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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J8oC )

Direito Constitucional

Questão 1: Instituto AOCP - Esc Pol (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Com base no que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil quanto ao Poder Executivo, assinale a alternativa correta.

 a)  A chefia de Estado e a chefia de Governo são exercidas pelo Presidente da República com o auxílio dos Ministros de Estado.
 b)  Ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e Vice- Presidente da República, nos dois primeiros anos do período presidencial, serão realizadas novas eleições

indiretamente, em sessão do Congresso Nacional.
 c)  Somente brasileiros natos, maiores de trinta anos, poderão exercer a função de Ministro de Estado.
 d)  Compete privativamente ao Vice- Presidente da República vetar projetos de lei, total ou parcialmente.
 e)  O Presidente da República é membro do Conselho da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841597

Questão 2: IBFC - Ass Tec (IDAM)/IDAM/2019
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Leia e analise os enunciados abaixo que dizem respeito ao Poder Executivo. Assinale a alternativa correta.

 a)  Admitida a acusação contra o Presidente da República, pela maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o
Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade

 b)  Será considerado eleito Presidente da República o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em
branco e os nulos

 c)  É competência discricionária e unilateral do presidente da República permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou que nele permaneçam
temporariamente

 d)  Em caso de impedimento do Presidente e do Vice- Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da
Presidência o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/861096

Questão 3: Instituto Excelência - Teso (Barra Velha)/Pref Barra Velha/2019
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Exercido Pelo Presidente da República, juntamente pelos ministros que por ele são indicados. É a ele competem os atos de chefia de Estado, cabe a qual poder exercer
essa essa função.

 a)  Poder Executivo.
 b)  Poder Legislativo.
 c)  Poder Executivo e Legislativo.
 d)  Poder Judiciário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/880931

Questão 4: VUNESP - CDP (Pref Arujá)/Pref Arujá/2019
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Em relação ao Poder Executivo, e conforme disciplinado na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

 a)  O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar- se do País por período superior a 15 (quinze) dias, sob
pena de perda do cargo.

 b)  Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, deverá ser convocada nova eleição 60 (sessenta) dias depois de aberta a última vaga.
 c)  Ocorrendo a vacância nos últimos três anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita em 45 (quarenta e cinco) dias depois da última

vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.
 d)  Em quaisquer dos casos ou situações de vacância dos cargos, os eleitos deverão cumprir mais quatro anos de mandato.
 e)  Se decorridos 20 (vinte) dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente não tiver assumido o cargo, este será declarado vago, devendo

ocupar o cargo o Presidente do Superior Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914685

Questão 5: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias
depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/981888

Questão 6: FCC - AJ (TJ MA)/TJ MA/Direito/2019
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Acerca do que disciplina a Constituição Federal sobre o Poder Executivo,

 a)  em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da
Presidência o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.

 b)  vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República nos dois primeiros anos do período presidencial, far-se-á eleição trinta dias depois de aberta a
última vaga.
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 c)  ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será
feita noventa dias depois da última vaga, por votação popular, na forma da lei.

 d)  o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a dez dias, sob pena de
perda do cargo.

 e)  será considerado eleito Presidente da República o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em
branco e os nulos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1009171

Questão 7: CONSULPAM - ACI (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
De acordo com as disposições constitucionais referentes ao Presidente e Vice-Presidente da República, julgue os itens a seguir:

I- Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, computados os em brancos e os nulos.

II- Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior
votação.

III- A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.

Está correto o que se AFIRMA em:

 a)  I e II.
 b)  II e III.
 c)  I e III.
 d)  Todas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1023640

Questão 8: CONSULPAM - AFTb (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
De acordo com as disposições constitucionais a respeito do Poder Executivo, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.
 b)  O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a

Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
 c)  Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será

declarado vago.
 d)  Em caso de impedimento do Presidente e do Vice- Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência do

Senado Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030652

Questão 9: IBFC - GM (C Sto Agostinho)/Pref C Sto Agostinho/3ª Classe/2019
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelo Ministros de Estado. A eleição do Presidente importará a do Vice- Presidente com ele
registrado, de acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF/88). Quanto aos que serão chamados, de forma sucessiva, para ocupar o cargo em caso de impedimento
do Presidente e do Vice- Presidente de exercerem seus cargos, assinale a alternativa correta.

 a)  Ministro da Justiça, da Defesa e da Casa Civil
 b)  Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o do Poder Executivo e do Poder Legislativo
 c)  Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal
 d)  O Congresso Nacional, os Poderes da União e o Distrito Federal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075866

Questão 10: IESES - AEdu (Pref Gaspar)/Pref Gaspar/Artes Visuais/2019
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Quanto ao Poder Executivo é correto afirmar que:

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

II. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Ministro das Relações Exteriores.

III. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a
Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

IV. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência
o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

 a)  Apenas a assertiva II está correta.
 b)  Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
 c)  Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
 d)  As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1228530

Questão 11: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
A respeito da hipótese de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, é correto afirmar:
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 a)  Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, deve ser realizada nova eleição direta, salvo se a vacância ocorrer no último ano do período
presidencial.

 b)  Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, deve ser realizada nova eleição pelo Congresso Nacional, salvo se a vacância ocorrer no último
ano do período presidencial, caso em que o presidente da Câmara dos Deputados assumirá a Presidência, para completar o período de seu antecessor.

 c)  Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República e realizada nova eleição direta, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.
 d)  Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, independentemente do prazo faltante para o término do período presidencial, deve ser realizada

nova eleição pelo Congresso Nacional, para escolha de novos ocupantes desses cargos, que deverão completar o período de seus antecessores.
 e)  Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita pela

Câmara dos Deputados, e os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578011

Questão 12: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Área 2/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
A respeito do Poder Executivo, julgue o seguinte item.
 
Às eleições para presidente da República aplica-se o princípio majoritário, elegendo-se o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, incluídos os brancos e os
nulos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616251

Questão 13: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Administrativa/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Sobre o Poder Executivo, a Constituição Federal estabelece que: 

 a)  o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por prazo superior a 10 dias, sob pena de
perda do cargo. 

 b)  o mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em quinze de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. 
 c)  em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da

Presidência o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal. 
 d)  o Presidente da República tomará posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as

leis e promover o bem geral do povo brasileiro, solenidade essa da qual é dispensado o Vice-Presidente da República. 
 e)  será considerado eleito Presidente da República o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em

branco e os nulos. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618177

Questão 14: VUNESP - Proc Aut (PAULIPREV)/PAULIPREV/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de
outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente, sendo correto afirmar que

 a)  será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, computados os em branco e não
computados os nulos.

 b)  se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até trinta dias após a proclamação do resultado, concorrendo os
dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

 c)  se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior
votação.

 d)  será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, computados os em branco e os nulos.
 e)  se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á nova eleição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618284

Questão 15: VUNESP - Proc (CM Indaiatuba)/CM Indaiatuba/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considere a seguinte situação hipotética: no ano de 2018 foram realizadas eleições Presidenciais e proclamados como Presidente e Vice-Presidente da República
Federativa do Brasil, respectivamente, os senhores X e Y. Considere ainda que, em abril de 2019, contudo, em um trágico acidente aéreo, tanto o Presidente como o
Vice-Presidente da República venham a falecer no mesmo momento, deixando os cargos vagos.
 
