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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J8yM )
Direito Constitucional
Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores e a legislação de regência, julgue os itens seguintes, referentes ao Conselho de República, ao princípio da
separação dos poderes e ao Poder Judiciário.
Compete ao Conselho da República se pronunciar acerca de questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, assim como acerca de estado de
defesa, de estado de sítio e de intervenção federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/844647

Questão 2: SELECON - GCM (Niterói)/Pref Niterói/2019
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Participam do Conselho de Defesa Nacional: o Vice- Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal, o Ministro da
Justiça, o Ministro de Estado da Defesa, o Ministro das Relações Exteriores, o Ministro do Planejamento e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Como órgão afeto ao Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, destacam-se, com base no
ordenamento jurídico constitucional em vigor, dentre outras, as seguintes competências desse Conselho:
a) propor os critérios e condições de utilização de áreas prescindíveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de
fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo; estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas
necessárias para garantir a independência dos estados e dos municípios e a defesa do Estado democrático
b) declarar guerra e celebrar a paz, nos termos da Constituição Federal/1988; decretar o estado de defesa, o estado de sítio e de intervenção federal e propor os
critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas
relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo
c) opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos da Constituição Federal/1988; opinar sobre a decretação do estado de defesa,
do estado de sítio e da intervenção federal; propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional
d) estabelecer as hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos da Constituição Federal/1998; decretar o estado de defesa, o estado de sítio
e a intervenção federal; estabelecer os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional
e) declarar guerra e celebrar paz, nos termos da Constituição Federal/1988; decretar o estado de defesa, o estado de sítio e de intervenção federal; estabelecer os
critérios e condições de utilização de áreas prescindíveis à segurança do território nacional
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/852014

Questão 3: SELECON - GCM (Niterói)/Pref Niterói/2019
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
À luz da atual Constituição Federal de 1988, compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio e, ainda,
sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Com isso, participam desse Conselho o Vice-Presidente da República; o Presidente da
Câmara dos Deputados; o Presidente do Senado Federal; os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados; os líderes da maioria e da minoria no Senado
Federal; o Ministro da Justiça e ainda:
a) três cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e
dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de dois anos, vedada sua recondução
b) três cidadãos brasileiros natos, com mais de quarenta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal
e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de dois anos, vedada sua recondução
c) quatro cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal
e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de dois anos, vedada sua recondução
d) cinco cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e
dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de um ano, vedada sua recondução
e) seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e
dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada sua recondução
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/852015

Questão 4: IESES - NeR (TJ SC)/TJ SC/Provimento/2019
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Sobre o Conselho da República é correto afirmar:
a) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam: o Vice-Presidente da República; o Presidente da Câmara dos
Deputados; o Presidente do Senado Federal; os líderes da minoria na Câmara dos Deputados; os líderes da minoria no Senado Federal; o Ministro da Justiça; e seis
cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos
pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.
b) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam: o Vice-Presidente da República; o Presidente da Câmara dos
Deputados; o Presidente do Senado Federal; os líderes da maioria na Câmara dos Deputados; os líderes da maioria no Senado Federal; o Ministro da Justiça; e seis
cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos
pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.
c) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam: o Vice-Presidente da República; o Presidente da Câmara dos
Deputados; o Presidente do Senado Federal; o Ministro da Justiça; e seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo
Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.
d) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam: o Vice-Presidente da República; o Presidente da Câmara dos
Deputados; o Presidente do Senado Federal; os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados; os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal; o
Ministro da Justiça; e seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo
Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19339062/imprimir
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Questão 5: IESES - NeR (TJ SC)/TJ SC/Remoção/2019
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Sobre o Conselho da República é correto afirmar:
a) Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e estado de necessidade; e as questões relevantes
para a estabilidade das instituições democráticas. O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar
da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.
b) Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, e estado de exceção; e as questões relevantes
para a estabilidade das instituições democráticas. O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar
da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.
c) Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: intervenção estadual, estado de defesa, estado de sítio e estado de exceção; e as questões relevantes
para a estabilidade das instituições democráticas. O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar
da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.
d) Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio; e as questões relevantes para a estabilidade das
instituições democráticas. O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão
relacionada com o respectivo Ministério.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/888210

