade do vereador por suas palavras e opiniões, no caso dado, seria a princípio reconhecida, a não ser que o ofendido
demonstrasse a ausência de acusações razoáveis e, consequentemente, o abuso da mencionada prerrogativa parlamentar.

(in officio)

Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1104847

Questão 28: IBFC - PNS (SMASDH Cuiabá)/Pref Cuiabá/Apoio Jurídico/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A Constituição Federal consolidou algumas garantias aos parlamentares que, na verdade, revelam a finalidade do constituinte de preservar a atividade parlamentar de
injunções externas, assegurando aos parlamentares independência nas suas manifestações. A respeito das imunidades parlamentares, assinale a alternativa incorreta.
a) os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos
b) as imunidades parlamentares serão suspensas automaticamente durante o estado de sítio
c) desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável
d) recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por
inciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337406/imprimir
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Questão 29: FEPESE - Ass (Florianópolis)/Pref Florianópolis/Jurídico/2019
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta.
a) O suplente de Deputado Federal ou de Senador será convocado nos casos de vaga ou de licença.
b) Perderá o mandato o Deputado Federal ou Senador que assumir outro cargo durante a sua legislatura.
c) A incorporação às Forças Armadas de Deputados e de Senadores, ainda que em tempo de guerra, é vedada durante o período de sua legislatura.
d) Ocorrendo vaga de Deputado Federal ou de Senador e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses para o término
do mandato.
e) As imunidades de Deputados ou Senadores serão suspensas durante o estado de sítio, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que
sejam incompatíveis com a execução da medida.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1151605

Questão 30: FCC - DP AM/DPE AM/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Durante deslocamento em carro de sua propriedade, no período noturno, por estradas do território nacional, determinado Deputado Federal é parado por policiais
rodoviários, para averiguação aleatória e de rotina da documentação veicular, e acaba sendo preso em flagrante, em virtude de terem os agentes identificado, no interior
do veículo, elementos de prova que revelavam a prática de conduta tipificada em lei como tráfico ilícito de drogas.
Nessa situação, em conformidade com a Constituição Federal, a prisão é
a) ilegítima, uma vez que Deputado Federal goza de imunidade, não podendo ser preso nessas condições.
b) legítima, devendo, no entanto, os autos referentes à prisão do Deputado Federal ser encaminhados dentro de vinte e quatro horas à Câmara dos Deputados, para
que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre sua manutenção.
c) ilegítima, em função de não disporem os policiais rodoviários de competência para efetuar a prisão.
d) ilegítima, em função de a conduta ter sido identificada no interior do veículo, que goza, por extensão, da proteção outorgada à inviolabilidade de domicílio, em
que não pode a prisão ser efetuada independentemente de mandado judicial, no período noturno.
e) legítima, não dispondo, ademais, a Câmara dos Deputados de competência para resolver sobre a prisão, por ter sido esta efetuada em decorrência de ato
estranho ao exercício das funções parlamentares.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/591804

Questão 31: VUNESP - Dir (CM 2 Córregos)/CM 2 Córregos/Contábil Legislativo/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
No que diz respeito aos Deputados e Senadores, a Constituição Federal estabelece que é uma hipótese de perda de mandato se o Parlamentar assumir o cargo
a)
b)
c)
d)
e)

de Secretário de Estado ou do Distrito Federal.
de Prefeitura de Capital.
de Ministro de Estado.
de Governador de Território.
remunerado demissível ad nutum em empresa pública.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/599457

Questão 32: CEBRASPE (CESPE) - OI (ABIN)/ABIN/Área 1/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Julgue o item que se segue, relativo ao Poder Legislativo e à defesa do Estado e das instituições democráticas.
É necessária licença da casa legislativa para que o parlamentar possa incorporar-se às Forças Armadas, mesmo em tempos de guerra.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/615351

Questão 33: FEPESE - Adv (CELESC)/CELESC/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
É correto afirmar sobre a organização dos poderes:
a) Os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos antes da diplomação.
b) A partir da posse, os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
c) Recebida a denúncia contra membros do Congresso Nacional, os autos serão suspensos enquanto durar o mandato.
d) Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
e) A sustação do processo penal contra parlamentar, enquanto durar o mandato, deverá ser analisada pela respectiva Casa dentro de vinte e quatro horas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/617674

Questão 34: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca do Poder Legislativo, seus órgãos e atribuições,
a) os Deputados Federais e Senadores são eleitos pelo sistema majoritário.
b) os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, somente mediante convocação das
respectivas mesas, para expor assunto de relevância de seu Ministério.
c) perderá o mandato o Deputado ou Senador que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a um quarto das sessões ordinárias da Casa a que pertencer,
salvo licença ou missão por esta autorizada.
d) os Deputados e Senadores são obrigados, ante os princípios da publicidade e da moralidade administrativa, a testemunhar sobre informações recebidas ou
prestadas em razão do exercício do mandato.
e) a Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos
equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
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Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/618076

Questão 35: VUNESP - Proc (CM Indaiatuba)/CM Indaiatuba/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Suponha que o Senador Y, no exercício do seu mandato, seja investido no cargo de Governador de Território.
É correto afirmar, segundo a Constituição, que
a) conservará o seu mandato e poderá exercer ambas as funções, desde que haja compatibilidade de horários.
b) perderá o seu mandato, ante a nítida incompatibilidade entre as funções exercidas, e em atenção ao princípio da separação de poderes.
c) inexistindo suplente que possa substituir o Senador, far-se-á eleição para preencher a vaga se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato.
d) mesmo que exista suplente para assumir a vaga, caso a vacância ocorra faltando mais de 9 meses para o término do mandato, deverão ser realizadas novas
eleições.
e) o Senador deverá abrir mão da remuneração do mandato de senador e receber a correspondente ao novo cargo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/625069

Questão 36: FUNRIO - Ana Leg (CM SJM)/CM SJM/Advogado Legislativo/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
O Deputado Federal Y é nomeado para exercer as funções de Embaixador do Brasil na França. Nos termos da Constituição Federal, ele será:
a)
b)
c)
d)
e)

licenciado, sem perda do mandato.
licenciado, com perda do mandato.
licenciado sem remuneração.
licenciado com acumulo de remunerações.
licenciado com perda de foro por prerrogativa de função.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/629277

Questão 37: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Em discurso realizado no plenário da Assembleia Legislativa de determinado Estado, João, deputado estadual, acusa Secretário de Estado do cometimento de ato de
improbidade, defendendo a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração dos atos cometidos pelo referido Secretário. Caso se entenda que a conduta
praticada mostra-se capaz de, em tese, configurar crime contra a honra, João
a) responderá penalmente por seu discurso, porém apenas após o término do seu mandato, quando se extingue a imunidade material.
b) não responderá penalmente por seu discurso, uma vez que goza de imunidade material, sendo inviolável por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
c) não responderá penalmente por seu discurso, já que goza de imunidade formal, contudo poderá ser acionado na esfera civil, sendo condenado a indenizar o
Secretário de Estado mencionado.
d) responderá penalmente por seu discurso, contanto que a Assembleia Legislativa, pelo voto da maioria de seus membros, autorize o andamento da ação.
e) não responderá penalmente por seu discurso, uma vez que o Plenário da Assembleia Legislativa é um espaço democrático, de maneira que todos os cidadãos que
nele discursam não respondem por quaisquer opiniões que venham a proferir.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/638608