Nesse caso, é correto afirmar que

 a)  serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal.
 b)  serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal e do Senado.
 c)  deverá ocorrer eleição indireta, pelo Congresso Nacional, no prazo de 30 dias.
 d)  deverá ser realizada nova eleição direta, no prazo de 30 dias, por meio de sufrágio universal, depois de aberta a última vaga.
 e)  deverá ser realizada nova eleição direta, no prazo de 90 dias, por meio de sufrágio universal, depois de aberta a última vaga.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625066

Questão 16: VUNESP - Inv (PC BA)/PC BA/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Suponha que, nas Eleições de 2018, candidataram-se ao cargo de Presidente da República X, Y e Z, respectivamente com 40 (quarenta.), 45 (quarenta e cinco) e 50
(cinquenta.) anos. Nesse caso, é correto afirmar que 

 a)  será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria dos votos válidos, computando-se os votos em branco, mas
não os nulos. 

 b)  se na primeira votação nenhum candidato alcançar maioria absoluta, será realizada nova eleição em até 30 (trinta.) dias após a proclamação do resultado,
concorrendo os 2 (dois) candidatos mais votados. 
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 c)  havendo nova votação no caso de não se ter alcançado maioria absoluta de votos, e, antes da realização do segundo turno, ocorrer a morte, desistência ou
impedimento legal de candidato, será convocado, dentre os remanescentes, o mais idoso. 

 d)  se, por exemplo, o candidato X tiver obtido a maior votação, mas desistido do cargo antes do segundo turno, e os candidatos Y e Z obtiveram a mesma votação,
será qualificado como Presidente o candidato Z. 

 e)  se decorridos 5 (cinco) dias para a posse, o Presidente ou o Vice- Presidente, salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado
como vago.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/627167

Questão 17: FCC - Adv (SABESP)/SABESP/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Frederico, Vice-Presidente da República, pretende ausentar-se do país por vinte dias.
 
Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal, Frederico

 a)  poderá ausentar-se do país sem necessidade de qualquer autorização.
 b)  precisará de autorização do Congresso Nacional, que detém a competência exclusiva para tanto.
 c)  precisará de autorização do Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República.
 d)  precisará de autorização do Senado Federal, que detém a competência exclusiva para tanto.
 e)  precisará de autorização do Senado Federal, com a sanção do Presidente da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/644475

Questão 18: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Julgue o próximo item, relativo à organização dos poderes.
 
Situação hipotética: Em julho do último ano do mandato do presidente da República, cargo então ocupado pelo vice-presidente em razão de vacância, o cargo de
presidente vagou novamente.
 
Assertiva: Nessa situação, o Congresso Nacional terá de realizar a eleição para os cargos de presidente e vice-presidente da República em trinta dias após a última
vacância.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/664249

Questão 19: AOCP - Art Educ (FUNPAPA)/FUNPAPA/Instrutor de Artes, Ofícios/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
No tocante ao Poder Executivo, assinale a alternativa correta conforme a Constituição Federal de 1988. 

 a)  O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelo Congresso Nacional. 
 b)  Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o

Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. 
 c)  O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Senado Federal, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de

perda do cargo. 
 d)  Vagando os cargos de Presidente e Vice- Presidente da República, nos últimos dois anos do período presidencial, far-se-á nova eleição noventa dias depois de

aberta a última vaga. 
 e)  O Presidente da República, na vigência de seu mandato, pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/673325

Questão 20: FCC - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Inspetor de Polícia Legislativa/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Suponha que na eleição para a Presidência da República, antes da necessária realização do segundo turno, o candidato mais votado em primeiro turno desista da
candidatura para cuidar de sua saúde. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal,

 a)  convocar-se-á, dentre os remanescentes, o mais idoso e, havendo mais de um candidato com a mesma idade, qualificar se- á o de maior votação.
 b)  convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação e, se remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o

mais idoso.
 c)  considerar-se-á eleito o segundo candidato mais votado, sem a necessidade de realização de segundo turno da eleição.
 d)  realizar-se-á nova eleição, em turno único, com todos os candidatos remanescentes, sendo considerado eleito aquele que obtiver a maior votação.
 e)  convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação e, se remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o

mais jovem.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/687856

Questão 21: CRS (PM MG) - Of (PM MG)/PM MG/Cadete (CFO)/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Quanto a Presidência e Vice-presidência da República estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque “V” para a(s) assertiva(s)
verdadeira(s) e “F” para a(s) falsa (s) e, ao final, responda o que se pede.

(  ) Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria relativa de votos, computados os votos branco e os nulos.

(  ) Se ocorrer a morte do candidato, antes de realizado o segundo turno, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.

(  ) Se, decorridos quinze dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será
declarado nulo.

(  ) Em caso de vacância dos cargos de Presidente e do Vice-Presidente serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
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(  ) O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob
pena de perda do cargo.

Marque a alternativa que contém a sequência de resposta CORRETA, na ordem de cima para baixo.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/688126

Questão 22: UERR - Adm (SETRABES)/SETRABES/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considerando o que dispõe a Constituição Federal sobre o Poder Executivo, assinale a alternativa correta.

 a)  O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Secretários de Estado.
 b)  A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, noventa dias antes do término do mandato presidencial vigente.
 c)  Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria de votos, computados os em branco e desconsiderados os

nulos.
 d)  Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.
 e)  Sucederá o Presidente, no caso de impedimento, e substituir-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691570

Questão 23: UERR - Cont (SETRABES)/SETRABES/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considerando o que dispõe a Constituição Federal sobre o Poder Executivo, vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição:

 a)  Sessenta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional.
 b)  Noventa dias depois de aberta a última vaga.
 c)  Cento e vinte dias depois de aberta a última vaga.
 d)  Cento e oitenta dias depois de aberta a última vaga.
 e)  Quarenta e cinco dias depois de aberta a última vaga.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691616

Questão 24: UERR - Soc (SETRABES)/SETRABES/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considerando o que dispõe a Constituição Federal sobre o Poder Executivo, o Presidente e o Vice-Presidente da República poderão, sem licença do Congresso Nacional,
ausentar-se do País quando o período for de até:

 a)  vinte dias.
 b)  quinze dias.
 c)  trinta dias.
 d)  quarenta e cinco dias.
 e)  sessenta dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691743

Questão 25: CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considerando a ordem constitucional brasileira, julgue (C ou E) o item seguinte.
 
O Poder Executivo é um órgão pluripessoal, exercido pelo presidente e pelo vice-presidente da República e pelos ministros de Estado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693365

Questão 26: AOCP - Jorn (SECOM PA)/SECOM PA/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Compõem os Poderes da União, de maneira independente e harmônica entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
 
Sobre os três poderes, assinale a alternativa INCORRETA. 

 a)  O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 b)  São órgãos da Justiça Federal: Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais. 
 c)  O Supremo Tribunal Federal tem onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável

saber jurídico e reputação ilibada. 
 d)  A representação por deputados dos Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos. 
 e)  Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados, ao exercício da Presidência, o

Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/697353

Questão 27: IAUPE - Of (PM PE)/PM PE/Segundo-Tenente/CFO/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Sobre o Presidente da República e a previsão da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir:
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I. É necessária a previsão em Lei Complementar para que o Presidente da República permita que forças estrangeiras transitem no território nacional.

II. Os tratados, as convenções e os atos internacionais, celebrados pelo Presidente da República, sujeitam-se ao referendo do Congresso Nacional.

III. O ato do Presidente da República que atente contra o exercício dos direitos individuais tipifica-se como crime de responsabilidade.

IV. O ato do Presidente da República que atente contra a Lei Orçamentária tipifica-se como crime de responsabilidade.

Estão CORRETAS

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/704227

Questão 28: IADES - Sold (PM DF)/PM DF/Corneteiro/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
A respeito do Poder Executivo, assinale a alternativa correta.

 a)  O vice-presidente substituirá o presidente, no caso de impedimento. Vagando o cargo do chefe do Poder Executivo, o vice-presidente o sucederá. Ademais, o
vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele for convocado para
missões especiais.

 b)  O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Senado Federal, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a
Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

 c)  A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último
domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Assim, segundo a Constituição Federal, será
considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político ou por
candidatura avulsa, obtiver a maioria absoluta de votos, computados, nesse caso, os em branco e os nulos.

 d)  O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Senado Federal, ausentar-se do País por período superior a 15 dias, sob pena de
perda do cargo.

 e)  Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o
presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715860

Questão 29: FCC - Ass Adm (SEAD AP)/SEAD AP/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Em uma situação hipotética, José das Couves e Fulano de Tal são eleitos em 2018, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da República. No entanto, em setembro
de 2021, ambos vêm a falecer em trágico acidente aéreo. Pelas regras constitucionais atualmente vigentes,

 a) deve ser realizada eleição em noventa dias.
 b) assume a Presidência da República o Presidente da Câmara dos Deputados, tendo como vice o Presidente do Supremo Tribunal Federal.
 c) deve ser realizada eleição, pelo Congresso Nacional, em trinta dias.
 d) assume a Presidência da República o Presidente do Supremo Tribunal Federal, até completar o período de seus antecessores.
 e) deve ser realizada eleição direta em sessenta dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734773

