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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J8Z9 )
Direito Constitucional
Questão 1: OBJETIVA CONCURSOS - AAd (S Martinho S)/Pref S Martinho da S/2019
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Sobre o Congresso Nacional, de acordo com a Constitucional Federal, assinalar a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 10 de fevereiro a 20 de julho e de 10 de agosto a 20 de dezembro.
As reuniões marcadas recaídas no sábado, domingo ou feriados serão transferidas para toda segunda quinzena do mês.
A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
Não haverá sessão conjunta entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1270214

Questão 2: VUNESP - PJ (CM SJ da Barra)/CM São Joaquim Barra/2018
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Considerando o disposto na Constituição Federal a respeito das reuniões das Casas Legislativas, é correto afirmar que
a) o Congresso Nacional se reunirá, anualmente, na Capital Federal, de 1o de fevereiro a 15 de julho e de 1o de agosto a 15 de dezembro.
b) os Parlamentares receberão pagamento de parcela indenizatória sempre que convocados, em razão de sessão legislativa extraordinária.
c) é vedado ao Congresso votar medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional.
d) a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
e) na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional deliberará sobre todas as matérias pendentes de votação referentes aos projetos de lei em andamento,
excluindo as medidas provisórias.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/832467

Questão 3: QUADRIX - Ass Adm (CRO MT)/CRO MT/Fiscal/2018
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
No que concerne ao Poder Legislativo, julgue o item a seguir de acordo com a CF.
O Congresso Nacional reúne-se conjuntamente para a inauguração da sessão legislativa, a qual não poderá ser interrompida sem que haja a aprovação do orçamento.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1183071

Questão 4: QUADRIX - Ass Adm (CRO MT)/CRO MT/Fiscal/2018
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
No que concerne ao Poder Legislativo, julgue o item a seguir de acordo com a CF.
As sessões legislativas extraordinárias do Congresso Nacional poderão ser convocadas por iniciativa de partido político que possua representação em qualquer uma das
Casas legislativas, sendo vedado o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares em virtude da convocação.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1183072

Questão 5: IBFC - Adv (EBSERH-HUAP)/EBSERH-HUAP/2016
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Analise os itens a seguir e considere as normas da Constituição Federal sobre o Congresso Nacional para assinalar a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de janeiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 24 de dezembro
Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 5 de fevereiro a 10 de julho e de 5 de agosto a 28 de dezembro
Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de janeiro a 30 de dezembro
Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de janeiro a 30 junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro
Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/420676

Questão 6: VUNESP - Proc (Pres Prudente)/Pref Pres Prudente/2016
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
O Congresso Nacional e as respectivas Casas Legislativas se reúnem para a atividade legislativa, sendo correto afirmar que
a) a sessão legislativa ordinária compreende o período anual entre 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.
b) a sessão legislativa ordinária compreende o período anual entre 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.
c) a legislatura ordinária compreende o período anual entre 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.
d) a sessão legislativa compreende o período equivalente aos quatro anos do mandato dos parlamentares.
e) a legislatura é o período anual de trabalho dos parlamentares, que compreende ordinariamente o período entre 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1o de agosto a
15 de dezembro e extraordinariamente o período abrangido entre 1º a 30 de julho.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/497630

Questão 7: QUADRIX - Ana Tec (CFP)/CFP/Ciências Sociais e Humanas/2016
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337499/imprimir
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Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Sobre a sessão legislativa, assinale a afirmativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 02 de fevereiro a 22 de dezembro, o que compreende o período da sessão legislativa.
Cada legislatura tem duração de quatro anos, compreendendo oito períodos legislativos.
Sendo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias submetido ao processo ordinário, não há relação entre ele e a interrupção da sessão legislativa.
A Constituição da República não prevê hipótese de convocação extraordinária do Congresso Nacional pelo Presidente da República.
A sessão extraordinária deliberará somente sobre matéria para a qual foi convocada, mesmo havendo medidas provisórias em vigor na data da convocação.
Esta questão possui comentário do professor no site.

Questão 8: FCC - JT TRT6/TRT 6/2015
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)

www.tecconcursos.com.br/questoes/1203437

Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1o de

Conforme o disposto no caput do art. 57 da Constituição, o
. Constituem recesso parlamentar os intervalos de tempo não compreendidos no mencionado dispositivo. O recesso parlamentar

agosto a 22 de dezembro

a) não terá início sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
b) interrompe os prazos de tramitação dos projetos de lei que observam regime de urgência constitucional.
c) produz efeito suspensivo da vigência das medidas provisórias cujo prazo para conversão em lei ainda não tenha encerrado.
d) constitui o período em que funcionará comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo,
cabendo-lhe apreciar matérias urgentes, inclusive medidas provisórias e propostas de emenda constitucional.
e) cabe ser interrompido mediante convocação extraordinária do Presidente do Senado Federal apenas em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção
federal e de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/271950