Questão 6: IDCAP - PrLeg (CM B Esperan)/CM Boa Esperança/2019
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Em relação aos Ministros de Estado e ao Conselho da República, assinale a alternativa incorreta:
a) A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública.
b) O Ministro da Justiça não participa do Conselho da República.
c) Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.
d) O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o
respectivo Ministério.
e) Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/994483

Questão 7: IBADE - Ag DC (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
No âmbito do Poder Executivo, encontra-se o Conselho da República. Ao referido conselho compete pronunciar-se sobre:
a)
b)
c)
d)
e)

defesa civil, medidas para evitar desastres naturais e ordem pública.
defesa civil, ordem pública e proposta de lei ordinária.
mutirão de julgamentos de processos no Poder Judiciário, estado de defesa e estado de sítio.
intervenção federal e medidas para evitar desastres naturais.
intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1034118

Questão 8: Instituto Consulplan - Adv (CODESG)/CODESG/2019
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Sobre o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, composto, dentre outros, pelos líderes da maioria e da minoria na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal.
b) Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, bem como nas questões relevantes para a
estabilidade das instituições democráticas.
c) É uma das competências do Conselho de Defesa Nacional propor os critérios e as condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território
nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo.
d) O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado
democrático, e dele participam como membros natos, em rol taxativo, o Vice-Presidente da República, o Ministro da Justiça, o Ministro de Estado da Defesa e o Ministro
das Relações Exteriores.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1129680

Questão 9: QUADRIX - Ag (CRESS 19 (GO))/CRESS 19 (GO)/Fiscal/2019
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Julgue o item.
O Conselho da República é um órgão superior de consulta do presidente da República e, entre outras competências, deve pronunciar‐se sobre intervenção federal, mas é
ao Congresso Nacional que cabe, exclusivamente, aprová‐la.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1208838

Questão 10: IBADE - Adv (Pref Vilhena)/Pref Vilhena/2019
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O parágrafo 1º do Art. 91 da Constituição Brasileira define as competências do Conselho de Defesa Nacional. São elas:
I – decidir sobre a declaração de guerra e a celebração da paz, nos termos da Constituição.
II - decidir a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19339062/imprimir
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III - propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa
de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo.
IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.
Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/1230234

Questão 11: CS UFG - Ana (SANEAGO)/SANEAGO/Jurídico/Advogado/2018
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:
a) o Vice-Presidente da República; o Presidente da Câmara dos Deputados; o Presidente do Senado Federal; os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos
Deputados; os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal; o Ministro da Justiça; seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo
dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a
recondução.
b) o Vice-Presidente da República; o Presidente da Câmara dos Deputados; o Presidente do Senado Federal; o Ministro da Justiça; o Ministro de Estado da Defesa; o
Ministro das Relações Exteriores; o Ministro do Planejamento; os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
c) o Vice-Presidente da República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa da Câmara dos Deputados; a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do
Distrito Federal; o Governador de Estado ou do Distrito Federal; o Procurador-Geral da República; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político
com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
d) Vice-Presidente da República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa da Câmara dos Deputados; o Procurador-Geral da República; o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil; o Defensor Público-Geral da União; partido político com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade de classe de
âmbito nacional; a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Governador de Estado ou do Distrito Federal; os Tribunais Superiores,
os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais
Eleitorais e os Tribunais Militares.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/299835

Questão 12: FCC - Ass TTID (DPE AM)/DPE AM/Programador/2018
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Conforme dispõe a Constituição Federal, é matéria de competência tanto do Conselho da Presidência como do Conselho de Defesa Nacional
a)
b)
c)
d)
e)

declaração de guerra.
intervenção federal.
celebração da paz.
estado de sítio.
iniciativas necessárias a garantir a independência nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/606863

Questão 13: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Área 2/2018
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
A respeito do Poder Executivo, julgue o seguinte item.
Nos termos da Constituição Federal de 1988, cabe ao Conselho da República, órgão superior de consulta do presidente da República, pronunciar-se sobre intervenção
federal, estado de sítio e estado de defesa, bem como sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/616250

Questão 14: FUNDATEC - Proc (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, o Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:
I. Representando a Câmara dos Deputados, os líderes da maioria.
II. Representando o Senado Federal, os líderes da maioria.
III. Seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado
Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/623851