Questão 38: IESES - NeR (TJ CE)/TJ CE/Provimento/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
No que se refere a seguridade social, marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.
( ) Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos e desde a expedição do diploma, serão
submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
( ) Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido até a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por
iniciativa de partido político nela representado e pelo voto de seus membros, poderá, até a decisão final, arquivar o andamento da ação.
( ) As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de defesa, só podendo ser cassadas mediante o voto de maioria dos membros da Casa
respectiva, nos casos de atos praticados no recinto do Congresso Nacional, que sejam compatíveis com a execução da medida.
( ) Os Deputados e Senadores não poderão desde a candidatura serem proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de
contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada.
( ) Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos
serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a)
b)
c)
d)

V–F–F–F–V
V–F–V–F–F
F–V–V–F–V
V–F–F–V–V
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/656591

Questão 39: VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Supondo que o Senador Y deixe de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias do Senado Federal, é correto assinalar que
a) perderá o seu mandato, mediante decisão
b) perderá o seu mandato automaticamente,
c) perderá o seu mandato automaticamente,
contraditório e ampla defesa.
d) perderá o seu mandato automaticamente,

declaratória do Senado Federal, salvo se a ausência decorra de licença ou missão autorizada pela Casa legislativa.
mediante decisão constitutiva por maioria simples do Senado Federal.
mediante decisão constitutiva por maioria absoluta do Senado Federal, independentemente de que lhe seja assegurado
mediante decisão declaratória por maioria absoluta do Senado Federal.
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e) perderá o seu mandato, mediante decisão constitutiva do Congresso Nacional, assegurando-se contraditório e ampla defesa.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/672061

Questão 40: FUNRIO - Ass Tec Leg (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo em diversos aspectos, contudo nossa Constituição prega a igualdade formal no Art. 5º. Sendo assim, a seguinte
situação é um mecanismo legal de privilégio:
a) todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
b) a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.
c) proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.
d) os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/672636

Questão 41: VUNESP - Proc Mun (Sorocaba)/Pref Sorocaba/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece que os Deputados e Senadores
a) não perderão o mandato quando licenciados para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse cento e
oitenta dias por sessão legislativa.
b) perderão o mandato quando deixarem de comparecer, em cada sessão legislativa, à quinta parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou
missão por esta autorizada.
c) não poderão, desde a posse, firmar contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público.
d) não poderão ser presos, desde a expedição do diploma, ainda que em flagrante de crime inafiançável.
e) não perderão o mandato quando investidos no cargo de Prefeito de Capital, podendo, nesse caso, optar pela remuneração do mandato.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/676327

Questão 42: FCC - Proc Leg (CL DF)/CL DF/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Considere que a Câmara Legislativa do Distrito Federal tenha aprovado projeto de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo,
para o fim de condicionar a instauração de ação penal contra os Deputados Distritais, por crime comum cometido antes da diplomação, à prévia autorização da casa
legislativa. À luz da Constituição Federal, a exigência contida na norma distrital
a) apenas poderia ter sido imposta mediante lei ordinária federal, tendo em vista que cabe privativamente à União dispor sobre matéria processual- penal.
b) não poderia ter sido imposta pelo legislador distrital, nem pelo legislador federal, uma vez que, pela Constituição Federal, não cabe condicionar a instauração de
ação penal contra membro do Poder Legislativo à autorização prévia da Casa à qual pertença.
c) não poderia ter sido imposta pelo legislador distrital, nem pelo legislador federal, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre o recebimento da denúncia
sem prévia manifestação do Poder Legislativo.
d) foi imposta mediante edição de ato normativo juridicamente adequado, uma vez que se trata de condição simétrica àquela contida na Constituição Federal em
relação aos Deputados Federais.
e) apenas poderia ter sido imposta se a proposta fosse de iniciativa parlamentar, não tendo o Governador legitimidade para apresentá-la.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/682516

Questão 43: FCC - Tec Leg (CL DF)/CL DF/Fotógrafo/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A respeito das normas constitucionais que regem a atividade dos Deputados Federais e Senadores,
a) esses parlamentares, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça.
b) recebida a denúncia contra algum desses parlamentares, por crime ocorrido após a diplomação, será dada ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido
político nela representado e pelo voto de dois terços de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.
c) esses parlamentares não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que
lhes confiaram ou deles receberam informações, salvo em caso de investigação realizada por comissão parlamentar de inquérito.
d) a incorporação às Forças Armadas de algum desses parlamentares, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa
respectiva.
e) as imunidades desses parlamentares serão suspensas durante o estado de sítio.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/682990

Questão 44: FGV - Adv (ALERO)/ALERO/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Diretores de universidade estadual convidaram todos os deputados estaduais para um debate cujo tema é segurança pública. Por ocasião do evento, em 26 de fevereiro
de 2018, José, apresentado na condição de deputado estadual, discordando da opinião de seu rival político, o deputado Cláudio, que foi mostrada em um vídeo, disse que
esse seria “um desqualificado para o cargo que exerce”. Cláudio, ausente ao evento, soube dos fatos e da autoria, em 03 de março de 2018, apresentando queixa-crime
imputando o crime de injúria a José, em 02 de setembro de 2018.
No momento de apreciar a queixa-crime oferecida, considerando apenas as informações narradas no enunciado, a autoridade judicial competente
a) deverá receber a queixa-crime, pois, apesar da previsão de imunidade dos parlamentares por palavras e opiniões, os fatos não ocorreram no interior da
Assembleia Legislativa e não houve decadência.
b) deverá receber a queixa-crime, diante da inexistência de imunidade por palavras e opiniões aos deputados estaduais, mas dependerá o recebimento de
autorização prévia da Casa Legislativa respectiva.
c) deverá receber a queixa-crime, diante da inexistência de previsão constitucional de imunidade por palavras e opiniões aos deputados estaduais, não dependendo,
ademais, de autorização prévia da Casa Legislativa respectiva.
d) não deverá receber a queixa-crime, pois existe imunidade dos deputados estaduais por palavras e opiniões no exercício do mandato, ainda que proferidas fora da
Casa Legislativa.
e) não deverá receber a queixa-crime, pois, apesar da inexistência de imunidade na situação apresentada, ocorreu decadência.
Esta questão possui comentário do professor no site.
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Questão 45: UERR - Soc (SETRABES)/SETRABES/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Os Deputados e Senadores não poderão, desde a expedição do diploma:
I - firmar contrato com pessoa jurídica de direito público.
II - patrocinar causa em que seja interessada sociedade de economia mista.
III - manter contrato com empresa concessionária de serviço público.
Considerando o que dispõe a Constituição Federal acerca do Poder Legislativo, é correto apenas o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

II.
I.
III.
II e III.
I e III.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/691745

Questão 46: UERR - Soc (SETRABES)/SETRABES/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - quando a Justiça Eleitoral declarar a cassação de seus direitos políticos.
II - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à um sexto das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença médica.
III - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar.
É correto apenas o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

