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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J8xw )
Direito Constitucional
Questão 1: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Sobre atos administrativos, julgue o item a seguir.
Na linha do entendimento do STF, MP que confere status de Ministro de Estado ao chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República é inconstitucional por desvio de
finalidade.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1286471

Questão 2: FGV - Est For (MPE RJ)/MPE RJ/2018
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Determinado Ministro de Estado recebeu expediente administrativo contendo minuta de decreto, de sua área específica de atuação, que o Presidente da República
pretendia editar com a maior rapidez possível.
Após analisar a minuta de decreto, o Ministério de Estado informou que não iria referendar o seu conteúdo por considerá-lo prejudicial ao interesse público.
À luz da narrativa acima e da forma estabelecida pela sistemática constitucional, é correto afirmar que a ausência do referendo do Ministro de Estado:
a)
b)
c)
d)
e)

não configura vício formal, já que não há previsão de referendo na ordem constitucional;
é o certo, pois os atos do Presidente da República são referendados pelo povo;
configura vício formal, já que previsto na ordem constitucional;
exige que o Presidente submeta a minuta ao Conselho de Ministros;
só configura vício formal no caso de decreto em matéria tributária.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/667402

Questão 3: VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2018
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Supondo que o Presidente da República decida nomear como novo Ministro de Defesa FULANO DE TAL, é correto afirmar que referido Ministro
a) deverá contar no máximo 30 anos de idade, podendo ser brasileiro nato ou naturalizado, no gozo dos seus direitos políticos.
b) tendo preenchido os requisitos constitucionais para sua nomeação e assumido o cargo, caso pratique infração penal comum, será julgado pelo Superior Tribunal
de Justiça.
c) deverá possuir no mínimo 18 anos de idade, podendo ser brasileiro nato ou naturalizado, no gozo de seus direitos políticos.
d) uma vez nomeado, caso pratique crime de responsabilidade juntamente com o Presidente da República, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
e) obrigatoriamente, deverá possuir mais de 21 anos de idade e ser exclusivamente brasileiro nato, no gozo de seus direitos políticos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/672066

Questão 4: VUNESP - ERH (CM SJ da Barra)/CM São Joaquim Barra/2018
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Nos termos do que dispõe a Constituição Federal, compete aos Ministros de Estado
a)
b)
c)
d)
e)

editar medidas provisórias.
vetar os atos e decretos expedidos pelo Presidente da República, quando eivados de vícios.
declarar guerra quando o Presidente da República estiver impossibilitado de fazer.
apresentar ao Presidente da República relatório mensal de sua gestão no Ministério.
expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/832329

Questão 5: FUNDATEC - ASA (SULGÁS)/SULGÁS/2018
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
A Administração Federal do Brasil é dirigida por um órgão independente, supremo e unipessoal, que é a Presidência da República, e por órgãos autônomos também
unipessoais, que são os Ministérios, aos quais se subordinam ou se vinculam os demais órgãos e entidades descentralizadas (MEIRELLES, 2018). Tendo por base a data
do edital do presente concurso, o Chefe do Poder Executivo é auxiliado por vinte e nove Ministros de Estados, e entre eles estão:
I. Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
II. Ministro da Segurança Pública.
III. Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
IV. Ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União.
Quais estão corretos?
a)
b)
c)
d)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/899320

Questão 6: FAUEL - ACS (Franc Beltrão)/Pref Franc Beltrão/2018
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Em relação à estrutura administrativa da República do Brasil, assinale a alternativa que indica o órgão responsável pela formulação e execução da sua política econômica.
a) Casa Civil.
b) Ministério da Fazenda.
c) Câmara dos Deputados.
d) Supremo Tribunal Federal.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/969671

Questão 7: FCC - Ag FRT (ARTESP)/ARTESP/Tecnologia da Informação/2017
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Considere:
I. O Presidente da República exerce o papel de Chefe de Estado e de Chefe de Governo.
II. Os Ministros são auxiliares do Chefe do Executivo e demissíveis por ele a qualquer momento.
III. O Presidente da República tem longa participação no processo legislativo.
IV. O povo é quem elege, direta ou indiretamente, o Chefe do Executivo para o cumprimento de um mandato.
No que concerne às características do presidencialismo, está correto o que consta APENAS em
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/489132

Questão 8: IBFC - TJ (TJ PE)/TJ PE/Administrativa/2017
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Assinale a alternativa que apresenta o posicionamento correto sobre as atribuições dos Ministros de Estado.
a)
b)
c)
d)
e)