Questão 15: FUNDATEC - Proc (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19339062/imprimir
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Conforme a Constituição Federal, compete ao Conselho de Defesa Nacional:
I. Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos da Constituição Federal.
II. Pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.
III. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/623854

Questão 16: VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2018
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
É correto afirmar sobre o Conselho da República:
a) compete-lhe estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.
b) dentre as suas competências constitucionais deve opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz.
c) dele participam como membros, dentre outros, os líderes da maioria e da minoria, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal.
d) é composto, dentre outros membros, de oito cidadãos brasileiros natos ou naturalizados, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo três nomeados pelo
Presidente da República, três eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, sendo possível a recondução por
uma única vez.
e) possui como um de seus membros o Ministro do Planejamento.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/672062

Questão 17: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Direitos Humanos, Minorias, Cidadania e Sociedade/2018
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Segundo o art. 137 da Constituição Federal brasileira, o Presidente da República, para solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio, deve
ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.
Sobre a composição de tais conselhos é correto afirmar que
a) o Vice-Presidente da República, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal integram ambos os conselhos.
b) integram o Conselho da República, entre outros membros, seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo
Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
c) de ambos os conselhos participam o Procurador Geral da República e o Ministro da Justiça.
d) os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal fazem parte da composição do Conselho de Defesa Nacional.
e) integram Conselho de Defesa Nacional, entre outros membros, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/683570

Questão 18: VUNESP - Proc Jur (ARES-PCJ)/ARES-PCJ/2018
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático, de acordo com a
Constituição Federal, compete ao
a)
b)
c)
d)
e)

Congresso Nacional.
Conselho de Defesa Nacional.
Senado Federal.
Supremo Tribunal Federal.
Conselho da República.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/913199

Questão 19: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Administração/2018
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático.
De acordo com essa afirmação, assinale a alternativa que apresenta uma autoridade que participa do mencionado Conselho.
a)
b)
c)
d)

Ministro da Fazenda
Ministro da Casa Civil
Ministro das Relações Exteriores
Ministro das Relações Institucionais
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1241426

Questão 20: FUNRIO - Sold (PM GO)/PM GO/2017
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Ao Conselho de Defesa Nacional, compete
a)
b)
c)
d)
e)

decidir em caráter definitivo nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz.
opinar sobre a decretação do estado de defesa e do estado de sítio, mas não sobre a intervenção federal.
propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis, exclusivamente, à segurança do Distrito Federal e dos Territórios.
opinar sobre os usos das faixas de fronteira, exceto no que tange ao aproveitamento de recursos naturais.
estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19339062/imprimir
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Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/443261

Questão 21: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2017
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e
dele participam
I. o Vice-Presidente da República.
II. 6 (seis) cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade, sendo três eleitos pelo Senado Federal e três eleitos pela Câmara dos
Deputados, todos com mandato de três anos, permitida uma recondução.
III. o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal.
IV. o Chefe da Casa Civil, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, os Ministros da Justiça, de Estado da Defesa, das
Relações Exteriores, do Planejamento, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica os Governadores de Estado.
Está correto apenas o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/466796

Questão 22: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2017
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Sobre o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, assinale a afirmação correta:
a) O Presidente da República pode convocar Ministro de Estado, Secretário de Estado ou Prefeito para participar de reunião do Conselho da República, quando
constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério, Secretaria ou Município.
b) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e a ele compete o estudo, a proposição e o acompanhamento de iniciativas
necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático e o pronunciamento sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio,
questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
c) O Vice-Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal, o Ministro da Justiça e o Ministro do Planejamento
participam como membros natos de ambos os Conselhos.
d) Entre as atribuições do Conselho de Defesa Nacional está a de propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território
nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/467225