Questão 9: SMA-RJ (antiga FJG) - Cons Leg (CM RJ)/CM RJ/"Sem Área Específica" /2015
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Conforme o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação:
a)
b)
c)
d)

das emendas constitucionais e medidas provisórias
da lei de responsabilidade fiscal e orçamentária
do projeto de lei de diretrizes orçamentárias
da lei de diretrizes e bases orçamentárias
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/301719

Questão 10: FCC - DP MA/DPE MA/2015
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Em seguida ao falecimento do Presidente do Senado Federal, assume as funções de Presidente do Congresso Nacional:
a)
b)
c)
d)
e)

o primeiro Vice-Presidente da Câmara dos Deputados.
o primeiro Vice-Presidente do Senado Federal.
o Presidente da Câmara dos Deputados.
o suplente que tomar posse na vaga do Senador falecido.
o Senador mais idoso.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/893738

Questão 11: FAUEL - At Leg (CM Marialva)/CM Marialva/2015
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Conforme preceitua o art. 57 da Constituição Federal, o Congresso nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de
agosto a 15 de dezembro. Esse período é chamado de
a)
b)
c)
d)

Recesso legislativo.
Anualidade legislativa.
Sessão legislativa.
Calendário legislativo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/952896

Questão 12: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Considere as seguintes afirmativas:
I. Instituído mediante decreto legislativo, cabe ao regimento comum, entre outras matérias, disciplinar sobre os procedimentos congressuais de deliberação dos
vetos presidenciais e de tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura
da sessão legislativa.
II. Compete à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, em sessão conjunta, elaborar e aprovar o regimento comum, mediante deliberação em sistema
unicameral, que soma indistintamente os votos de Deputados e Senadores.
III. O regimento comum não se encontra em posição de superioridade hierárquica em relação aos regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, cabendo-lhe dispor, entre outras matérias, sobre o funcionamento das comissões parlamentares mistas de inquérito e a apreciação pelas Casas do
Congresso Nacional dos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais.
IV. Ao regimento comum cabe, entre outras matérias, dispor sobre as atribuições da Comissão representativa do Congresso Nacional, bem como definir os casos
de conduta incompatível com o decoro parlamentar.
Está correto o que consta APENAS em
a) III.
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b) I.
c) IV.
d) II.
e) I e IV.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/250915

Questão 13: CAIPIMES - Ana (Pref Botucatu)/Pref Botucatu/Planejamento e Orçamento/2014
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
O Congresso Nacional é o órgão constitucional que exerce, no âmbito federal, as funções do Poder Legislativo, quais sejam: elaborar/aprovar leis e fiscalizar o Estado
Brasileiro (suas duas funções típicas), bem como administrar e julgar (funções atípicas). Quem o preside é o:
a)
b)
c)
d)

Presidente da Câmara.
Parlamentar escolhido para a função.
Presidente do Senado.
Parlamentar indicado pelo Executivo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1216282

Questão 14: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2013
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
No que tange ao funcionamento e às atribuições do Congresso Nacional, julgue o item subsecutivo.
Nas convocações extraordinárias do Congresso Nacional, serão automaticamente incluídas na pauta da convocação as medidas provisórias que estejam em vigor.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/133945

Questão 15: FCC - GP (SEAD PI)/SEAD PI/2013
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Requerem votação em sessão (I) conjunta; (II) separada; e (III) unicameral, respectivamente,
a) veto, projeto de lei complementar e projeto de lei orçamentária.
b) projeto de lei de diretrizes orçamentárias, projeto de lei complementar e veto.
c) projeto de lei orçamentária, projeto de lei de conversão e revisão constitucional.
d) projeto de lei de diretrizes orçamentárias, revisão constitucional e veto.
e) veto, projeto de lei de conversão e projeto de lei orçamentária.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/151357

Questão 16: CEBRASPE (CESPE) - TJ STF/STF/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Acerca da disciplina constitucional atinente ao Congresso Nacional, julgue o item a seguir.
Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre as matérias que constem da pauta da convocação. Entretanto, se houver medidas
provisórias em vigor na data da convocação, serão elas automaticamente incluídas no rol das matérias a serem apreciadas.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/162160

Questão 17: FCC - Ana Min (MPE MA)/MPE MA/Processual/Direito/2013
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal brasileira, no tocante às reuniões é correto afirmar:
a) A sessão legislativa só poderá ser interrompida para posterior aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
b) O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 28 de fevereiro a 21 de julho e de 1º de agosto a 23 de dezembro.
c) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir- se-ão em sessão conjunta para, dentre outros assuntos, conhecer do veto e sobre ele deliberar.
d) Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias para eleição das respectivas Mesas, para mandato de um ano, vedada a recondução para o mesmo
cargo na eleição imediatamente subsequente.
e) A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente da Câmara dos Deputados.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/487052