Questão 30: FEPESE - Ag Adm (IPMM)/IPMM/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Assinale a alternativa que indica corretamente a ordem de sucessão do Presidente e do Vice-Presidente da República em caso de impedimento ou de vacância dos
referidos cargos.

 a)  Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do Supremo Tribunal Federal.
 b)  Presidente do Congresso Nacional, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal.
 c)  Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal e Presidente do Supremo Tribunal Federal.
 d)  Presidente do Congresso Nacional, Presidente do Senado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do Supremo Tribunal Federal.
 e)  Presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Congresso Nacional, Presidente do Senado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1110100

Questão 31: IMPARH - Est (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2018
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considere a seguinte situação: O Presidente da República e seu Vice-Presidente falecem em trágico acidente de avião, poucos dias depois de iniciados seus mandatos. O
cargo de Presidente da República é declarado vago. Nessa situação:

 a) o Presidente da Câmara de Deputados assumirá interinamente a Presidência da República e deverá convocar novas eleições diretas, no prazo de noventa dias.
 b) o Presidente do Senado Federal assumirá interinamente a Presidência da República e deverá convocar novas eleições diretas, no prazo de noventa dias.
 c) o Presidente da Câmara de Deputados assumirá interinamente a Presidência da República e deverá convocar eleições no prazo de trinta dias, na qual votarão os

membros do Congresso Nacional.
 d) o Presidente do Senado Federal assumirá interinamente a Presidência da República, e deverá convocar eleições no prazo de trinta dias, na qual votarão os

membros do Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1171460

Questão 32: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2017
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Em relação à eleição do Presidente da República, é correto afirmar que
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 a)  será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, computados os em branco e os nulos.
 b)  se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o mais idoso.
 c)  em caso de impedimento ou vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República serão chamados ao exercício da Presidência o Presidente da

Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
 d)  a eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado, e ambos, sem licença da Câmara dos Deputados, não poderão se

ausentar do País por período superior a dez dias, sob pena de perda do cargo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/466795

Questão 33: CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2017
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Acerca das características do Estado, do sistema de governo e da organização dos poderes na ordem jurídico-constitucional brasileira, julgue o item subsequente.
 
Ausentando-se do Brasil por período superior a quinze dias sem autorização do Congresso Nacional, o presidente da República poderá sofrer, como reprimenda mais
gravosa, censura pelo Poder Legislativo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/530936

Questão 34: FAFIPA - Adv (Bandeirantes)/Pref Bandeirantes PR/2017
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Em se tratando da previsão constitucional acerca do Poder Executivo, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.
 b)  Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até trinta dias após a proclamação do resultado, concorrendo os

dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.
 c)  Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior

votação.
 d)  Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o

Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/591937

Questão 35: QUADRIX - Ag Fisc (CRBio 07)/CRBio 07/2017
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considere situação hipotética em que o Presidente da República renuncia ao cargo no início do mandato. Assumindo o Vice-Presidente, há processo de impeachment  que
reconhece a existência de crime de responsabilidade. Considerando que a vacância de ambos os cargos ocorreu no primeiro ano do período presidencial, assinale a
alternativa correta.

 a)  Na hipótese do enunciado, haverá eleição indireta para ambos os cargos no prazo de 30 dias depois de aberta a última vaga.
 b)  Na hipótese do enunciado, competirá ao Congresso Nacional eleger o Presidente da República, no prazo de 30 dias.
 c)  Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, haverá eleição 90 dias depois de aberta a última vaga.
 d)  Na situação narrada, assumirá o Presidente do Senado Federal até o final do mandato.
 e)  Diante da hipótese narrada, assumirá definitivamente o Presidente da Câmara dos Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/861106

Questão 36: SMA-RJ (antiga FJG) - Estag For (PGM RJ)/Pref RJ/2017
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Em caso de impedimento do Presidente da República e do Vice- Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da
Presidência:

 a)  o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal
 b)  o Presidente do Senado Federal, o do Supremo Tribunal Federal e o da Câmara dos Deputados
 c)  o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal
 d)  o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/971081

Questão 37: CPCC UFES - Ass (UFES)/UFES/Administração/2017
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Sobre o Presidente e o Vice-Presidente da República, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é CORRETO afirmar:

 a)  Ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos
será feita em até 30 dias depois da última vaga, por meio de eleições diretas.

 b)  Em caso de vacância do cargo de Presidente da República no primeiro ano de mandato, o Vice- Presidente assumirá a presidência interinamente e convocará
eleições indiretas em até 30 dias.

 c)  Em caso de vacância do cargo de Presidente da República no primeiro ano de mandato, o Vice- Presidente assumirá a presidência interinamente e convocará
eleições diretas em até 30 dias.

 d)  A eleição do Presidente da República importará a eleição do Vice-Presidente com ele registrado.
 e)  Se na eleição para Presidente e Vice-Presidente da República forem totalizados 50% mais um de votos nulos, a eleição é anulada e se procede a novo pleito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1079976

Questão 38: ESAF - TRAC (ANAC)/ANAC/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Na atual Constituição Federal, em relação ao Poder Executivo, julgue os itens abaixo classificando-os como certos ou errados. A seguir escolha a opção correta.
 

I. Não serão computados, em hipótese alguma, os votos em branco e os nulos, para que seja considerado eleito Presidente o candidato que obtenha a maioria
absoluta dos votos, desde que o referido candidato esteja registrado por partido político.
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II. Caso ocorra vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República no primeiro ano do período presidencial, após nova eleição, os eleitos exercerão
novo mandato presidencial em sua integralidade pelo período de quatro anos.

III. O sistema proporcional é o utilizado para a eleição do Presidente da República, e a eleição deste importará na do Vice-Presidente com ele registrado.

IV. Havendo necessidade de realização de segundo turno, caso ocorra a desistência de candidato, será convocado dentre os remanescentes o que primeiro
efetuou o registro.

V. O Presidente do Senado Federal somente será chamado ao exercício da Presidência caso haja impedimento ou vacância dos cargos de Presidente e Vice-
Presidente da República, após impossibilidade de exercer referido cargo o Presidente da Câmara dos Deputados.

 
Estão corretos apenas os itens. 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/336986

Questão 39: CEBRASPE (CESPE) - JE TJAM/TJ AM/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Assinale a opção correta acerca do Poder Executivo, considerando o disposto na CF e a doutrina.

 a)  Os atos do presidente da República que atentem especialmente contra a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões
judiciais são crimes de responsabilidade classificados como crimes funcionais.

 b)  Admitida a acusação contra o presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele suspenso de suas funções e submetido a julgamento
perante o Senado Federal, nos casos de crimes de responsabilidade.

 c)  No texto constitucional, a afirmação de que o Poder Executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado, indica que a função é
compartilhada, caracterizando-se o Poder Executivo como colegial, dependendo o seu chefe da confiança do Congresso Nacional para permanecer no cargo.

 d)  Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente eleitos, salvo motivo de força maior, não tiverem assumido o cargo, este
será declarado vago, sendo a declaração de vacância ato político feito pelo TSE.

 e)  A competência privativa do presidente da República para nomear os ministros do STF e dos tribunais superiores, o procurador-geral da República, o presidente e
os diretores do Banco Central do Brasil é classificada como função básica de chefia do Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/360360

Questão 40: Com. Exam. (TRF 4) - JF TRF4/TRF 4/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  A Constituição permite, expressamente, ao Presidente da República dispor, por decreto, sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública Federal
quando isso não implicar aumento de despesas ou criação de órgãos públicos.

 b)  A soberania nacional, no plano transnacional, funda-se no princípio da independência nacional, efetivada pelo Presidente da República, consoante suas atribuições
previstas na Carta de 1988. Nesse enfoque, a extradição não é ato de nenhum Poder do Estado, mas da República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público
externo, representada na pessoa de seu Chefe de Estado, o Presidente da República.

 c)  Está constitucionalmente prevista como competência privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, sendo, portanto, indelegável, a de aplicar pena de demissão a
servidores públicos federais.