Expedir decretos com a finalidade de regulamentar textos de lei
Praticar atos atinentes a outras pastas, independentemente de autorização do Presidente da República
Apresentar ao Presidente da República relatório semestral de sua gestão frente ao respectivo Ministério
Conceder, por delegação do Presidente da República, indulto
Extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/541578

Questão 9: FGV - Tec NS (Salvador)/Pref Salvador/Suporte Administrativo/Direito/2017
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
João da SIlva, Ministro de Estado, praticou condutas que podem ser enquadradas nas figuras tipológicas dos crimes comuns e dos crimes de responsabilidade.
Preocupado com a grande repercussão dos fatos, solicitou a orientação de um advogado para delinear sua estratégia de defesa.
De acordo com o advogado, caso o Ministro de Estado viesse a ser acusado, (I) os crimes comuns seriam julgados pelo Poder Judiciário; (II) os crimes de
responsabilidade seriam julgados pelo Poder Legislativo; e (III) o Poder Legislativo poderia deliberar pela sustação do andamento das ações.
À luz dos dados fornecidos, assinale a opção que indica as orientações fornecidas pelo advogado que se harmonizam com a sistemática constitucional.
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/644541

Questão 10: CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRE PI)/TRE PI/Administrativa/2016
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
A respeito das atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado, assinale a opção correta.
a) O ministro da Defesa, que exerce o comando supremo das Forças Armadas, deve nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
b) As atribuições dos ministros de Estado incluem o dever de orientar, coordenar e supervisionar os órgãos e as entidades da administração federal na área de sua
competência.
c) Os cargos de ministro de Estado, de livre nomeação pelo presidente da República, devem ser ocupados por brasileiros natos, maiores de vinte e um anos de idade,
no pleno exercício de seus direitos políticos.
d) Compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, e aos ministros de Estado expedir decretos para a
regulamentação das leis.
e) Compete privativamente ao presidente da República determinar, mediante decreto, a criação de cargos públicos remunerados.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/329202

Questão 11: FUNDEP - Tec (Ibirité)/Pref Ibirité/Administração/2016
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19339036/imprimir
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Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Sobre o funcionamento do Poder Executivo, determinado na Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa CORRETA.
a) É competência privativa do presidente da República nomear, após aprovação do Congresso Nacional, o presidente do Banco Central.
b) O Poder Executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional.
c) Admitida a acusação pela Câmara dos Deputados por crime de responsabilidade, o presidente da República será submetido a julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal.
d) Os ministros de Estado são escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos em pleno exercício de seus direitos políticos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/376009

Questão 12: FCC - TNS (SEMPLAN)/Pref Teresina/Analista em Gestão Pública/2016
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
A respeito dos Ministros de Estado, considere:
I. O cargo de Ministro de Estado da Defesa pode ser ocupado por cidadãos brasileiros natos e naturalizados.
II. O cargo de Ministro de Estado da Saúde pode ser ocupado por cidadãos brasileiros, natos e naturalizados, com idade a partir de 21 anos.
III. Os Ministros de Estado são legitimados para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.
IV. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado.
Está correto o que consta APENAS em
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/413425

Questão 13: IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Quanto às regras constitucionais aplicáveis à Administração Pública, é facultativa a remuneração por subsídio para:
a)
b)
c)
d)

Prefeito.
Governador.
Auditor da Receita.
Ministros de Estado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/483402

Questão 14: Com. Exam. (TRT 21) - JT TRT21/TRT 21/2015
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
De acordo com o Art. 76 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros
de Estado. Na condição de auxiliares do Poder Executivo, com inegáveis prerrogativas constitucionais, acerca dos Ministros de Estado, é incorreto afirmar que:
a) Poderão receber, por delegação do Presidente da República, atribuição consistente em dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos públicos,
quando vagos.
b) Serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, no exercício dos direitos
políticos.
c) É atribuição dos Ministros, expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos.
d) Não possuem qualquer estabilidade, podendo ser exonerados a qualquer tempo, ad nutum, pelo Presidente da República.
e) Uma de suas obrigações é a de apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/354461

Questão 15: CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (MDIC)/MDIC/2014
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
No que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como às funções essenciais à justiça, julgue o seguinte item.
Compete ao ministro de Estado exercer a orientação, a coordenação e a supervisão dos órgãos e das entidades da administração federal e estadual concernentes à sua
área de competência.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/178424