Questão 18: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Técnico em Material e Patrimônio/2012
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Acerca da estrutura, do funcionamento e das atribuições do Poder Legislativo, julgue o item seguinte.
O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1.º de agosto a 15 de dezembro. Contudo, quando caírem em sábados, domingos
ou feriados, as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/74868

Questão 19: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Técnico em Material e Patrimônio/2012
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
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Acerca da estrutura, do funcionamento e das atribuições do Poder Legislativo, julgue o item seguinte.
A apreciação de veto presidencial a projetos de lei deve ocorrer, obrigatoriamente, em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/74870

Questão 20: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
No que concerne os poderes da República, julgue o item a seguir.
A convocação extraordinária dos congressistas permite o pagamento de parcelas indenizatórias em valor superior ao subsídio mensal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/80429

Questão 21: FCC - TJ TRF2/TRF 2/Administrativa/Telecomunicações e Eletricidade/2012
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Camargo, Carlos, Caruso, Cassio e Cardoso exercem respectivamente os cargos de Presidente do Supremo Tribunal Federal, Vice-Presidente da República, Presidente do
Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente da República. A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo
a) Caruso.
b) Carlos.
c) Camargo.
d) Cardoso.
e) Cassio.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/120944

Questão 22: INCAB (ex-FUNCAB) - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Acerca das Reuniões ou Sessões do Poder Legislativo, qual das hipóteses abaixo NÃO possui previsão constitucional?
a) Sessão Extraordinária.
b) Sessão Ordinária.
c) Sessão Conjunta.
d) Sessão Preparatória.
e) Sessão Interventiva.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/260427

Questão 23: UEPA - Proc (PGE PA)/PGE PA/2012
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Sobre o funcionamento do Poder Legislativo, analise as proposições a seguir:
I – O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele
estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais.
II – A renúncia do parlamentar, após a instauração de processo que envolva a perda de mandato, não impede a deliberação final da Casa Legislativa.
III – Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, exceto na vigência de medidas
provisórias, as quais entrarão automaticamente na pauta da convocação.
IV – Na sessão legislativa extraordinária do Congresso Nacional, é assegurado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação.
De acordo com as proposições apresentadas, estão CORRETAS:
a)
b)
c)
d)
e)

somente II e III
somente I e IV
somente I,II, III e IV
somente II, III e IV
somente I, II e III
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1125691

Questão 24: FCC - TJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
No caso de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio, a convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo
a)
b)
c)
d)
e)

Ministro das Forças Armadas.
Presidente da Câmara dos Deputados.
Presidente do Senado Federal.
Ministro Chefe da Casa Civil.
Ministro da Justiça.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/378558

Questão 25: Prima Face - Adv (CRF MG)/CRF MG/2010
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337499/imprimir
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A Câmara dos Deputados e o Senado Federal fazem reuniões em sessões separadas. Farão, porém, reuniões em sessão conjunta para:
a)
b)
c)
d)

Apreciar medida provisória.
Deliberar sobre o veto presidencial.
Apreciar projeto de emenda à Constituição.
Julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1182304

Questão 26: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
De acordo com o que dispõe a CF a respeito do Poder Legislativo federal, assinale a opção correta.
a) O sistema legislativo vigente é o unicameral, opção adotada a partir da Constituição Federal de 1934, exatamente porque os projetos de lei, obrigatoriamente,
têm de ser aprovados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em sessão conjunta, para que possam ser levados à sanção do presidente da República.
b) O Congresso Nacional é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, o que aponta para a opção pelo pluricameralismo feita pela Assembleia Nacional
Constituinte. Contudo, a elaboração de determinadas leis é da competência exclusiva de apenas uma das casas, ou seja, elas não necessitam ser referendadas pela outra.
c) O fato de a legislatura ser de quatro anos para a Câmara dos Deputados e de oito anos para o Senado Federal é uma das evidências de que foi adotado no Brasil
o sistema bicameral.
d) Por ser o segundo na linha de sucessão do presidente da República, cabe ao presidente da Câmara dos Deputados fazer a convocação de sessão legislativa
extraordinária do Congresso Nacional para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República.
e) Embora o Senado e a Câmara dos Deputados tenham os seus respectivos presidentes, em caso de urgência ou interesse público relevante, pode o vice-presidente
da República, no exercício da Presidência da República, fazer a convocação do Congresso Nacional para sessão legislativa extraordinária.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/379596