 d)  Nos casos de impedimentos do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou de vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao
exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

 e)  Quando ocorre a dupla vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, o sistema constitucional brasileiro admite a eleição, na forma da lei,
nos últimos dois anos do período presidencial, para ambos os cargos, pelo Congresso Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/362714

Questão 41: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considere a seguinte situação hipotética: João, Presidente da República, necessita se ausentar do País, por trinta dias, a fim de participar de importante simpósio entre
países que integram o Mercosul. Nos termos da Constituição Federal,

 a)  compete exclusivamente ao Senado Federal autorizar João a se ausentar do País.
 b)  não se faz necessária qualquer autorização para a ausência de João, vez que não excede trinta dias.
 c)  compete exclusivamente ao Congresso Nacional autorizar João a se ausentar do País.
 d)  é da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal autorizar João a se ausentar do País.
 e)  compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar João a se ausentar do País.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/371373

Questão 42: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considere a seguinte situação hipotética: Gilberto é Presidente da República e Vera Vice-Presidente da República. Gabriela é Presidente da Câmara dos Deputados, Ursula
é Presidente do Supremo Tribunal Federal e Soraya é Presidente do Senado Federal.
 
Em caso de impedimento de Gilberto e de Vera serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência

 a)  Gabriela, Soraya e Ursula.
 b)  Gabriela, Ursula e Soraya.
 c)  Soraya, Gabriela e Ursula.
 d)  Ursula, Gabriela e Soraya.
 e)  Soraya, Ursula e Gabriela.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/371374
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Questão 43: VUNESP - Ag Adm (IPREF)/IPREF Guarulhos/"E"/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, a Constituição Federal de 1988 prevê que serão sucessivamente
chamados ao exercício da Presidência

 a)  o Presidente do Congresso Nacional, o Deputado eleito com maior número de votos válidos e o Senador com maior número de votos válidos.
 b)  o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal.
 c)  o Presidente do Congresso Nacional, o da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal.
 d)  o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
 e)  o Presidente do Congresso Nacional, o do Supremo Tribunal Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/371923

Questão 44: INCAB (ex-FUNCAB) - AP (SEJAP MA)/SEJAP/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Suponha-se que o veículo executivo em que se encontram o Presidente da República e o Vice-Presidente - após a conclusão de dois anos e meio de mandato - sofra um
acidente de trânsito levando-os a óbito. No caso hipotético e de acordo com as diretrizes da CRFB/88, assinale a opção correta.

 a)  O Presidente da Câmara dos Deputados assumirá o cargo e convocará eleições, para ambos os cargos, que serão realizadas 30 (trinta) dias após a abertura das
vagas, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

 b)  O Presidente do Supremo Tribunal Federal assumirá o cargo e convocará eleições, para ambos os cargos, que serão realizadas 90 (noventa) dias após a abertura
das vagas, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

 c)  O Presidente da Câmara dos Deputados assumirá o cargo e concluirá o mandato.
 d)  O Presidente do Supremo Tribunal Federal assumirá o cargo e concluirá o mandato.
 e)  O Presidente do Senado Federal assumirá o cargo e concluirá o mandato.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/392885

Questão 45: VUNESP - Proc (IPSMI)/IPSMI/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Em caso de vacância do cargo e diante do impedimento (temporário) do Vice, será chamado para governar:

 a)  o Presidente do Senado Federal, se o cargo for de Presidente da República.
 b)  o Presidente da Câmara dos Deputados, se o cargo for de Presidente da República.
 c)  o Presidente do Tribunal de Contas, se o cargo for de Governador do Distrito Federal.
 d)  o Presidente do Tribunal de Justiça local, se o cargo for de Prefeito.
 e)  o Presidente do Tribunal de Justiça local, se o cargo for de Governador de Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/396448

Questão 46: IBFC - Ana Leg (CM Franca)/CM Franca/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considerando as disposições da Constituição Federal sobre a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República, assinale a alternativa correta.

 a) Se, decorridos trinta dias da data fixada para a posse, o Presidente ou Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será
declarado vago.

 b) Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado
vago.

 c) Se, decorridos vinte dias da data fixada para a posse, o Presidente ou Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será
declarado vago.

 d) Se, decorridos sessenta dias da data fixada para a posse, o Presidente ou Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será
declarado vago.
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/396985

Questão 47: FCC - Red Rev (ALMS)/ALMS/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considere a seguinte situação hipotética: verificando-se o impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, o Presidente da Mesa do Congresso Nacional
entende que deve assumir o exercício dessas funções. Nessa situação, ele

 a)  não tem razão, porque em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, quem assume o exercício da Presidência
da República é o candidato que se classificou em segundo lugar na mesma eleição.

 b)  não tem razão, porque em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao
exercício da Presidência o Presidente Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.

 c)  não tem razão, porque em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao
exercício da Presidência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o do Senado Federal e o da Câmara dos Deputados.

 d)  tem razão, porque em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício
da Presidência o Presidente da Mesa do Congresso Nacional, o Presidente do Senado Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Supremo Tribunal
Federal.

 e)  não tem razão, porque em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao
exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/410519

Questão 48: FCC - Adv (CREMESP)/CREMESP/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considere as seguintes hipóteses: Leopoldo é Presidente da República; Jurandir é Vice Presidente da República; Dulce é Presidente do Senado Federal; Drauzio é
Presidente da Câmara dos Deputados e Cléo é Presidente do Supremo Tribunal Federal. Supondo-se que, três anos após as eleições, Leopoldo perde o seu mandato e
Jurandir renuncia ao cargo, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência,
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 a)  Drauzio; Dulce e Cléo, que deverão cumprir o mandato até o final, sendo, portanto, desnecessária a convocação de novas eleições.
 b)  Drauzio; Dulce e Cléo, sendo realizada nova eleição para a escolha de representantes de ambos os cargos pela população, quarenta e cinco dias depois da última

vaga, na forma da lei.
 c)  Drauzio; Dulce e Cléo, sendo feita eleição para ambos os cargos trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.
 d)  Dulce; Drauzio e Cléo, sendo a eleição para ambos os cargos feita quarenta e cinco dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.
 e)  Dulce; Drauzio e Cléo, sendo a eleição para ambos os cargos feita noventa dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/426321

Questão 49: FCC - Adv Jr (METRO SP)/METRO SP/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Walter deseja concorrer às eleições presidenciais e verificou que, de acordo com a Constituição Federal, será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado
por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Se, entretanto, nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na
primeira votação,

 a)  far-se-á nova eleição no prazo máximo de trinta dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados, considerando-se eleito
aquele que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos.

 b)  será eleito o candidato mais votado, independente de novas eleições.
 c)  o Congresso Nacional, em até vinte dias após a proclamação do resultado, elegerá o novo Presidente.
 d)  far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que

obtiver a maioria dos votos válidos.
 e)  o Congresso Nacional, em até trinta dias após a proclamação do resultado, mediante votação realizada entre seus membros, elegerá o novo Presidente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/428646

Questão 50: VUNESP - Tec Leg (CM Poá)/CM Poá (SP)/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considerando que as previsões da Constituição Federal sobre o Poder Executivo Federal são aplicáveis ao Poder Executivo Municipal, é correto afirmar:

 a)  a eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á, simultaneamente, no segundo domingo de outubro, em primeiro turno, e no primeiro domingo de novembro,
em segundo turno.

 b)  o Prefeito e o Vice-Prefeito poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do País por período de até 20 (vinte) dias; a extrapolação poderá acarretar a
pena de perda do cargo.

 c)  se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado
vago.

 d)  a eleição do Prefeito não importará a do Vice com ele registrado, sendo que o Vice eleito substituirá o Prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de
vaga.

 e)  se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o mais idoso.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/456873