Questão 16: CEBRASPE (CESPE) - TJ (TJ CE)/TJ CE/Técnico-Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
A respeito do Poder Executivo, assinale a opção correta.
a) Os ministros de Estado serão escolhidos pelo presidente da República, entre brasileiros aprovados em concurso público de provas e títulos.
b) Compete exclusivamente ao presidente da República conceder anistia, graça e indulto.
c) O vice-presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por crimes funcionais.
d) O presidente da República está sujeito a prisão quando comete infração comum.
e) Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, 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.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19339036/imprimir
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Questão 17: FGV - Proc (Niterói)/Pref Niterói/2014
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Em relação aos Ministros de Estado e aos atos praticados no exercício de suas competências constitucionais, assinale a afirmativa correta.
a) As instruções normativas que eles venham a editar não estão sujeitas ao controle concentrado de constitucionalidade.
b) Não estão constitucionalmente obrigados a referendar atos praticados pelo Presidente da República.
c) Devem ser escolhidos dentre brasileiros natos, maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.
d) Devem prestar às comissões do Congresso Nacional informações atinentes às suas atribuições.
e) Somente devem referendar os projetos de lei e as medidas provisórias assinadas pelo Presidente da República.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/294479

Questão 18: IESES - Ass Adm (SCGÁS)/SCGÁS/2014
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito possui e
sua organização três poderes independentes e harmônicos entre si. Assim sendo, o Ministro da Justiça está vinculado ao:
a)
b)
c)
d)

Ao Ministério Público.
Ao poder Executivo.
Ao poder Legislativo.
Ao poder Judiciário.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/892353

Questão 19: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRE MS/TRE MS/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Em relação ao Poder Executivo, assinale a opção correta.
a) Para ocupar o cargo de ministro de Estado, o cidadão deve ter, no mínimo, trinta anos de idade e estar no exercício de seus direitos políticos.
b) Não cabe aos ministros de Estado referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República.
c) O presidente da República tem autonomia para vetar artigo de projeto de lei por razões de inconstitucionalidade.
d) A CF autoriza a criação ou a extinção de órgãos públicos por meio de decreto presidencial.
e) A nomeação do procurador-geral da República pelo presidente da República independe de prévia aprovação do Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/96062

Questão 20: CEBRASPE (CESPE) - TJ STF/STF/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Julgue o item abaixo, acerca das atribuições dos ministros de Estado.
Aos ministros de Estado compete referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República, bem como expedir instruções para a execução de leis, decretos e
regulamentos.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/162156

Questão 21: CEBRASPE (CESPE) - Ana (SERPRO)/SERPRO/Advocacia/2013
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Acerca dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue o item seguinte.
No exercício do poder regulamentar, os ministros de Estado poderão expedir instruções e editar decretos para a execução de leis, nos termos da CF.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/436261

Questão 22: FCC - Tec Min (MPE MA)/MPE MA/Administrativo/2013
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Considere: Marta 22 anos de idade; Camila 25 anos de idade; Vera 37 anos de idade; Gabriela 62 anos de idade e Hortência 66 anos de idade. Considerando que todas
estão no exercício de seus direitos políticos, no tocante à idade, poderão ser escolhidas como Ministro de Estado
a)
b)
c)
d)
e)

Marta, Camila, Vera, Gabriela e Hortência.
Camila, Vera, Gabriela e Hortência, apenas.
Vera, Gabriela e Hortência, apenas.
Gabriela e Hortência, apenas.
Camila e Vera, apenas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/488462

Questão 23: CEPERJ - Ana Exec (SEPLAG RJ)/SEPLAG RJ/Perfil 1/2013
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Na organização do Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal, o Ministro de Estado deve ser escolhido dentre:
a)
b)
c)
d)

brasileiros natos ou estrangeiros maiores de vinte e um anos de idade
brasileiros natos ou estrangeiros autorizados a exercer atividades políticas no Brasil
brasileiros natos ou naturalizados maiores de vinte e um anos de idade
brasileiros naturalizados maiores de vinte e um anos de idade, desde que ocupem cargos públicos efetivos
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e) brasileiros natos maiores de vinte e um anos de idade no exercício dos direitos políticos
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/630032

Questão 24: CEBRASPE (CESPE) - JE TJPA/TJ PA/2012
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Assinale a opção correta, em relação aos ministros de Estado e às atribuições, prerrogativas e responsabilidades do presidente da República.
a) Ficam suspensos os direitos políticos do presidente da República condenado, por decisão com trânsito em julgado, pela prática de crime comum; a perda do
mandato, entretanto, só ocorrerá, pela mesma razão, por decisão de dois terços dos membros do Senado Federal.
b) É meramente exemplificativo o rol de crimes de responsabilidade do presidente da República previstos no texto constitucional.
c) Na vigência de seu mandato, o presidente da República dispõe de imunidade tanto em face de ações judiciais que visem definir-lhe a responsabilidade civil quanto
em face de procedimentos destinados a apurar a sua responsabilidade tributária.
d) Os ministros de Estado, escolhidos entre brasileiros com mais de trinta anos de idade que estejam no exercício dos direitos políticos, gozam de foro privilegiado
junto ao STJ.
e) A CF autoriza o presidente da República a delegar o exercício de atribuições que lhe sejam privativas somente ao advogado-geral da União e aos ocupantes de
cargos cujos titulares tenham
de ministro de Estado.