Questão 23: IBFC - AJ (TJ PE)/TJ PE/Judiciária/2017
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho de Defesa Nacional é um órgão de Estado, cuja missão é prestar consultoria ao Presidente da República em assuntos vinculados à soberania nacional e à
defesa do Estado Democrático de Direito.
Assinale a alternativa que apresenta informação correta sobre o Conselho de Defesa Nacional.
a) Além dos Ministros da Justiça, da Defesa, do Planejamento e das Relações Exteriores, também participam das reuniões do Conselho de Defesa Nacional os
comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, bem como o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Senado Federal
b) O Conselho de Defesa Nacional detém competência exclusiva para a decretação do estado de defesa e do estado de sítio
c) Cabe ao Conselho de Defesa Nacional pronunciar-se sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas
d) A missão do Conselho de Defesa Nacional é zelar pela segurança interna do país e probidade na administração dos recursos nacionais
e) O Conselho de Defesa Nacional tem o dever de opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração da paz
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/539593

Questão 24: CEBRASPE (CESPE) - DP AC/DPE AC/2017
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho de Defesa Nacional
a) tem como atribuição opinar sobre questões relevantes quanto à estabilidade das instituições democráticas.
b) é composto, entre outros membros, pelos líderes da maioria e da minoria no Senado Federal.
c) é composto, entre outros membros, pelos líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados.
d) é órgão superior de consulta do presidente da República e do Ministério da Defesa.
e) é órgão de consulta para assuntos relacionados à soberania nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/556963

Questão 25: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
A respeito da organização dos poderes da República, julgue o item que se segue.
O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados à soberania e à defesa do Estado democrático, sendo sua
competência opinar sobre a decretação de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/561995

Questão 26: Legalle - Estag (MPE GO)/MPE GO/2017
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19339062/imprimir
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Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Em questões de soberania nacional e defesa do Estado democrático, o Presidente da República tem o Conselho de Defesa Nacional como órgão de consulta. Qual dos
seguintes não pode ser considerado como um membro nato de tal Conselho, de acordo com a Constituição Federal?
a)
b)
c)
d)
e)

Ministro da Casa Civil.
Ministro das Relações Exteriores.
Ministro do Planejamento.
Ministro de Estado da Defesa.
Ministro da Justiça.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/778407

Questão 27: IBFC - Sold (CBM BA)/CBM BA/2017
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, sobre a participação no Conselho da República e no Conselho de Defesa
Nacional, além do Vice-Presidente da República, do Presidente da Câmara dos Deputados, do Presidente do Senado Federal, dos líderes da maioria e da minoria na
Câmara dos Deputados, dos líderes da maioria e da minoria no Senado Federal e do Ministro da Justiça.
a) Dez cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo quatro nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal
e quatro eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, permitida a recondução
b) Doze cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo quatro nomeados pelo Presidente da República, quatro eleitos pelo Senado
Federal e quatro eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de quatro anos, vedada a recondução
c) Oito cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo quatro nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal
e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução
d) Quatro cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo um nomeado pelo Presidente da República, um eleito pelo Senado Federal e
dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de quatro anos, permitida a recondução
e) Seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e
dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1009205

Questão 28: Instituto AOCP - Proc (CM RB)/CM RB/2016
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático.
Desse modo, são alguns dos membros natos do referido Conselho:
a) o Vice-Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos
Deputados.
b) o Ministro da Justiça, o ministro do Planejamento, o Ministro de Estado de Defesa, o Ministro das Relações Exteriores e Vice-Presidente da República.
c) os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, o Ministro da Justiça, o Ministro de Estado de
Defesa e o Presidente da República.
d) os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, o Ministro da Fazenda, o Ministro das
Relações Exteriores e o Presidente do Congresso Nacional.
e) o Presidente do Congresso Nacional, o Vice-Presidente da República, O Ministro de Estado de Defesa, O Presidente do Supremo Tribunal Federal e o Chefe das
Forças Armadas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/391205

Questão 29: INCAB (ex-FUNCAB) - AP (SEJAP MA)/SEJAP/2016
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam, EXCETO o(s):
a)
b)
c)
d)
e)

Presidente da Câmara dos Deputados.
líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados.
Ministro do Planejamento.
Presidente do Senado Federal.
Ministro da Justiça.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/392892

Questão 30: IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Nos termos da Constituição, compete ao Conselho de Defesa Nacional:
a)
b)
c)
d)

Decretar e executar a intervenção federal.
Decidir sobre a declaração de guerra e celebração da paz.
Decidir sobre a decretação do estado de defesa e do estado de sítio.
Propor o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/483409