Questão 51: Instituto AOCP - Adv (CISAMUSEP)/CISAMUSEP/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, se, antes de realizado o segundo turno nas eleições para Presidente e Vice- Presidente da República, ocorrer morte, desistência ou
impedimento legal de candidato,

 a)  será considerado eleito o candidato mais votado no primeiro turno, ainda que não tenha alcançado a maioria absoluta dos votos.
 b)  convocar-se-á novas eleições em 30 dias para apurar a preferência dos eleitores, dentre os candidatos remanescentes, sobre qual deve concorrer em segundo

turno.
 c)  convocar-se-á novas eleições em 30 dias, uma vez que o candidato mais votado não pode ser considerado eleito sem a maioria absoluta

dos votos dos eleitores no primeiro turno e o terceiro candidato mais votado não representa a preferência dos demais eleitores.
 d)  convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação e, se remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o

mais idoso.
 e)  convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação e, se remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o

mais jovem.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/508333

Questão 52: VUNESP - Promo SE (Pref GRU)/Pref GRU/Agente de Cadastro/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, a Constituição Federal de 1988 prevê que serão sucessivamente
chamados ao exercício da Presidência 

 a)  o Presidente do Congresso Nacional, o Deputado eleito com maior número de votos válidos e o Senador com maior número de votos válidos. 
 b)  o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal. 
 c)  o Presidente do Congresso Nacional, o da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal. 
 d)  o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. 
 e)  o Presidente do Congresso Nacional, o do Supremo Tribunal Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/581739

Questão 53: UERR - Proc (CM BV)/CM BV/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
A respeito dos crimes de responsabilidade praticados pelo Presidente da República e pelo Prefeito Municipal, com fundamento nos dispositivos legais e no entendimento
do STF, assinale a opção INCORRETA.

 a) O desvio ou aplicação indevida de rendas ou verbas públicas são considerados crimes de responsabilidade dos Prefeitos, independentemente de pronunciamento
da Câmara dos Vereadores.

 b) No processo de impeachment do Presidente da República, a ordem de votação dos Deputados Federais não pode gerar o “efeito-cascata”, ocasião em que o STF
pode conhecer de ADI para dar interpretação conforme a Constituição a dispositivo de Regimento Interno que alternadamente, prevê chamada nominal de parlamentar
do norte para o sul e vice-versa.
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 c) A omissão ou negligência do Prefeito Municipal na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura, configura
infração político-administrativa a ser julgada pela Câmara de Vereadores, sancionada com cassação do mandato.

 d) O recebimento da denúncia no processo de impeachment contra o Presidente da República ocorre apenas após a decisão do Plenário do Senado Federal, atuando
a Câmara dos Deputados somente no âmbito pré-processual.

 e) O STF entende que no processo de impeachment do Presidente da República não é possível a apresentação de candidaturas ou chapas avulsas para a formação
da comissão especial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691613

Questão 54: INTEGRI BRASIL - Proc (CM Votorantim)/CM Votorantim/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Sobre o Presidente e o Vice-Presidente da República, assinale a alternativa correta:

 a)  Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, computados os em branco e não
computados os nulos.

 b)  Se, antes de realizado o segundo turno para eleição do Presidente, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, nova votação.
 c)  Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.
 d)  Em caso de impedimento do Presidente e do Vice- Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o

Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/778476

Questão 55: FUNCERN - Estag (TJ RN)/TJ RN/Conciliador/Direito/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
A eleição do Presidente da República será realizada no ano anterior ao término do mandato presidencial vigente.
 
Nesse contexto, é correto afirmar que

 a)  a eleição do Presidente da República não importará a do Vice-Presidente com ele registrado no caso de registro independente da chapa.
 b)  será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, computados os em branco e os nulos.
 c)  se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior

idade.
 d)  a eleição do Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no primeiro domingo de novembro,

em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.
 e)  será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/819095

Questão 56: SEPLAG PMMC - Adv (Montes Claros)/Pref Montes Claros/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Em caso de impedimento do Presidente e Vice-presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, sucessivamente, serão chamados ao exercício da Presidência:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843377

Questão 57: IDHTEC - TCI (CM Nazaré da M)/CM Nazaré da Mata/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Julgue as afirmações abaixo.
 

I. Em caso de impeachment do Presidente da República nos dois primeiros anos do mandato, o Vice-Presidente da República será chamado ao exercício da
Presidência, em caráter provisório, devendo-se convocar novas eleições diretas no prazo de noventa dias após a abertura da vaga.
 
II. Havendo vacância dos cargos e Presidente e Vice-Presidente da República nos dois últimos anos de mandado, deverão ser realizadas eleições indiretas pelo
Congresso Nacional, no prazo de trinta dias após a última vaga.
 
III. O novo Presidente e Vice-Presidente da República que forem eleitos indiretamente pelo Congresso Nacional deverão cumprir mandato de quatro anos, a
contar da sua eleição.
 
IV. O Presidente e o Vice-Presidente não podem se ausentar do País por período superior a quinze dias sem que haja licença do Congresso Nacional, sob pena de
perda do cargo.
 
V. Em caso de doença do Presidente da República, havendo necessidade de afastamento, o cargo será ocupado pelo Vice-Presidente da República, ocorrendo a
substituição, de caráter provisório.

 
A quantidade de itens corretos é igual a:

 a)  1
 b)  2
 c)  3
 d)  4
 e)  5

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/855585

Questão 58: FAU UNICENTRO - Adv (IPP)/IPP/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Segundo a Constituição Brasileira de 1988, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Poder Executivo é
representado por:
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 a)  Vereadores, deputados (estadual e federal) e juízes.
 b)  Prefeitos, juízes e presidente.
 c)  Presidente, juízes e senadores.
 d)  Prefeitos, governadores e presidente.
 e)  Deputados (estadual e federal), senadores e presidente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/893003

Questão 59: FUNRIO - Ass (IF Baiano)/IF Baiano/Laboratório/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 dispõe que em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o

 a) Presidente da Câmara dos Deputados, o do Supremo Tribunal Federal e o do Senado Federal.
 b) Ministro da Justiça, o da Casa Civil e o Presidente da Câmara dos Deputados.
 c) Ministro da Casa Civil, o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal.
 d) Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
 e) Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/972545

Questão 60: FUNRIO - Ass (IF Baiano)/IF Baiano/Laboratório/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal de 1988, o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período
superior a

 a) cinco dias.
 b) sete dias.
 c) dez dias.
 d) doze dias.
 e) quinze dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/972546

Questão 61: CETAP - Adv (SM Guamá)/Pref SM Guamá (PA)/2016
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta acerca do Poder Executivo:

 a)  Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, computados os em branco e os nulos.
 b)  Se, decorridos 10 (dez) dias da data marcada para a posse, o Presidente da República não tiver assumido o cargo, este será imediatamente ocupado pelo

Presidente do Senado Federal, até a realização de novas eleições.
 c)  Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o

Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
 d)  O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a dez dias, sob pena de

perda do cargo.
 e)  É competência privativa do Presidente da República dispor, mediante decreto, da criação de órgãos públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1188175

Questão 62: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE GO/TRE GO/Judiciária/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item que se segue, acerca do processo eleitoral, da composição dos tribunais regionais eleitorais e
de cabimento recursal.
 
Estaria de acordo com os parâmetros fixados pela Constituição Federal emenda à constituição de determinado estado que previsse, no caso de vacância dos cargos de
governador e vice-governador do estado no último ano do mandato governamental, a convocação sucessiva, para o exercício do cargo de governador pelo período
restante do mandato, do presidente da assembleia legislativa e do presidente do tribunal de justiça do estado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/258465

Questão 63: FCC - Tec (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Administrativo/Administração/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Com relação à responsabilidade do Presidente da República, dispõe a Constituição Federal que, admitida a acusação por:

 a) maioria absoluta do Senado Federal, será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Congresso
Nacional, nos crimes de responsabilidade.

 b) dois terços do Congresso Nacional, será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante a Câmara dos
Deputados, nos crimes de responsabilidade.

 c) dois terços da Câmara dos Deputados, será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado
Federal, nos crimes de responsabilidade.

 d) maioria absoluta da Câmara dos Deputados, será submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, ou perante o
Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

 e) maioria absoluta do Congresso Nacional, será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado
Federal, nos crimes de responsabilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/258733

Questão 64: IESES - TJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
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Nos termos da Constituição Federal de 1988, é INCORRETO afirmar:

 a) Se, decorridos vinte dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será
declarado vago.

 b) Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os
dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

 c) A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último
domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.

 d) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/297779

Questão 65: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 3/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Ao proferir um discurso em sua cidade natal, José, deputado federal pelo Estado E, afirma, de forma contundente, que um país democrático tem por regra inviolável
escolher o chefe do Poder Executivo por meio de eleições diretas. Complementa sua fala afirmando que o Brasil poderia ser considerado um país democrático, já que a
Constituição Cidadã de 1988 não prevê eleição de Presidente pela via indireta.
 