III.
I
II e III.
I e III.
II.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/691746

Questão 47: CS UFG - Ast Tec Leg (CM GYN)/CM GYN/Agente/Segurança do Plenário/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A Constituição Federal proíbe deputados e senadores de, a partir da posse,
a)
b)
c)
d)

firmar contrato com pessoa jurídica de direito público.
exercer função remunerada em pessoa jurídica de direito público.
firmar contrato com cláusulas uniformes com concessionária de serviço público.
ser acionista de empresa que tenha contrato com pessoa jurídica de direito público.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/700148

Questão 48: FAURGS - Aux (UFCSPA)/UFCSPA/Veterinária e Zootecnia/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
O Senado Federal compõe-se de representantes
a) dos Estados e dos Municípios.
b) dos Estados, exclusivamente.
c) dos Estados, dos Municípios e dos Territórios.
d) dos Estados e do Distrito Federal.
e) dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/700907

Questão 49: FCC - PJ (MPE PB)/MPE PB/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A inviolabilidade parlamentar no Direito Constitucional brasileiro é
a)
b)
c)
d)
e)

passível de nova avaliação quando do julgamento da ação penal, não obstante não tenha sido reconhecida quando do recebimento da denúncia.
relativa (não absoluta) no que se refere às palavras e opiniões proferidas pelo Deputado ou Senador como fundamento do voto no momento em que é proferido.
excluída quando não houver nexo de implicação recíproca entre as palavras proferidas da tribuna parlamentar e o exercício do mandato.
restrita a palavras, opiniões e votos, ou seja, não abrange, por exemplo, atos de violência física.
restrita ao ambiente parlamentar, não abrangendo, por exemplo, declarações feitas em ambiente externo às Casas parlamentares.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/714180

Questão 50: IDECAN - Proc (CRF SP)/CRF SP/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
“O Deputado Federal Tício da Silva, no exercício de seu mandato, durante uma sessão da Câmara em que fora acusado por colega de corrupção e fraude, manifesta-se
por sua inocência e afirma de imediato renunciar a qualquer de suas imunidades, para provar em vias de processo regular a sua inocência.” Quanto à manifestação do
Deputado pela renúncia de imunidades parlamentares, é correto afirmar que:
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A manifestação do Deputado durante a sessão é suficiente a validar a renúncia de imunidades.
Sendo as imunidades parlamentares garantia institucional concedida ao Congresso Nacional, não poderá o Deputado destas dispor.
O Deputado deverá formalizar o ato de renúncia através de petição destinada ao presidente da Câmara para que o mesmo seja válido.
A manifestação oral do candidato não servirá à renúncia de imunidades, vez que para tanto é necessário pedido de manifestação específico, ainda que oralmente.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/722386

Questão 51: CEFETBAHIA - PJ (MPE BA)/MPE BA/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
No que diz respeito à imunidade parlamentar, assinale a alternativa incorreta.
a) A imunidade parlamentar não se estende ao suplente de Deputado, independentemente do conteúdo das ofensas.
b) Os Deputados e Senadores são invioláveis civilmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
c) Compete ao Supremo Tribunal Federal, desde a expedição do diploma, julgar Deputados e Senadores.
d) Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.
e) As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de três quintos dos membros da
Casa respectiva, nos casos de atos praticados dentro do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/730342

Questão 52: FCC - DP MA/DPE MA/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A imunidade parlamentar que consiste na não obrigatoriedade do parlamentar em testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do
mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações, é conhecida como imunidade
a)
b)
c)
d)
e)

probatória.
testemunhal.
foro especial.
prisional.
processual.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/739811

Questão 53: FCC - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Analista de Sistemas/Área 1/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Os Deputados e Senadores
a) não poderão, desde a expedição do diploma, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
b) serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato.
c) perderão o mandato ainda quando licenciados pela respectiva Casa para tratar, sem remuneração, de interesse particular, se o afastamento ultrapassar noventa
dias por sessão legislativa.
d) poderão optar pela remuneração do mandato quando investidos no cargo de Secretário do Distrito Federal.
e) que abusarem das prerrogativas constitucionais a eles asseguradas não poderão perder o mandato em razão de tal hipótese não estar prevista como incompatível
com o decoro parlamentar.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/751322

Questão 54: FEPESE - Proc (PGE SC)/PGE SC/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
No que se refere ao estatuto dos congressistas, é correto afirmar:
a) Regra geral, os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem
sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações, a não ser que seja questão que envolva a segurança nacional.
b) Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça.
c) Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada.
d) Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
e) Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante por crime inafiançável, caso em que os autos
serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva para que resolva sobre a prisão.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/802132

Questão 55: CETREDE - Ag (EMATERCE)/EMATERCE/Direito/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Analise as afirmativas a seguir, sobre os Deputados e Senadores e marque a alternativa CORRETA.
a) Desde a expedição do diploma não poderão firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
b) Depois da eleição e antes da diplomação não poderão aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis “ad
nutum” nas pessoas jurídicas de direito público, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou empresas concessionárias de serviço público.
c) Desde a diplomação não poderão ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de
direito público, ou nela exercer função remunerada.
d) Desde a posse não poderão firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou
empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
e) Desde a expedição do diploma, poderão firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista ou empresa concessionaria de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a clausulas uniformes.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/834586

Questão 56: QUADRIX - Ag Fisc (CRMV GO)/CRMV GO/2018
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10/20

28/09/2020

TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
No que se refere ao Poder Legislativo, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Segundo a CF, o Senado Federal é composto por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional.
Compete exclusivamente à Câmara dos Deputados aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, assim como suspender qualquer dessas medidas.
É defeso ao Poder Legislativo fiscalizar a legalidade contábil, financeira e orçamentária da União, em razão do princípio da separação dos Poderes.
Nos termos da CF, o deputado ou senador investido em cargo de ministro de Estado não perderá o mandato.
O mandato dos senadores é de quatro anos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1070567

Questão 57: FEPESE - Ag Adm (IPMM)/IPMM/2018
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o:
a)
b)
c)
d)
e)

Tribunal de Justiça.
Tribunal Superior Eleitoral.
Tribunal Regional Federal.
Supremo Tribunal Federal.
Superior Tribunal de Justiça.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1110097

Questão 58: FGV - Esp Leg NS (ALERJ)/ALERJ/Registro de Debates/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Edílio, dias após ser empossado como Deputado Estadual, foi informado de que possuía um tipo de imunidade material no exercício da função, o que impedia que certos
atos por ele praticados ensejassem as mesmas consequências que ensejariam para uma pessoa comum.
Considerando o sistema jurídico-constitucional brasileiro, é correto afirmar que configura imunidade dessa natureza a impossibilidade de o referido parlamentar ser:
a)
b)
c)
d)
e)

responsabilizado, durante o mandato, por qualquer ato estranho à função;
processado, durante ou após o término do mandato, sem prévia autorização da Assembleia Legislativa;
processado, durante o mandato, sem prévia autorização da Assembleia Legislativa;
responsabilizado pelas opiniões, palavras e votos vinculados ao exercício do mandato;
preso, em qualquer hipótese, após a expedição do respectivo diploma.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/458995