Questão 31: IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Nos termos da Constituição, integram o Conselho da República, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Ministro da Justiça.
Ministro da Fazenda.
Presidente do Senado Federal.
Presidente da Câmara dos Deputados.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19339062/imprimir
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Questão 32: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Administração/2016
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Compete ao Conselho de Defesa Nacional
a) opinar sobre a decretação do Estado de Defesa, do Estado de Sítio e da Intervenção Federal.
b) celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional.
c) decretar o Estado de Defesa e o Estado de Sítio.
d) decretar e executar a Intervenção Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1231594

Questão 33: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF1/TRF 1/2015
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Com relação ao Conselho da República, ao Conselho de Defesa Nacional e às atribuições e à responsabilidade do presidente da República, assinale a opção correta.
a) Para a decretação de estado de defesa e estado de sítio e para a declaração de guerra, o presidente da República estará vinculado à manifestação do Conselho da
República, órgão de assessoramento superior do Poder Executivo.
b) A presidência do Conselho de Defesa Nacional, do qual são membros natos os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, é exercida pelo ministro de
Estado da Defesa.
c) A criação de órgãos públicos pode se dar mediante a edição, pelo chefe do Poder Executivo, de atos administrativos que versem sobre a organização e o
funcionamento da administração federal, mas a criação de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias e as fundações públicas, depende da
edição de lei.
d) Na vigência de seu mandato, o presidente da República goza de imunidades processuais, podendo, por isso, ser processado pela prática de crimes de
responsabilidade praticados no exercício de suas funções, mas não pela prática de infrações penais comuns.
e) Conforme a CF, algumas atribuições privativas do presidente da República podem ser delegadas aos ministros de Estado, ao procurador-geral da República ou ao
advogado-geral da União, os quais devem observar, no exercício dessas atribuições, os limites constantes nas respectivas delegações.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/284364

Questão 34: VUNESP - Ass (CM Jabo)/CM Jaboticabal/Administrativo/Jurídico/2015
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Assinale a alternativa que, corretamente, nomeia o órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do
Estado democrático.
a) Ministério da Defesa.
b) Gabinete de Segurança Institucional.
c) Ministério das Relações Exteriores.
d) Secretaria de Assuntos Estratégicos.
e) Conselho de Defesa Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/295698

Questão 35: SMA-RJ (antiga FJG) - Cons Leg (CM RJ)/CM RJ/Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira/2015
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, compete ao Conselho de Defesa Nacional:
a)
b)
c)
d)

propor critérios e condições de utilização das águas internacionais e opinar sobre normas relativas à defesa do Estado e das Instituições Democráticas
estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático
exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e promover seus oficiais
pronunciar-se sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, por meio dos Órgãos de Defesa Nacional
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/301857

Questão 36: SMA-RJ (antiga FJG) - Ana Leg (CM RJ)/CM RJ/Orçamento e Finanças/2015
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
De acordo com o expressamente disposto na Constituição Federal, o Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:
a) seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e
dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução
b) seis cidadãos brasileiros, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois
eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de quatro anos, vedada a recondução
c) oito cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta anos de idade, sendo quatro nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois
eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, sendo cabível uma recondução
d) oito cidadãos brasileiros, com mais de trinta anos de idade, sendo três nomeados pelo Presidente da República, três eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela
Câmara dos Deputados, todos com mandato de quatro anos, sendo cabível uma recondução
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/301900

Questão 37: INCAB (ex-FUNCAB) - Temp NS (ANS)/ANS/Atividade Técnica de Suporte/Direito/2015
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
São órgãos de apoio ao Presidente da República:
a) Superior Tribunal de justiça e Conselho da República.
b) Conselho da República e Tribunal de Contas.
c) Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Contas.
d) Conselho de Defesa Nacional e Conselho da República.
e) Conselho da República e Supremo Tribunal federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/322490

Questão 38: IMPARH - PTNS (IPLANFOR)/Pref Fortaleza/Advogado/2015
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19339062/imprimir
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Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participa:
a)
b)
c)
d)

o Ministro das Relações Exteriores.
o Ministro de Estado da Defesa.
o Ministro da Justiça.
o Ministro do Planejamento.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1208154