Questão 27: FCC - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2009
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Depende de deliberação do Congresso Nacional, em sessão conjunta da Câmara e do Senado Federal,
a)
b)
c)
d)
e)

a aprovação de emenda constitucional, em dois turnos de votação.
a rejeição de veto presidencial a projeto de lei.
o julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade.
a aprovação de medida provisória, após o parecer de comissão mista de Deputados e Senadores.
a delegação ao Presidente da República da competência para legislar sobre nacionalidade e direitos políticos.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/875436

Questão 28: FGV - TL (SEN)/SEN/Comunicação Social, Eventos e Contatos/Técnico em Videografismo/2008
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
O Senado Federal, durante as sessões legislativas ordinárias, reunir-se-á anualmente:
a) de 1º de fevereiro a 15 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.
b) de 2 de fevereiro a 15 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.
c) de 15 de fevereiro a 17 de julho e de 15 de agosto a 20 de dezembro.
d) de 1º de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro.
e) de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/25865

Questão 29: FCC - AJ TRT19/TRT 19/Administrativa/2008
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
No que concerne ao Poder Legislativo, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:
a) É da competência exclusiva do Senado Federal sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa.
b) Além de outros casos previstos na Carta de 1988, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunirse-ão em sessão conjunta para conhecer do veto e sobre ele
deliberar.
c) Os Senadores não poderão, desde a expedição do diploma, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
d) Compete privativamente ao Congresso Nacional processar e julgar o Advogado-Geral da União e o Procurador Geral da República nos crimes de responsabilidade.
e) Os Deputados e Senadores, desde a posse, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/529971

Questão 30: FUNDEP - JE TJMG/TJ MG/2007
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:
a) proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão
legislativa.
b) conhecer do veto e sobre ele deliberar.
c) aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República.
d) discutir e votar proposta de emenda à Constituição.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/524992

Questão 31: FCC - Proc Con (TCE-CE)/TCE-CE/2006
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Sobre as reuniões do Congresso Nacional, prevê a Constituição da República que
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a) o Congresso reunir-se-á, anualmente, nos períodos de 15 de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto a 15 de dezembro, não se interrompendo, no entanto, a
sessão legislativa sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
b) eventual convocação extraordinária do Congresso, em caso de decretação de intervenção federal ou pedido de autorização para decretação do estado de defesa,
será feita pelo Presidente da República.
c) a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reúnem-se em sessão conjunta para, dentre outras hipóteses, inaugurar a sessão legislativa e julgar o Presidente da
República pelo cometimento de crime de responsabilidade.
d) os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão convocar extraordinariamente o Congresso Nacional, em caso de urgência e relevante
interesse público, mediante aprovação de um terço dos membros de cada Casa.
e) o Congresso somente deliberará, em sessão legislativa extraordinária, sobre a matéria para a qual foi convocado, exceção feita a medidas provisórias em vigor,
que serão automaticamente incluídas na pauta da convocação.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/261038

Questão 32: FEPESE - Proc (MP TCE-SC)/TCE-SC/2005
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de ___________ a ___________ e de ___________ a ___________.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas acima:
a)
b)
c)
d)
e)

1º de fevereiro; 15 de julho; 1º de agosto; 10 de dezembro.
1º de fevereiro; 30 de junho; 05 de agosto; 10 de dezembro.
15 de fevereiro; 01 de julho; 1º de agosto; 15 de dezembro.
15 de fevereiro; 15 de julho; 05 de agosto; 15 de dezembro.
15 de fevereiro; 30 de junho; 1º de agosto; 15 de dezembro.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/267403

Questão 33: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2004
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
No que diz respeito à organização e às atribuições do Poder Legislativo e ao processo legislativo, julgue o item seguinte.
O Congresso Nacional não entrará em recesso caso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias não seja aprovado até o último dia do primeiro semestre do ano.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/60545

Questão 34: CEBRASPE (CESPE) - TJ (TJ PE)/TJ PE/Oficial de Justiça/1ª Entrância/2001
Assunto: Das Reuniões (art. 57 da CF/1988)
Acerca do Poder Legislativo federal, assinale a opção incorreta.
a) É bicameral, diferentemente dos estaduais, distritais e municipais, em que o sistema é unicameral.
b) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal.
c) Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
d) A Mesa do Congresso Nacional será presidida, alternadamente, pelo presidente do Senado Federal e pelo presidente da Câmara dos Deputados.
e) Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará acerca da matéria para a qual foi convocado.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19337499/imprimir

www.tecconcursos.com.br/questoes/488531

6/7

28/09/2020

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

Gabarito
1) C
8) A
15) C
22) E
29) B

2) D
9) C
16) Certo
23) E
30) B

3) Certo
10) A
17) C
24) C
31) E

4) Errado
11) C
18) Errado
25) Anulada
32) E
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5) E
12) A
19) Certo
26) E
33) Certo

6) A
13) C
20) Errado
27) B
34) D

7) B
14) Certo
21) A
28) E
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