Questão 59: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Com o desfecho das eleições municipais e a posse dos novos Prefeitos, dois parlamentares do Estado “X” assumiram cargos junto a Poderes Executivos locais, após o que
suas funções legislativas passaram a ser exercidas por seus respectivos suplentes. Um deles era Deputado Federal, que assumiu o cargo de Secretário de Prefeitura da
capital de seu Estado. O outro era Senador, que foi nomeado Secretário de Prefeitura de outro município do mesmo Estado “X”. Paralelamente, um outro Senador
representante do mesmo Estado “X” veio a falecer, não havendo, todavia, suplente para que sua vaga fosse preenchida.
Considerando que esses fatos ocorreram no primeiro mês da segunda metade do mandato de cada um dos parlamentares e levando-se em conta o texto da Constituição
Federal, considere:
I. o Deputado Federal não perderá o mandato ao assumir o cargo de Secretário.
II. o Senador não perderá o mandato ao assumir o cargo de Secretário.
III. a vaga do Senador falecido deve ser preenchida mediante nova eleição.
Está correto o que consta em
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, apenas.
II e III, apenas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/460438

Questão 60: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Considerando as regras constitucionais que disciplinam o foro privilegiado que detêm Deputados e Senadores, assinale a afirmativa correta:
a) Os membros do Congresso Nacional poderão ser presos em flagrante pela prática de contravenções penais tipificadas na Lei nº 3.688/41.
b) Nos casos de prisão em flagrante por crime afiançável, independerá de autorização da Casa respectiva para instauração de inquérito policial.
c) No caso de prisão em flagrante dos membros do Congresso Nacional, por crime inafiançável, a manutenção da prisão dependerá de deliberação da Casa
respectiva, pelo voto da maioria de seus membros.
d) O recebimento da denúncia pelo STF contra Deputados e Senadores depende de autorização da Casa respectiva.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/467153

Questão 61: FCC - DP PR/DPE PR/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Considere a seguinte situação hipotética:

Senador da República foi condenado definitivamente a uma pena total de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de
drogas.
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Considere as seguintes assertivas:
I. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a perda do mandato do Senador da República condenado depende de deliberação do
Senado Federal, ainda que a decisão condenatória tenha imposto, como consequência da pena, a perda do mandato.
II. O foro por prerrogativa de função só alcança os titulares após a diplomação, não se aplicando aos suplentes. Contudo, caso o suplente assuma interinamente o
cargo parlamentar, haverá extensão da prerrogativa de foro, ainda que haja retorno do titular.
III. Em obediência ao princípio da simetria, a regra para a perda do mandato de membro do Poder Legislativo Estadual ou Municipal é a mesma aplicável para
Senadores da República.
IV. Por se tratar de processo instaurado pela prática de crime comum, é incabível a sustação do processo pela maioria dos membros do Senado Federal, já que a
imunidade formal é adstrita à prática de crimes de responsabilidade.
V. Caso o parlamentar se licencie para ocupar outro cargo, haverá afastamento do foro por prerrogativa de função, sem prejuízo dos atos decisórios já praticados.
Está correto o que se afirma APENAS em
a)
b)
c)
d)
e)

II e III.
IV e V.
III e V.
I e II.
I.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/467194

Questão 62: FCC - JE TJSC/TJ SC/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
De acordo com o sistema de imunidades parlamentares previsto na Constituição Federal,
a) os deputados federais e estaduais, apesar de gozarem de imunidade processual, podem ser processados penalmente por crime cometido antes da diplomação,
não sendo cabível, nesse caso, a sustação do andamento do processo pela respectiva casa legislativa.
b) os deputados federais, estaduais e os vereadores gozam de imunidade material e de imunidade processual. Em razão da primeira, não podem, desde a expedição
do diploma, ser responsabilizados por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato e, em razão da segunda, não podem, desde a expedição do
diploma, ser presos, salvo em flagrante delito.
c) os deputados federais, estaduais e os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, desde que proferidos no exercício do mandato. No entanto,
os deputados estaduais e os vereadores gozam dessa garantia apenas na circunscrição do respectivo ente federativo.
d) no curso de processo penal os deputados federais, estaduais e vereadores não poderão ser obrigados a depor na qualidade de testemunhas, ainda que a respeito
de informações que tenham recebido fora do exercício do mandato.
e) os deputados federais e estaduais poderão ser presos em razão de pena imposta por sentença transitada em julgado, desde que por prática de crime cometido
antes da diplomação, devendo, nesse caso, os autos ser remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros,
resolva sobre a prisão.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/498011

Questão 63: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRE BA)/TRE BA/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal de 1988, os senadores da República são
a)
b)
c)
d)
e)

eleitos, cada qual, com um suplente.
invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos.
representantes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
eleitos para mandato de quatro anos.
submetidos a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça a partir da expedição do diploma.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/512240

Questão 64: VUNESP - Proc Jur (CM Sumaré)/CM Sumaré/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Ao tratar sobre o exercício da função dos parlamentares e reconhecer algumas prerrogativas, impedimentos e incompatibilidades, a Constituição Federal prevê que
a) os deputados e senadores empossados poderão ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
b) as imunidades de deputados ou senadores podem ser suspensas, a qualquer tempo, mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, caso
verificada a quebra de decoro parlamentar.
c) a renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, se protocolada antes da decisão final, culminará no encerramento
do processo.
d) os deputados e senadores poderão perder o mandato caso deixem de comparecer à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo no caso de
licença ou missão por esta autorizada.
e) o Deputado ou o Senador licenciado, com remuneração, pela respectiva Casa, por motivo de doença, ou para tratar de interesse particular, não perderá o seu
mandato, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/525479

Questão 65: FCC - AJ TRE PR/TRE PR/Judiciária/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Considere que, por decisão da Justiça Eleitoral, seja decretada a perda de mandato de Deputado Federal e que, no momento do respectivo trânsito em julgado, o
parlamentar em questão estivesse licenciado pela Câmara dos Deputados, há noventa dias, sem remuneração, para tratar de interesse particular. Nessa hipótese, nos
termos da Constituição Federal,
a) o Deputado Federal não perderá o mandato, enquanto perdurar a licença, desde que esta não ultrapasse o período de 120 dias na mesma sessão legislativa.
b) a licença, ainda que concedida regularmente, não representa óbice à perda do mandato, que será declarada pela Mesa da Câmara dos Deputados, de ofício ou
mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
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c) a licença, ainda que concedida regularmente, não representa óbice à perda do mandato, que será decidida pela Câmara dos Deputados, por maioria absoluta,
mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
d) a licença foi concedida em desacordo com a previsão constitucional autorizativa, estando assim o Deputado Federal sujeito à perda de mandato, por declaração
da Mesa da Câmara dos Deputados, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional,
assegurada ampla defesa.
e) a licença foi concedida em desacordo com a previsão constitucional autorizativa, estando assim o Deputado Federal sujeito à perda de mandato, por decisão da
Câmara dos Deputados, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla
defesa.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/526938

Questão 66: CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PJC MT)/PJC MT/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, a condenação criminal de um parlamentar federal em sua sentença transitada em julgado resultará na
a)
b)
c)
d)
e)

perda de seus direitos políticos, cabendo à casa legislativa a decisão acerca da manutenção de seu mandato legislativo.
suspensão de seus direitos políticos, mas a perda de seu mandato legislativo dependerá de decisão da Câmara dos Deputados.
suspensão de seus direitos políticos, com a consequente perda automática de seu mandato.
cassação de seus direitos políticos, o que levará também à perda automática de seu mandato legislativo.
perda de seus direitos políticos, o que acarretará a perda automática de seu mandato legislativo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/536061