Segundo a Constituição da República, o deputado está

 a)  equivocado, pois há previsão de eleição indireta somente na eventualidade de vacância do cargo de Presidente da República nos últimos seis meses do seu
mandato.

 b)  correto, pois, sendo o voto direto cláusula pétrea prevista na Constituição, não pode haver situação constitucional que possibilite o uso do voto indireto.
 c)  equivocado, pois há previsão de eleição indireta no caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice-presidente da República nos últimos dois anos do mandato.
 d)  correto, pois não há previsão de eleição indireta em caso de vacância, já que o cargo de Presidente da República viria a ser ocupado pelo Presidente da Câmara

dos Deputados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/311291

Questão 66: CEBRASPE (CESPE) - Tec NS (MPOG)/MPOG/"ENAP"/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Com relação ao Poder Executivo e às atribuições e responsabilidades do presidente da República, julgue o próximo item.

O presidente da República poderá ausentar-se do país por qualquer tempo, independentemente da obtenção de licença junto ao Congresso Nacional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/314306

Questão 67: CEBRASPE (CESPE) - Tec NS (MPOG)/MPOG/"ENAP"/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Com relação ao Poder Executivo e às atribuições e responsabilidades do presidente da República, julgue o próximo item.
 
No caso de vacância do cargo de presidente da República ocorrida nos últimos dois anos do período presidencial, deverão ser feitas eleições noventa dias após a abertura
da vaga.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/314307

Questão 68: FCC - TJ TRE AP/TRE AP/Administrativa/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Tício é Presidente da República e Mévio o Vice-Presidente. Lair é Presidente do Senado Federal; Lauro é Presidente da Câmara dos Deputados; José é Presidente do
Supremo Tribunal Federal. Em caso de impedimento de Tício e de Mévio, ou vacância dos seus respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da
Presidência:

 a) Lauro, José e Lair.
 b) José, Lair e Lauro.
 c) Lair, José e Lauro.
 d) Lauro, Lair e José.
 e) José, Lauro e Lair.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/315746

Questão 69: CEBRASPE (CESPE) - Insp CEx (TCE-RN)/TCE-RN/Tecnologia da Informação/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
A respeito das competências do Poder Executivo e do Poder Judiciário, julgue o seguinte item.
 
Na hipótese de vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, nos últimos dois anos do período do mandato presidencial, será feita, pelo
Congresso Nacional, a eleição para os dois cargos, trinta dias depois da última vaga.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/317319

Questão 70: FCC - TJ (TRE PB)/TRE PB/Administrativa/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Quirino, eleito Presidente da República para o mandato compreendido entre janeiro de 2018 e dezembro de 2021, renuncia ao cargo um ano após tê-lo assumido.

Assume-o o Vice-Presidente, o qual, no entanto, é alcançado por processo de impeachment, concluído em fevereiro de 2020.
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Ante tal situação, consideradas as regras constitucionais atualmente vigentes,

 a) deverão ser convocadas eleições gerais, no prazo de 90 dias contados da última vacância, sendo certo que os eleitos permanecerão no exercício dos cargos de
Presidente e de Vice-Presidente até dezembro de 2021.

 b) assumirá a Presidência da República o Presidente da Câmara dos Deputados, o qual permanecerá no exercício respectivo até o término dos mandatos originais.
 c) deverão ser convocadas eleições gerais, no prazo de 30 dias contados da última vacância, sendo certo que os eleitos iniciarão, a partir da posse, mandato de

quatro anos.
 d) assumirá a Presidência da República o Presidente do Congresso Nacional, o qual permanecerá no exercício respectivo até o término dos mandatos originais.
 e) competirá ao Congresso Nacional a eleição do Presidente e do Vice-Presidente, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 dias contados da última vacância, sendo

certo que o eleito completará o restante do mandato que se encontrava em curso.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/321020

Questão 71: INCAB (ex-FUNCAB) - Temp NS (MPOG)/MPOG/Atividade Técnica de Complexidade Intelectual/Direito, Administração,
Ciências Contábeis ou Economia/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
O Poder executivo da União é exercido pelo Presidente da República eleito por maioria dos votos em primeiro ou segundo turno de votação, auxiliado pelos Ministros de
Estado. Entretanto, no caso de impedimento do Presidente, outras pessoas poderão substituí-lo, sempre seguindo um a ordem constitucionalmente definida. Assim , entre
as alternativa s a seguir, assinale aquela que corretamente ordena a substituição sucessiva, do primeiro substituto ao último.

 a) Vice -presidente ; Presidente do Supremo Tribunal Federal; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal.
 b) Vice-presidente; Presidente do Senado Federal; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Supremo Tribunal Federal.
 c) Vice-presidente; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Presidente do Supremo Tribunal Federal.
 d) Vice-presidente; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Supremo Tribunal Federal; Presidente do Senado Federal.
 e) Vice-presidente; Presidente do Senado Federal; Presidente do Suprem o Tribunal Federal; Presidente da Câmara dos Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/321851

Questão 72: Com. Exam. (MPT) - Proc (MPT)/MPT/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Sobre o Poder Executivo Federal, analise as assertivas abaixo:

1) Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente, independente do tempo de mandato do presidente impedido.

2) Em caso de impedimento do Presidente da República que não cumpriu metade do mandato, serão convocadas novas eleições e o Vice-Presidente assumirá o
exercício da presidência até que o novo presidente eleito seja empossado.

3) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o
Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

4) Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, nos dois últimos anos de mandato, far-se-á eleição indireta trinta dias depois de aberta a
última vaga.

Marque a alternativa CORRETA:

 a)  apenas a assertiva 2 está correta;
 b)  apenas as assertivas 1, 3 e 4 estão corretas;
 c)  apenas a assertiva 3 está correta;
 d)  todas as assertivas estão corretas.
 e)  Não respondida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/402518

Questão 73: FUNRIO - Inst Cir (UFRB)/UFRB/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, qual a ordem de chamamento para o exercício do cargo, nos termos da Constituição Federal?

 a)  O Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
 b)  O Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Tribunal Superior Eleitoral.
 c)  O Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.
 d)  O Presidente do Congresso Nacional, o do Supremo Tribunal Federal e o do Tribunal Superior Eleitoral.
 e)  O Presidente do Congresso Nacional, o do Supremo Tribunal Federal e o do Superior Tribunal de Justiça.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/408640

Questão 74: FUNRIO - Inst Cir (UFRB)/UFRB/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Com relação a saída do Brasil do Presidente e do Vice-Presidente da República, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar o seguinte:

 a)  O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Senado Federal, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de
perda do cargo.

 b)  O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença da Câmara Federal, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de
perda do cargo.

 c)  O Presidente e o Vice-Presidente da República poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período inferior a trinta dias.
 d)  O Presidente e o Vice-Presidente da República poderão, sem licença do Senado Federal, ausentar-se do País por período inferior a trinta dias.
 e)  O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena

de perda do cargo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/408641

Questão 75: FUNRIO - Tecno (UFRB)/UFRB/Gestão Pública/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
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Com relação à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que

 a)  será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em nulo e computados
os em branco.

 b)  se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até trinta dias após a proclamação do resultado, concorrendo os
dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

 c)  se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior
votação.

 d)  a eleição do Presidente da República não importará a do Vice-Presidente com ele registrado.
 e)  somente poderão se candidatar brasileiros com nível superior de escolaridade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/408767

Questão 76: FUNRIO - Tecno (UFRB)/UFRB/Gestão Pública/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Qual o prazo para, salvo motivo de força maior, ser declarado vago o cargo de Presidente ou Vice-Presidente da República, nos termos da Constituição Federal?