status

Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/237148

Questão 25: AOCP - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Plenário/2011
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados
a)
b)
c)
d)
e)

exclusivamente por subsídio fixado em parcela única.
por salário, sem prejuízo de subsídio adicional.
exclusivamente por salário, sendo vedado qualquer outro acréscimo remuneratório.
por subsídio, sem prejuízo das verbas de representação, adicionais e abonos.
por salário ou por subsídio, a critério do chefe do Poder Executivo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/556806

Questão 26: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2011
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Julgue o item subsequente, que se referem à administração pública e ao Poder Executivo.
A concessão de indulto é uma atribuição do presidente da República que pode ser delegada ao ministro da justiça.
Certo
Errado
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1346791

Questão 27: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 2/2010
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Em relação aos Ministros de Estado, a Constituição do Brasil estabelece que:
a) como delegatários do Presidente da República, podem, desde que autorizados, extinguir cargos públicos.
b) podem expedir instruções para a execução de leis e editarem medidas provisórias.
c) somente os brasileiros natos poderão exercer a função.
d) respondem, qualquer que seja a infração cometi da, perante o Superior Tribunal de Justiça.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/243408

Questão 28: VUNESP - Assist (CM Barretos)/CM Barretos/Diretor Institucional/2010
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos
a) Governadores dos Estado
b) Ministros de Estado
c) Prefeitos Municipais
d) Deputados Federais
e) Senadores
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/622977

Questão 29: FGV - ATSNM (MEC)/MEC/Documentador/2009
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Compete ao Ministro de Estado, nos termos da Constituição Federal, entre outras, as seguintes atribuições:
I. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos.
II. Referendar os atos emanados e decretos assinados pelo Presidente da República.
III. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério.
IV. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência.
Assinale:
a) se somente as atribuições I e II estiverem corretas.
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se somente as atribuições II e IV estiverem corretas.
se somente as atribuições III e IV estiverem corretas.
se somente as atribuições II, III e IV estiverem corretas.
se todas as atribuições estiverem corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1298349

Questão 30: Com. Exam. (TRF 3) - JF TRF3/TRF 3/2008
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
De todo Ministro de Estado a Constituição exige:
a) idade superior a 25 anos.
b) nacionalidade brasileira originária.
c) exercício dos direitos políticos.
d) reputação ilibada.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/122029

Questão 31: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2008
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Constituem requisitos para a nomeação ao cargo de Ministro de Estado:
a) a nacionalidade brasileira e permanecer domiciliado no Brasil.
b) a nacionalidade brasileira e ter idade superior a vinte e um anos.
c) ter idade superior a vinte e um anos e permanecer domiciliado no Brasil.
d) ser brasileiro nato e ter idade superior a vinte e um anos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/199123

Questão 32: FCC - TJ TRF2/TRF 2/Administrativa/2007
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
A idade mínima para o exercício do cargo de Ministro de Estado, dentre brasileiros que estejam no exercício dos direitos políticos, é de
a) vinte e um anos.
b) vinte e cinco anos.
c) vinte e sete anos.
d) trinta anos.
e) trinta e cinco anos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1092

Questão 33: PUC PR - JT TRT9/TRT 9/2007
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Considere as proposições abaixo:
I. Na hipótese de vacância definitiva dos cargos de Presidente da República e de Vice-Presidente da República, ocorrida nos dois primeiros anos do mandato, farse-á eleição direta. Se a vacância ocorrer nos dois últimos anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será indireta, ou seja, feita pelo Congresso Nacional.
Em qualquer destas hipóteses os eleitos somente completarão o período de seus antecessores.
II. Os Ministros de Estado são auxiliares do Presidente da República, livremente nomeados. Uma das principais atribuições do Ministro de Estado é a de referendar
os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. A ausência do “referendum” do Ministro implicará nulidade do ato ou decreto.
III. A autonomia dos Estados membros decorre de sua capacidade de autoorganização e normatização própria, autogoverno e auto-administração. A autoorganização revela-se pela edição das Constituições Estaduais e legislação estadual; o autogoverno, pela eleição direta dos representantes do Poder Legislativo e
Executivo; e a auto-administração, pelo exercício de suas competências administrativas, legislativas e tributárias.
IV. O Distrito Federal é ente federativo autônomo e, portanto, tem competência para legislar sobre sua organização judiciária, do Ministério Público e da
Defensoria Pública.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as proposições estão corretas;
Somente as proposições II, III e IV estão corretas;
Somente as proposições I e IV estão corretas;
Somente as proposições I, II e III estão corretas;
Somente as proposições II e III estão corretas.
Esta questão não possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/488676