Questão 67: FCC - Ag Pol (PC AP)/PC AP/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
De acordo com as prerrogativas e incompatibilidades dos congressistas estabelecidas na Constituição Federal, os Senadores e os Deputados Federais não podem, desde a
a) diplomação, ser sócios dirigentes de pessoa jurídica de direito privado, ainda que a empresa não mantenha relação jurídica com entidade de direito público.
b) expedição do diploma, ser presos, salvo em flagrante delito de crime inafiançável, cabendo, nesse caso, à Casa Legislativa respectiva, resolver sobre a prisão.
c) diplomação, ser responsabilizados penal, civil e administrativamente por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato, desde que as
manifestações ocorram na respectiva Casa Legislativa.
d) posse, ser processados pela prática de crimes cometidos após o início do mandato, ficando suspenso o prazo prescricional nesse período.
e) expedição do diploma, sem autorização da respectiva Casa Legislativa, ser processados pela prática de crimes cometidos antes da diplomação.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/547761

Questão 68: VUNESP - Proc (Pref SJC)/Pref SJC/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Considerando as regras constitucionais acerca da imunidade parlamentar, a respeito da prisão processual de Deputado Federal, é correto afirmar que o parlamentar
a) não poderá ser preso em flagrante, independentemente do crime que cometeu, devendo ser obtida a licença da respectiva Casa Legislativa para que possa ser
processado criminalmente.
b) poderá ser preso em flagrante, independentemente do crime que cometeu, mas deverá ser obtida a licença da respectiva Casa Legislativa para que possa ser
processado criminalmente.
c) poderá ser preso em flagrante se o crime cometido for inafiançável e a manutenção da prisão independerá de autorização da Câmara dos Deputados.
d) poderá ser preso em flagrante, independentemente do crime cometido, mas a manutenção da prisão dependerá de autorização da respectiva Casa Legislativa no
caso de crime afiançável.
e) poderá ser preso em flagrante se o crime cometido for inafiançável, devendo os autos ser remetidos em 24 horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/551648

Questão 69: CONSULPLAN - Of Jud (TJ MG)/TJ MG/Oficial de Apoio Judicial/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Na Constituição Federal/1988, na organização dos poderes
a)
b)
c)
d)

cada Unidade da Federação não poderá ter menos de 08 (oito) ou mais de 70 (setenta) deputados.
cada senador será eleito com 03 (três) suplentes.
cada Estado e o Distrito Federal elegerão 03 (três) senadores com 02 (dois) mandatos de 04 (quatro) anos cada.
a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema majoritário, em cada Estado, em cada território e no Distrito Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/553893

Questão 70: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
À luz das disposições constitucionais acerca do Poder Legislativo, julgue o item seguinte.
A perda do mandato de deputado ou de senador que tenha agido de maneira incompatível com o decoro parlamentar será decidida de ofício pela presidência da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/562789

Questão 71: VUNESP - Adv (CM Barretos)/CM Barretos/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Suponha que Otelo, vereador do Município de Barretos, tenha viajado para o Município de Campinas para tratar de questões de interesse do município. Ocorre que,
durante uma de suas falas em reunião de sessão legislativa com outros vereadores, Otelo ofende um dos vereadores do Município de Campinas, afirmando que este
apoiou a corrupção. Nesse caso, sob a ótica das prerrogativas, direitos e imunidades asseguradas aos vereadores pela Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
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a) Como os Vereadores também possuem imunidade formal, por aplicação analógica daquela assegurada aos Deputados e Senadores, eventual julgamento de Otelo
deverá ocorrer perante o Supremo Tribunal Federal.
b) Por também possuir imunidade formal, Otelo somente poderá ser processado perante o Superior Tribunal de Justiça.
c) Otelo possui tanto imunidade formal como material, razão pela qual não poderá ser processado, já que atuou no exercício do seu mandato.
d) Por possuir imunidade material, Otelo não poderá ser processado, já que lhe é garantida a inviolabilidade por quaisquer de suas palavras, votos e opiniões.
e) Muito embora possua imunidade material, Otelo não estará açambarcado por ela, pois esta somente seria aplicável por suas palavras, opiniões e votos no
Município de Barretos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/602587

Questão 72: IDECAN - TcLg (CM Natividade)/CM Natividade (RJ)/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
“Do ponto de vista funcional, os Parlamentos são instituições geralmente polivalentes. A variedade de funções desempenhadas tem uma explicação no papel
característico dos Parlamentos, que faz delas os instrumentos políticos do princípio da soberania popular. É deste papel que nasce para o Parlamento o direito e o dever
de intervir, embora de formas diversas, em todos os estádios do processo político. Segundo o estádio e as modalidades de tal intervenção, haverá atividades de estímulo
e de iniciativa legislativa, de discussão, e de deliberação, de inquérito e de controle, de apoio e de legitimação. Tão variadas atividades podem ser globalmente
compreendidas no quadro das quatro funções parlamentares fundamentais: representação, legislação, controle do Executivo e legitimação. É natural que, conforme a
posição que cada Parlamento ocupa no sistema político, varie a importância das diversas funções; certamente há funções que, em determinadas situações políticas,
podem se atrofiar e ficar reduzidas ao simples aspecto formal.”
(COTTA, Maurízio apud CARVALHO, Kildare Gonçalves. Técnica Legislativa. 4ª ed. ver. atual e ampl. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2007, p. 24.)

Dentre as funções parlamentares, aquela que possui uma posição que pode ser chamada de preliminar primeiro por ser uma constante histórica em meio das
transformações sofridas pelas atribuições do Parlamento e segundo porque nela se baseiam as demais funções parlamentares é a:
a)
b)
c)
d)

Socializadora.
Comunicativa.
Representativa.
De orientação política.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/603069

Questão 73: FUMARC - Ass (CM Sta Luzia)/CM Sta Luzia (MG)/Jurídico da Procuradoria/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
É expressão da independência do Poder Legislativo, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

A organização e gestão de seus próprios serviços administrativos pelas Casas Legislativas.
A possibilidade de exercício da imunidade material pelo parlamentar em qualquer circunstância da vida social.
A possibilidade de julgar seus próprios membros por infração de deveres que possa levar à perda de mandato.
A vedação de que sejam objeto de apreciação judicial as denominadas matérias
.

interna corporis

Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/644126

Questão 74: CRS (PM MG) - Sold (PM MG)/PM MG/QPPM (Praças)/"Interior"/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Em relação ao Poder Legislativo previsto no Título IV (Organização dos Poderes) na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque a alternativa
CORRETA:
a) O Senado Federal compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
b) Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal.
c) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
d) Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão
remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/657035