 a)  Se, decorridos oito dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será
declarado vago.

 b)  Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será
declarado vago.

 c)  Se, decorridos nove dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será
declarado vago.

 d)  Se, decorridos quinze dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será
declarado vago.

 e)  Se, decorridos vinte dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será
declarado vago.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/408769

Questão 77: FUNRIO - Tecno (UFRB)/UFRB/Gestão Pública/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Caso ocorra a vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, como será procedida, nos termos da Constituição Federal, a nova eleição?

 a)  Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso
Nacional, na forma da lei.

 b)  Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, por sufrágio
universal e secreto, dispensada a realização de segundo turno, na forma da lei.

 c)  Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição, pelo Senado Federal, cem dias depois de aberta a última vaga.
 d)  Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição, pela Câmara dos Deputados, cem dias depois de aberta a última vaga.
 e)  A hipótese de vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República não está contemplada pela Constituição Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/408772

Questão 78: FUMARC - Ass Adm (Pref BH)/Pref BH/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República de 1988, o Poder Executivo, no âmbito da União, é exercido pelo

 a)  Presidente da República e pelos Ministros de Estado, todos eleitos pelo povo.
 b)  Presidente da República, auxiliado pelos membros do Supremo Tribunal Federal.
 c)  Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.
 d)  Primeiro Ministro escolhido pelo Congresso Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/414623

Questão 79: PUC PR - Proc Mun (Maringá)/Pref Maringá/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Sobre as normas constitucionais que dispõem acerca do Poder Executivo, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  Dentre as competências privativas do Presidente da República estão nomear e exonerar os Ministros de Estado e exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a
direção superior da administração federal; todavia, não pode o Presidente prover e extinguir os cargos públicos federais.

 b)  Nos casos em que a Câmara dos Deputados admita acusação contra o Presidente da República, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Em ambos os casos, o Presidente ficará suspenso de suas funções
até o final do processo, sendo nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime, pelo Supremo Tribunal Federal; e nos crimes de responsabilidade,
após a instauração do processo pelo Senado Federal.

 c)  Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional, sendo vedada, entre outras, a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, aos direitos políticos, partidos políticos e direito
eleitoral; ao direito penal, processual penal e processual civil; à instituição ou majoração de impostos.

 d)  Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o
Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.

 e)  No caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, nos dois primeiros anos do mandato, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta
a última vaga. Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo
Congresso Nacional, na forma da lei. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/509333

Questão 80: FUNIVERSA - Del Pol (PC DF)/PC DF/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Acerca do Poder Executivo, assinale a alternativa correta. 

 a)  Uma vez instaurado o processo por crime de responsabilidade, o presidente da República poderá continuar, caso haja vontade da maioria absoluta do Senado
Federal, a exercer as suas funções. 
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 b)  O presidente da República poderá ser preso em flagrante por crime comum inafiançável, devendo o flagrante ser encaminhado, em 48 horas, ao STF. 
 c)  Em caso de impedimento ou vacância do presidente e do vice-presidente da República, a ordem de sucessão para ocupar o cargo de presidente da República será

a seguinte: presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do STF. 
 d)  O presidente da República poderá delegar sua competência privativa de conceder indulto e comutar penas.
 e)  Suponha-se que o presidente da República tenha cometido crime comum durante o seu mandato. Nesse caso, ele deverá ser processado e julgado pelo Senado

Federal. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/610031

Questão 81: Legalle - Con (Pref N Esp Sul)/Pref N Esper. do Sul/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos:

 a) O Presidente da Câmara de Vereadores assumirá o Poder Executivo.
 b) O Vice-Presidente da Câmara de Vereadores assumirá o Poder Executivo.
 c) O Assessor Jurídico assumirá o Poder Executivo.
 d) Far-se-á nova eleição em caso de vacância de ambos os cargos, 60 dias depois de aberta a 2ª vaga e os eleitos completarão os períodos de seus antecessores.
 e) O Vice-Prefeito exercerá as funções de Prefeito nos casos de impedimento do titular, podendo, porém, conforme a sua vontade, recusar-se a substituí-lo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1103243

Questão 82: IMPARH - PTNS (IPLANFOR)/Pref Fortaleza/Advogado/2015
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Quanto à eleição do Presidente da República, marque a opção INCORRETA.

 a)  A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.
 b)  Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.
 c)  Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, entre os remanescentes, o de maior

votação.
 d)  Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até trinta dias após a proclamação do resultado, concorrendo os

dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1208153

Questão 83: FCC - Ass Jur (TCE-PI)/TCE-PI/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Cabe ao Vice-Presidente da República substituir o Presidente da República no caso de 

 a) recebimento pelo Supremo Tribunal Federal de denúncia pela prática de infração penal comum. 
 b) decretação de estado de sítio em face de comoção grave de repercussão nacional. 
 c) autorização pela Câmara dos Deputados para instauração de processo por crime de responsabilidade. 
 d) condenação pelo Senado Federal por crime de responsabilidade. 
 e) renúncia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/187892

Questão 84: FCC - Ass Jur (TCE-PI)/TCE-PI/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Nos termos do texto constitucional, a mobilização nacional

 a) cabe ser decretada, total ou parcialmente, pelo Presidente da República, em caso de fundadas suspeitas acerca de iminente agressão estrangeira, com a finalidade
de preparar a defesa nacional mediante a execução de ações estratégicas a serem desenvolvidas desde a situação de normalidade, de modo contínuo, metódico e
permanente.

 b) não cabe ser decretada totalmente quando presentes as condições que autorizam o Presidente da República a declarar guerra.
 c) cabe ser decretada, total ou parcialmente, pelo Presidente da República, após manifestação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, em caso

de grave e iminente instabilidade institucional ou de calamidade de grandes proporções na natureza.
 d) constitui matéria sujeita à competência legislativa privativa da União.
 e) cabe ser decretada, total ou parcialmente, pelo Presidente da República, em casos de atentado terrorista ou de grave e iminente instabilidade institucional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/187894

Questão 85: FCC - AFCE (TCE-PI)/TCE-PI/Comum/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Compete ao Presidente da República

 a) extinguir, por meio de decreto, cargos públicos vagos, desde que autorizado pelo Poder Legislativo.
 b) celebrar atos internacionais, incorporando-os ao direito brasileiro.
 c) conceder indulto, desde que ouvidos os órgãos especializados.
 d) alterar, por meio de decreto, a estruturação de órgãos públicos.
 e) atestar a existência das leis, o que faz por meio de sua publicação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/188011

Questão 86: FGV - TNS (ALBA)/ALBA/Assessoria Legislativa/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Em caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice‐Presidente da República, por falta de posse na data fixada, a Constituição Federal determina que assumirá a
Presidência da República

 a) o Presidente do Supremo Tribunal Federal.
 b) o Presidente da Câmara dos Deputados.
 c) o Presidente do Senado Federal.
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 d) o Presidente do Congresso Nacional.
 e) o Presidente do Superior Tribunal de Justiça.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/217267

Questão 87: FCC - DP RS/DPE RS/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
No que se refere ao Executivo brasileiro, é correto afirmar:

 a)  Vagando o cargo de Governador de Estado e diante do impedimento do Vice-Governador será chamado para governar o Presidente da Assembleia Legislativa.
 b)  O Chefe do Executivo Federal será julgado perante o Supremo Tribunal Federal em razão da prática de qualquer crime.
 c)  O Presidente da República não pode delegar o provimento de cargos públicos federais a seus Ministros em razão de se tratar de competência exclusiva.
 d)  É função atípica do Executivo editar decretos e regulamentos para sua fiel execução.
 e)  O Presidente da República não poderá ser suspenso de suas funções, mesmo após o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal em

razão do cometimento de infração penal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/227274

Questão 88: FCC - ACE (TCE-GO)/TCE-GO/Administrativa/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considere hipoteticamente as seguintes pessoas: Carla; Núbio e Valentino. Carla é Presidente do Senado Federal; Núbio é Presidente da Câmara dos Deputados e
Valentino é Presidente do Supremo Tribunal Federal. Em caso de impedimento do Presidente da República e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, é
certo que

 a) a última a ser chamada ao exercício da Presidência será Carla.
 b) o primeiro a ser chamado ao exercício da Presidência será Núbio.
 c) serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência, Valentino, Carla e Núbio.
 d) serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência, Carla, Núbio e Valentino.
 e) a primeira a ser chamada ao exercício da Presidência será Carla.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/227855

Questão 89: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Imagine a hipótese na qual o avião presidencial sofre um acidente, vindo a vitimar o Presidente da República e seu Vice, após a conclusão do terceiro ano de mandato.
 