Questão 34: FCC - Proc (MP TCE-MG)/TCE-MG/2007
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
A expedição de instruções para a execução das leis, dos decretos e dos regulamentos se insere dentre as atribuições
a)
b)
c)
d)
e)

do Presidente da República.
dos Ministros de Estado.
do Vice-Presidente da República.
do Conselho da República.
do Conselho de Defesa Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19339036/imprimir

www.tecconcursos.com.br/questoes/730020
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Questão 35: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2006
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Tendo em vista o Poder Executivo, é INCORRETO afirmar serem atribuições, entre outras, dos Ministros de Estado,
a)
b)
c)
d)
e)

expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos.
praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes forem outorgadas pelo Presidente da República.
adotar medidas provisórias, com força de lei, por delegação do Presidente da República.
referendar atos e decretos assinados pelo Presidente da República.
atender aos pedidos escritos de informação, feitos pelas Mesas da Câmara dos Deputados ou Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/376193

Questão 36: FUNDEP - Of Jud (TJ MG)/TJ MG/Oficial Judiciário/2005
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Com observância dos requisitos da Constituição da República, Pedro Brasil é nomeado Ministro de Estado da Defesa.
Considerando-se essa hipótese, é INCORRETO afirmar que
a)
b)
c)
d)

algumas atribuições do Presidente da República podem ser outorgadas ou delegadas a Pedro.
o mandado de segurança contra ato praticado pelo novo Ministro é julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
Pedro é brasileiro nato.
Pedro é maior de 21 anos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/469485

Questão 37: Com. Exam. (MPDFT) - PJ (MPDFT)/MPDFT/2005
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
O sistema presidencialista de governo adotado no Brasil faz do Presidente da República pessoa de extrema importância para o funcionamento efetivo e eficaz do Poder
Executivo.
Julgue os itens abaixo, acerca da configuração do presidencialismo no Brasil, em confronto com outros sistemas de governo existentes, assinalando a alternativa correta.
a) Os Ministros de Estado são nomeados pelo Presidente da República após voto de confiança do Congresso Nacional.
b) O Presidente da República, como Chefe de Estado, mantém relações com Estados estrangeiros e acredita seus representantes diplomáticos.
c) Em um Estado Federado, a Chefia de Estado é partilhada entre o Presidente da República e os Governadores de Estado.
d) A forma de governo republicana vincula-se obrigatoriamente ao sistema de governo presidencialista.
e) O presidencialismo tem sua origem na França.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/506480

Questão 38: CCMPM - Promo (MPM)/MPM/2005
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
Com relação aos Ministros de Estado, é incorreto afirmar que:
a) Serão escolhidos dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos.
b) Têm atribuições de exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência.
c) Podem ser convocados por qualquer Comissão do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas
atribuições.
d) São processados e julgados nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade pelo Supremo Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1090956

Questão 39: CEBRASPE (CESPE) - TA (ANATEL)/ANATEL/2004
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
À luz do direito constitucional, julgue o item a seguir, no que se refere à administração pública e aos ministros de Estado.
Os ministros de Estado são escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos de idade e no exercício dos direitos políticos.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/92500

Questão 40: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2002
Assunto: Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)
No que se refere ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir.
Denomina-se referenda a adesão dos ministros de Estado aos atos presidenciais pertinentes à área de sua atuação; a negativa do ministro em apor a referenda tem a
conseqüência política de implicar a exoneração do auxiliar do chefe do Poder Executivo, a pedido ou de ofício; juridicamente, porém, a ausência de referenda não torna
nulo o ato, segundo pacífica doutrina constitucionalista.
Certo
Errado
Esta questão não possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19339036/imprimir

www.tecconcursos.com.br/questoes/61265
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Gabarito
1) Errado
8) D
15) Errado
22) A
29) E
36) B

2) C
9) A
16) E
23) C
30) C
37) B

3) E
10) B
17) D
24) B
31) B
38) A

4) E
11) D
18) B
25) A
32) A
39) Certo

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19339036/imprimir

5) E
12) A
19) C
26) Certo
33) D
40) Errado

6) B
13) C
20) Certo
27) A
34) B

7) E
14) B
21) Errado
28) B
35) C
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