Questão 75: FAUEL - PL (CM Mangueirinha)/CM Mangueirinha/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
O vereador J.S.C é conhecido por seu bordão “em defesa da moralidade e dos bons costumes”. Após uma sessão intensa de debates na Câmara de Vereadores, J.S.C foi
abordado, por um repórter do jornal de circulação local, a respeito do voto de sua mais fiel opositora R.V.S. J.S.C, em manifestação ao referido repórter, afirmou que
discordava da opinião da referida vereadora e que ela era imoral ao coadunar com a “roubalheira” e a “ladroagem”. Segundo a interpretação majoritária do Supremo
Tribunal Federal a respeito da imunidade parlamentar contida no art. 29, VIII, da CF/88, é correto afirmar que as ofensas pessoais expressas por J.S.C:
a) Embora indesejáveis, por se referirem a pronunciamento diretamente relacionado com o exercício de seu mandato, ainda que tenha ocorrido fora do recinto da
Câmara dos Vereadores, não são passíveis de reprimenda judicial.
b) É passível de reprimenda judicial, uma vez que a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal à expressão “circunscrição do município” restringiu-se à
estrutura física da Câmara de Vereadores, onde ocorre o debate parlamentar, não se aplicando a entrevistas à imprensa.
c) É passível de reprimenda judicial caso haja exclusão da imunidade no regimento interno da respectiva Câmara, com o objetivo de assegurar a moralidade e o
decoro, já que a norma constitucional é de eficácia contida.
d) É passível de reprimenda constitucional uma vez que a imunidade parlamentar, prevista no mencionado preceito, não alcança as palavras proferidas por agente
político quando, no exercício do mandato, extrapolam os limites do bom-senso e ofendem a honra de outrem.
e) É passível de reprimenda judicial apenas com relação a eventual ressarcimento por danos morais, eis que, conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal
Federal, a imunidade parlamentar alcança apenas as imputações de ordem penal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/657974

Questão 76: PUC PR - AJ (TJ MS)/TJ MS/Fim/Bacharel em Direito/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao Estatuto dos Congressistas.
a) Os Deputados e Senadores são invioláveis civil, penal e administrativamente por quaisquer de suas opiniões,
palavras e votos.
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b) Mesmo depois de extinto o mandato, o parlamentar não poderá ser processado por suas opiniões, palavras e votos proferidos durante o mandato e relacionados
ao exercício de suas funções.
c) Perderá o mandato o Deputado ou Senador que esteja investido no cargo de Ministro de Estado.
d) Os membros do Congresso Nacional podem ser presos em flagrante, ainda que por crime que admita fiança.
e) Os Deputados e Senadores possuem imunidade em relação ao processo penal, a qual abrange, inclusive, os crimes ocorridos antes da diplomação.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/667981

Questão 77: UERR - Adv (CODESAIMA)/CODESAIMA/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Assinale a alternativa incorreta.
a) Ao Deputado ou Senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou
pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla
defesa.
b) Para o STF, se o Deputado ou Senador for condenado a mais de 120 dias em regime fechado, a perda do cargo será uma consequência lógica da condenação.
Neste caso, caberá à Mesa da Câmara ou do Senado apenas declarar que houve a perda, sem poder discordar da decisão do STF.
c) Se o Deputado ou Senador for condenado a uma pena em regime aberto ou semiaberto, a condenação criminal não gera a perda automática do cargo, sendo que
o Plenário da Câmara ou do Senado irá, neste caso, deliberar se o condenado deverá ou não perder o mandato.
d) Perderá o mandato o Deputado ou Senador que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à quarta parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer,
salvo licença ou missão por esta autorizada.
e) É vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o Governador, por crime comum, à prévia autorização
da casa legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/698599

Questão 78: FADESP - Proc J (CM Capanema)/CM Capanema (PA)/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Sobre o regime constitucional das imunidades parlamentares, é possível afirmar que
a) os membros do Congresso Nacional, desde a expedição do diploma, somente poderão ser presos em caso de flagrante de crime inafiançável.
b) o Supremo Tribunal Federal, antes de receber denúncia contra Senador da República, aguardará autorização dos membros do Senado Federal por maioria de dois
terços de votos dos integrantes da Casa Legislativa.
c) o Superior Tribunal de Justiça, antes de receber denúncia contra Deputado Federal, aguardará autorização dos membros da Câmara dos Deputados por maioria
absoluta de votos dos integrantes da Casa Legislativa.
d) é garantida imunidade material e processual aos Vereadores.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/748982

Questão 79: QUADRIX - Recep (CFO)/CFO/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A respeito do Poder Legislativo, julgue o item abaixo.
Considere-se que tenha sido expedido diploma de eleito pela Justiça Eleitoral para Pedro como deputado federal, mas ele ainda não tenha sido empossado como tal.
Nesse caso, Pedro, que responde à ação criminal na Justiça estadual, somente poderá ser submetido a julgamento perante o STF após sua posse.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1052322

Questão 80: QUADRIX - Recep (CFO)/CFO/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A respeito do Poder Legislativo, julgue o item abaixo.
Um senador da República pode, sem perder seu mandato, ocupar cargo de ministro de Estado, governador de Território, secretário de estado, do Distrito Federal, de
Território, de prefeitura de capital ou de presidente de autarquia ou fundação pública.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1052324

Questão 81: QUADRIX - Recep (CFO)/CFO/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A respeito do Poder Legislativo, julgue o item abaixo.
A perda do mandato de deputado federal por falta de decoro parlamentar será decidida pela maioria absoluta dos respectivos membros, mediante provocação da
respectiva Mesa ou de partido político com representação no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1052326

Questão 82: IMPARH - Est (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2017
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A Constituição Federal estabeleceu uma série de imunidades e impedimentos aos deputados e senadores da República, com o ensejo de proteger e garantir a autonomia
funcional no exercício dos cargos eletivos do poder legislativo. Trata-se de prerrogativas do cargo, não do parlamentar, que poderá por isso vê-las afastada na hipótese
de atos abusivos ou exercida fora das atribuições de seu cargo. Nesse contexto, é correto afirmar que:
a) Deputado Estadual que, ao defender a privatização de banco estadual, presta declarações falsas sobre o montante das dívidas dessa instituição financeira, comete
o delito previsto no art. 3º da Lei nº 7.492/86 (divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira), não estando acobertado pela
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imunidade material nesse caso.
b) os Deputados e Senadores, desde o primeiro dia da legislatura em que foram eleitos, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
c) se o parlamentar for condenado por sentença transitada em julgado a pena de mais de 120 dias em regime fechado, perderá automaticamente o mandato por
consequência lógica.
d) a perda do mandato de Deputado Federal por falta de decoro parlamentar será decidida pela maioria absoluta dos respectivos membros, mediante provocação de
qualquer cidadão em pleno gozo dos direitos políticos, assegurada a ampla defesa.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1170560

Questão 83: CEBRASPE (CESPE) - Tec AE (DPU)/DPU/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Em relação ao Poder Legislativo no Brasil, julgue o item subsequente.
A imunidade material conferida aos parlamentares não alcança a área administrativa.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/325185

Questão 84: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Após ampla investigação, os órgãos competentes concluíram que o deputado federal X praticara um crime de homicídio, figurando como vítima o também deputado
federal Y, seu desafeto político. Esse fato, ocorrido dentro das dependências da respectiva Casa Legislativa, despertou intenso debate a respeito de qual seria o órgão
competente para julgá-lo.
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que X deve ser julgado
a) pelo Supremo Tribunal Federal, órgão competente para processar e julgar os Deputados Federais em qualquer infração penal comum.
b) pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar qualquer pessoa pela prática de crime doloso contra a vida.
c) pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para processar e julgar os Deputados Federais no caso de crime doloso contra a vida.
d) pela Câmara dos Deputados, órgão competente para julgar os Deputados Federais por crimes de responsabilidade, considerados como tais aqueles que tenham
relação com o exercício do mandato.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/341192