A partir da hipotese apresentada, assinale a afirmativa correta.

 a) O Presidente do Senado Federal assume o cargo e completa o mandato.
 b) O Presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo e convoca eleições que realizar-se-ão noventa dias depois de abertas as vagas.
 c) O Presidente do Congresso Nacional assume o cargo e completa o mandato.
 d) O Presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo e convoca eleições que serão realizadas trinta dias após a abertura das vagas, pelo Congresso Nacional,

na forma da lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/237252

Questão 90: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área I/Consultor Legislativo/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Julgue o item que se segue, relativo ao presidente e ao vice-presidente da República.
 
Na hipótese de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, o presidente do Senado Federal deverá ser chamado ao exercício da presidência da
República.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/252482

Questão 91: FEPESE - Proc (MP TCE-SC)/TCE-SC/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta.

 a) Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.
 b) São crimes de responsabilidade, na forma da Constituição Federal, os atos do Presidente da República que atentem contra a segurança interna e externa do País.
 c) Compete aos Ministros de Estado expedir decretos para a execução das leis e dos regulamentos.
 d) Compete privativamente ao Presidente da República nomear os Ministros de Estado, após aprovados os nomes pelo Senado Federal.
 e) O Presidente da República, nas infrações penais comuns, ficará suspenso de suas funções se oferecida denúncia no STF.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/266230

Questão 92: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Segundo dispõe a Constituição Federal, ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República nos últimos dois anos do período presidencial, a
eleição para ambos os cargos será realizada:

 a) Noventa dias depois da última vacância, pela Câmara dos Deputados, na forma da lei.
 b) Noventa dias depois da última vacância, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.
 c) Sessenta dias depois da última vacância, pelo Senado Federal, na forma da lei.
 d) Trinta dias depois da última vacância, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.
 e) Trinta dias depois da última vacância, pelo Câmara dos Deputados, na forma da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/269125
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Questão 93: IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, no capítulo “Do Poder Executivo”, o Presidente e o Vice-Presidente da República poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-
se do país, sob pena de perda do cargo, por até:

 a) 15 dias.
 b) 30 dias.
 c) 45 dias.
 d) 60 dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/313605

Questão 94: Com. Exam. (MPE RS) - Enf (MPE RS)/MPE RS/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à organização do Estado e dos Poderes, assinale a alternativa correta.

 a)  A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia das receitas, será exercida privativamente pelo Procurador-Geral da República, mediante o controle
externo.

 b)  O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena
de perda do cargo.

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

 d)  É da competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre desapropriação e serviço postal.
 e)  Incluem-se entre os bens dos Municípios, as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/373865

Questão 95: MS CONCURSOS - Ag Fisc (CREFITO 9)/CREFITO 9/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Qual alternativa completa corretamente o texto? O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por
período superior a __________ dias, sob pena de perda do cargo.

 a)  cinco
 b)  dez
 c)  quinze
 d)  trinta 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/535923

Questão 96: NUCEPE UESPI - Del Pol (PC PI)/PC PI/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Considerando o que estabelecem as normas constitucionais sobre o Poder Executivo, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  A perda do cargo é a consequência inafastável para o Prefeito que assumir outro cargo ou função na Administração Pública, seja direta ou indireta.
 b)  A vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, verificada nos últimos dois anos do mandato, ensejará a realização de eleição, pelo

Congresso Nacional, para ambos os cargos vagos, a ser realizada trinta dias depois da última vaga.
 c)  Do Conselho da República participam, também, seis cidadãos brasileiros, com mais de trinta e cinco anos de idade, nomeados pelo Presidente da República, todos

com mandato de quatro anos, admitida uma única recondução.
 d)  Os requisitos constitucionais para assumir o cargo de Ministro de Estado, auxiliar do Presidente da República, são os seguintes: ter mais de vinte e um anos de

idade; estar no exercício dos direitos políticos; e ser brasileiro nato.
 e)  Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República é julgado pela Câmara dos Deputados, sob a direção do Presidente do Supremo Tribunal Federal, com

a necessária autorização prévia do Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/622348

Questão 97: VUNESP - Adv (Pref Atibaia)/Pref Atibaia/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Em decorrência da previsão constitucional de eleição simultânea de Presidente e Vice-Presidente (chapa majoritária), pode-se afirmar que

 a)  a morte, a desistência ou o impedimento do candidato à Chefia do Executivo, após o 1.º turno de votação, acarreta o fim da candidatura da chapa majoritária,
possibilitando sua substituição pela convenção partidária.

 b)  a nulidade da votação do Chefe do Executivo não acarreta a nulidade de votação de toda a chapa majoritária.
 c)  a morte, a desistência ou o impedimento do candidato à Chefia do Executivo, após o primeiro turno de votação e antes do segundo, determina a convocação,

entre os remanescentes, do candidato com maior votação.
 d)  a morte, a desistência ou o impedimento do candidato eleito à Chefia do Executivo, antes da diplomação, não mantém a eleição do candidato à vice-Chefia do

Executivo, sendo convocada, entre os remanescentes a Chapa com maior votação.
 e)  a morte, a desistência ou o impedimento do candidato eleito e diplomado à Chefia do Executivo não mantém a eleição e diplomação do candidato à vice-Chefia do

Executivo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/812497

Questão 98: VUNESP - Adv (Pref Atibaia)/Pref Atibaia/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
No caso de vacância dos cargos de Presidente e do Vice-Presidente da República, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência da República

 a)  o Ministro da Justiça, o Presidente do Senado Federal ou o Presidente do Supremo Tribunal Federal.
 b)  o Ministro da Justiça e o Presidente do Senado Federal.
 c)  o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
 d)  o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.
 e)  o Presidente do Congresso Nacional, o do Supremo Tribunal Federal e o da Câmara dos Deputados.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/812498

Questão 99: CETREDE - Adm (JUCEC)/JUCEC/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Quanto ao Poder Executivo e à eleição do Presidente da República e do Vice-Presidente da República, marque a alternativa correta:

 a)  Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até trinta dias após a proclamação do resultado, concorrendo os
dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

 b)  Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria simples de votos, não computados os em branco e os nulos.
 c)  Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior

votação.
 d)  A eleição do Presidente da República não importará a do Vice-Presidente com ele registrado.
 e)  O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Secretários de Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/829855

Questão 100: QUADRIX - Adv (COREN BA)/COREN BA/2014
Assunto: Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)
Acerca do Poder Executivo, analise as seguintes afirmativas.
 

I. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último
domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.
 
II. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior
votação.
 
III. Se, decorridos quinze dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será
declarado vago.

 
É correto o que se afirma somente em:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1220744
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Gabarito
1) A  2) B  3) A  4) A  5) Certo  6) E  7) B
8) D  9) C  10) B  11) C  12) Errado  13) E  14) C
15) E  16) D  17) B  18) Certo  19) B  20) B  21) C
22) D  23) B  24) B  25) Errado  26) E  27) E  28) A
29) C  30) C  31) A  32) C  33) Errado  34) B  35) C
36) A  37) D  38) B  39) A  40) C  41) C  42) A
43) D  44) A  45) B  46) B  47) E  48) C  49) D
50) C  51) D  52) D  53) B  54) C  55) E  56) B
57) C  58) D  59) D  60) E  61) C  62) Errado  63) C
64) A  65) C  66) Errado  67) Errado  68) D  69) Certo  70) E
71) Anulada  72) B  73) A  74) E  75) C  76) B  77) A
78) C  79) E  80) D  81) A  82) D  83) A  84) D
85) D  86) B  87) A  88) B  89) D  90) Errado  91) A
92) D  93) A  94) B  95) C  96) B  97) C  98) C
99) C  100) B