Questão 85: VUNESP - SecG (CM Pradópolis)/CM Pradópolis/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
As imunidades parlamentares são instituídas de modo a resguardar o exercício da função legislativa. As referidas imunidades começam a produzir os efeitos que lhes são
próprios a partir da
a)
b)
c)
d)
e)

expedição do diploma.
posse.
primeira sessão legislativa.
eleição.
candidatura.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/350517

Questão 86: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Deputado Federal ao qual se impute a prática de atos que se traduzam na percepção de vantagens pecuniárias indevidas no exercício de suas atribuições parlamentares
estará sujeito, em tese, durante o período do mandato, à responsabilização
a) criminal, perante o Supremo Tribunal Federal, que, se receber a denúncia, remeterá os autos à Câmara dos Deputados, no prazo de 24 horas, para que, pelo voto
da maioria absoluta de seus membros, resolva sobre o andamento da ação; e política, perante a Câmara dos Deputados, por crime de responsabilidade, cabendo aos
membros da Casa decidir, pelo voto da maioria absoluta, quanto à perda de mandato, assegurada ampla defesa ao acusado.
b) criminal, perante o Supremo Tribunal Federal, que, se receber a denúncia, remeterá os autos à Câmara dos Deputados, no prazo de 24 horas, para que, pelo voto
da maioria absoluta de seus membros, resolva sobre o andamento da ação; e política, perante a Câmara dos Deputados, por quebra de decoro parlamentar, cabendo aos
membros da Casa decidir, pelo voto da maioria absoluta, quanto à perda de mandato, assegurada ampla defesa ao acusado.
c) política, apenas, perante a Câmara dos Deputados, por crime de responsabilidade, cabendo aos membros da Casa decidir, pelo voto da maioria absoluta, quanto à
perda de mandato, assegurada ampla defesa ao acusado.
d) criminal, perante o Supremo Tribunal Federal, que, se receber a denúncia, dela dará ciência à Câmara dos Deputados, que, por iniciativa de partido político nela
representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação; e política, perante a Câmara dos Deputados, por quebra
de decoro parlamentar, cabendo à mesa da Casa declarar a perda de mandato, assegurada ampla defesa ao acusado.
e) criminal, perante o Supremo Tribunal Federal, que, se receber a denúncia, dela dará ciência à Câmara dos Deputados, que, por iniciativa de partido político nela
representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação; e política, perante a Câmara dos Deputados, por quebra
de decoro parlamentar, cabendo aos membros da Casa decidir, pelo voto da maioria absoluta, quanto à perda de mandato, assegurada ampla defesa ao acusado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/362271

Questão 87: Com. Exam. (MPE RS) - Ag Adm (MPE RS)/MPE RS/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A denominada imunidade parlamentar que impede a prisão do congressista tem início a partir da
a)
b)
c)
d)
e)

posse.
eleição.
diplomação.
inscrição.
declaração.
Esta questão possui comentário do professor no site.
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Questão 88: CEBRASPE (CESPE) - Aux Tec CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
No que diz respeito aos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, julgue o item subsequente.
Perderá o mandato o deputado federal que for investido no cargo de chefe de missão diplomática temporária.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/390354

Questão 89: Instituto AOCP - Ana Leg (CM RB)/CM RB/Direito/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta acerca do Poder Legislativo.
a) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema majoritário.
b) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos.
c) Os Deputados e Senadores, desde a proclamação oficial dos resultados da eleição, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
d) Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por
iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.
e) Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo, apenas, por sentença transitada em julgado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/390659

Questão 90: FUNRIO - Proc Mun (Trindade)/Pref Trindade/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
“Em sessão na Câmara Municipal, vereador usa da palavra para desqualificar moralmente adversário político”.
Considerando esta atitude e a imunidade parlamentar, pode-se dizer que tal fato:
a)
b)
c)
d)
e)

Encontra-se abrangido pela imunidade parlamentar.
Apenas estará abrangido pela imunidade parlamentar se a sessão for privada.
Permite a abertura de processo administrativo de cassação do parlamentar por quebra de decoro.
Extrapola os limites da imunidade parlamentar, possibilitando ação civil com pedido de indenização por danos morais.
Será analisado privativamente pelo conselho de ética da Câmara se as palavras proferidas em sessão extrapolam o conteúdo da imunidade.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/393662

Questão 91: IBFC - Ana Leg (CM Franca)/CM Franca/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta sobre as disposições da Constituição Federal sobre os Deputados e Senadores.
a) Os Deputados e Senadores não são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
b) Os Deputados e Senadores, desde a posse, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
c) Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão
remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
d) O pedido de sustação da ação contra o parlamentar será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela
Mesa Diretora.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/396972

Questão 92: IBFC - Ana Leg (CM Franca)/CM Franca/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Considerando as disposições da Constituição Federal sobre os Deputados e Senadores, assinale a alternativa correta.
a) Os Deputados e Senadores não poderão, desde a expedição do diploma, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
b) Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis
, nas pessoas jurídicas de direito público autarquias, empresas concessionária de serviço público.
c) Os Deputados e Senadores não poderão, desde a expedição do diploma, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de
contrato com pessoas jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada.
d) Os Deputados e Senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa
pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.

ad

nutum

Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/396978

Questão 93: FCC - Ass Jur (ALMS)/ALMS/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Lineu ganhou as eleições para exercer o mandato de Deputado Federal. Após a expedição do diploma, mas antes da posse, cometeu crime inafiançável. Lineu
a)
b)
c)
resolva
d)
resolva
e)

apenas poderia ser preso em flagrante se tivesse cometido o crime após a sua posse.
não poderá ser preso em flagrante desde a expedição do diploma.
poderá ser preso em flagrante, sendo os autos remetidos dentro de quarenta e oito horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros,
sobre a prisão.
poderá ser preso em flagrante, sendo os autos remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros,
sobre a prisão.
poderá ser preso em flagrante, sendo os autos remetidos dentro de vinte e quatro horas ao Presidente da República para que resolva sobre a prisão.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/410660

Questão 94: FCC - ATA (SEMF Teresina)/Pref Teresina/Técnico do Tesouro Municipal/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Sobre os Deputados Federais e Senadores da República, é correto afirmar que
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desde a proclamação do resultado da eleição, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável.
desde a proclamação do resultado da eleição, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal não poderão, em nenhuma hipótese, sustar a ação penal intentada contra Deputado ou Senador.
as imunidades de Deputados ou Senadores não subsistirão durante o estado de sítio.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/412355

Questão 95: FCC - TNS (SEMPLAN)/Pref Teresina/Analista de Orçamento e Finanças Públicas/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Em uma situação hipotética, o Senador X cometeu um crime inafiançável dentro do Congresso Nacional e em razão disso, foi preso em flagrante. A respeito dessa
situação,
a) dentro de 24 horas da prisão em flagrante, o Senado, pelo voto da maioria dos seus membros, resolverá sobre a manutenção ou não da prisão.
b) o Senador X será submetido a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.
c) a prisão do Senador X é inconstitucional, pois a Constituição Federal prevê que Deputados e Senadores não poderão ser presos em flagrante em nenhuma
hipótese.
d) o Superior Tribunal de Justiça dará ciência ao Senado sobre o recebimento da denúncia. O Senado não tem competência para sustar o andamento da ação.
e) o recebimento da denúncia e eventual ação penal contra o Senador X só ocorrerá caso haja aprovação do Congresso Nacional, por maioria absoluta de seus
membros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/413323

Questão 96: IBFC - Adv (EBSERH-HUAP)/EBSERH-HUAP/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Analise os itens a seguir e considere as normas da Constituição Federal sobre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para assinalar a alternativa INCORRETA.
a) O Deputado Federal ou o Senador perderá o mandato se, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes
b) O Senador perderá o mandato se, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam
demissíveis “ad nutum” em pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público
c) O Deputado Federal perderá o mandato se, desde a expedição do diploma, for proprietário ou controlador de empresa que goze de favor decorrente de contrato
com pessoa jurídica de direito público
d) O Senador perderá o mandato se deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença
ou missão por esta autorizada
e) O Deputado Federal ou o Senador perderá o mandato se praticar atos de abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou percepção de
vantagens indevidas, sendo tais atos considerados incompatíveis com o decoro parlamentar
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/420674

Questão 97: VUNESP - Proc Jur (M Cruzes)/Pref Mogi Cruzes/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta a respeito das imunidades parlamentares em âmbito federal.
a)
b)
c)
d)
e)

A posse é o termo inicial que garante a imunidade formal ao parlamentar.
A prisão cautelar não alcança o parlamentar, que somente pode ser preso por sentença judicial definitiva transitada em julgado.
A perda do mandato de parlamentar condenado por decisão transitada em julgado não é automática.
Para que o STF possa processar o parlamentar há necessidade de prévio pedido de licença à respectiva Casa.
A prerrogativa de foro privilegiado do parlamentar não se aplica na hipótese de crime doloso contra a vida.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/428479

Questão 98: INCAB (ex-FUNCAB) - Del Pol (PC PA)/PC PA/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Um Deputado federal deixou de comparecer a dois terços das sessões ordinárias da Câmara dos Deputados, para tratar de assuntos pessoais. Considerando-se esse
comportamento, pode-se afirmar corretamente que a:
a) perda do mandato de Deputado poderá ser declarada pela Mesa do Congresso Nacional, mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido
político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
b) Constituição Federal estabelece como uma das causas para a perda do mandato do parlamentar o não comparecimento, em cada sessão legislativa, à metade das
sessões ordinárias da Casa a que pertencer.
c) renúncia do parlamentar, após a instauração de processo que vise ou possa levar à perda do mandato, acarretará o arquivamento do processo.
d) perda do mandato do Deputado será decidida pelo Câmara dos Deputados, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
e) perda do mandato do Deputado será declarada pela Mesa da Câmara dos Deputados, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de
partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/431513

Questão 99: INCAB (ex-FUNCAB) - Papis (PC PA)/PC PA/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Com relação aos Deputados Federais e Senadores, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar:
a) Não perderá o mandato o Deputado ou Senador investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de
Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária.
b) A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares em tempo de guerra, não dependerá de prévia licença da Casa respectiva.
c) Os Deputados e Senadores serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, bem como sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.
d) Perderá o mandato o Deputado ou Senador que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à quarta parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer,
salvo licença ou missão por esta autorizada.
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e) As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de um terço dos membros da Casa
respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/433554

Questão 100: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece que desde a posse os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que
os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/507228

Questão 101: UFMT - CI (CM Sorriso)/CM Sorriso/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Aos parlamentares é vedado o exercício de algumas atividades, desde a expedição do diploma e após tomarem posse. Sobre a atividade e o início da vedação, assinale a
afirmativa correta.
a) Os deputados não poderão, desde a expedição do diploma, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato
com pessoa jurídica de direito público.
b) Os senadores não podem, desde a posse, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público.
c) Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam
demissíveis ad nutum em pessoas jurídicas de direito público.
d) Os senadores não podem, desde a expedição do diploma, patrocinar causa em que seja interessada pessoa jurídica de direito público.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/583573

Questão 102: DIRENS Aeronáutica - EAOAp (CIAAR)/CIAAR/Serviços Jurídicos/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Apresenta hipótese de perda de mandato aplicável aos parlamentares do Congresso Nacional a
a)
b)
c)
d)

investidura como chefe de missão diplomática temporária.
investidura no cargo de Ministro de Estado.
ausência em sessão tida por ordinária.
suspensão dos direitos políticos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/817279

Questão 103: FUNCERN - Estag (TJ RN)/TJ RN/Direito/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
O Deputado Federal ou o Senador não estão livres de perder seus mandatos. A Constituição Federal prevê expressamente as situações em que tais parlamentares estão
sujeitos à perda de mandato, sendo correto afirmar que
a) o Deputado Federal não perderá seu mandato se apresentar procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar, mas será punido de acordo com o
regimento interno da respectiva casa legislativa.
b) o Senador perderá o mandato tão logo seja emanada sentença criminal condenatória, uma vez que um criminoso não pode representar legitimamente a
população.
c) o parlamentar perderá o mandato se deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, incluindo
licenças e missões autorizadas.
d) o Deputado Federal perderá o mandato em caso de troca de partido no biênio inicial do seu mandato, já que tal medida implica em infração ao partidarismo.
e) o Deputado Federal perderá seu mandato se apresentar procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/824325

Questão 104: ADM&TEC - Cont (CM BM de Deus)/CM Brejo Madre Deus/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:
a) Os Deputados e Senadores não poderão, desde a expedição do diploma, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
b) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda à Constituição Federal tendente a abolir a separação dos Poderes.
c) A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa
respectiva.
d) Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
e) A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos
equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/840547

Questão 105: CEV UECE - ProcM (Pref Tianguá)/Pref Tianguá/2016
Assunto: Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)
Quanto às garantias de independência dos Deputados e Senadores, assinale a afirmação verdadeira.
a) Os Deputados e Senadores, desde a posse, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
b) Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão
remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
c) Recebida a denúncia contra Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por
iniciativa de partido político nela representado e pelo voto de dois terços de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.
d) Deputados e Senadores são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, bem como sobre as pessoas
que lhes confiaram ou deles receberam informações, tendo em vista a natureza da função pública.
Esta questão possui comentário do professor no site.
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Gabarito
1) E
8) Certo
15) E
22) A
29) D
36) A
43) D
50) B
57) D
64) D
71) E
78) A
85) A
92) D
99) A

2) A
9) Errado
16) A
23) B
30) B
37) B
44) D
51) E
58) D
65) B
72) C
79) Errado
86) E
93) D
100) Errado

3) D
10) Errado
17) B
24) A
31) E
38) A
45) E
52) A
59) C
66) B
73) B
80) Errado
87) C
94) C
101) C

4) A
11) Certo
18) D
25) A
32) Certo
39) A
46) A
53) D
60) C
67) B
74) D
81) Certo
88) Errado
95) A
102) D
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5) Errado
12) Certo
19) A
26) E
33) D
40) D
47) B
54) E
61) E
68) E
75) A
82) C
89) D
96) C
103) E

6) E
13) Errado
20) C
27) C
34) E
41) Anulada
48) D
55) A
62) A
69) A
76) Anulada
83) Errado
90) A
97) C
104) A

7) Certo
14) D
21) E
28) B
35) C
42) B
49) D
56) D
63) B
70) Errado
77) D
84) A
91) Anulada
98) E
105) B
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