Questão 39: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Administração/2015
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com
a)
b)
c)
d)

a cidadania e o pluralismo político.
o repúdio ao terrorismo e ao racismo.
a soberania nacional e a defesa do Estado democrático.
os direitos humanos e a garantia do desenvolvimento nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1237455

Questão 40: ESAF - Estat (MTUR)/MTUR/2014
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Sobre o Poder Executivo, é correto afirmar que:
a) compete ao Presidente da República iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos em Lei Complementar.
b) ao Presidente da República, compete expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos.
c) compete ao Conselho da República decretar e executar a intervenção federal.
d) consta, entre as competências do Conselho de Segurança Nacional, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo
Presidente da República.
e) compete ao Presidente da República remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a
situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/160123

Questão 41: CEBRASPE (CESPE) - PT (PM CE)/PM CE/2014
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Julgue o próximo item, referente à organização e ao funcionamento dos poderes da República, bem como à defesa do Estado e das instituições democráticas.
O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa, cujo tempo de duração não será superior
a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/179772

Questão 42: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 3/2014
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Presidente da República, à luz da CRFB/88, dispõe de dois órgãos de cúpula para consulta em determinados assuntos.
Assinale a opção que elenca corretamente esses órgãos e suas atribuições constitucionalmente definidas.
a) Ao Conselho de Defesa Nacional compete opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Ao Conselho Nacional de
Justiça compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder executivo.
b) Ao Conselho de Defesa Nacional compete opinar sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Ao Conselho da República
compete opinar sobre as hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz.
c) Ao Conselho Nacional de Justiça compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Ao
Conselho da República compete opinar sobre as hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz.
d) Ao Conselho de Defesa Nacional compete opinar sobre as hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz. Ao Conselho da República compete
pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/248126

Questão 43: INCAB (ex-FUNCAB) - Sold (PM RO)/PM RO/2014
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho de Defesa Nacional integra o Poder:
a)
b)
c)
d)
e)

Legislativo, tem função consultiva e é integrado, dentre outros, pelos governadores dos Estados-Membros.
Executivo, tem função deliberativa e é integrado, dentre outros, pelo ministro das Relações Exteriores.
Judiciário, tem função jurisdicional e é integrado, dentre outros, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Legislativo, tem função deliberativa e é integrado, dentre outros, pelos governadores dos Estados-Membros.
Executivo, tem função consultiva e é integrado, dentre outros, pelo presidente do Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/393115

Questão 44: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2014
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas; estado de defesa; estado de sítio;
intervenção federal.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19339062/imprimir
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Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/506781

Questão 45: IESES - NeR (TJ MS)/TJ MS/Remoção/2014
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e
dele participam como membros natos:
I. O Vice-Presidente da República, Presidente do Senado Federal.
II. O Ministro da Justiça, Ministro de Estado da Defesa.
III. Os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, Ministro do Planejamento.
IV. O Presidente da Câmara dos Deputados, Ministro das Relações Exteriores.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
Apenas as assertivas II e IV estão incorretas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/613853

Questão 46: FMP - NeR (TJ MT)/TJ MT/Remoção/2014
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Sobre o Conselho da República, assinale a afirmativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Trata-se de órgão consultivo do Presidente da República para assuntos orçamentários.
Foi substituído, na Constituição Federal de 1988, sendo agora denominado Conselho de Defesa Nacional.
Compete a ele pronunciar-se sobre a possibilidade de intervenção federal ou decretação de estado de defesa.
Tem papel deliberativo a respeito da decretação de estado de sítio, sendo suas decisões tomadas por maioria simples.
Tem papel deliberativo a respeito da decretação de estado de defesa, sendo suas decisões tomada por maioria absoluta.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/728191

Questão 47: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Administração/2014
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal de 1988, compete ao Conselho de Defesa Nacional.
I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz.
II - pronunciar-se sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
III - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.
Estão corretas as assertivas
a)
b)
c)
d)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/1236271

Questão 48: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Administração/2014
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa a seguir. Conforme Art. 91, da Constituição Federal (1988), participam do Conselho de Defesa Nacional,
como membros natos, entre outros, o
a)
b)
c)
d)

Ministro da Justiça, o Ministro da Casa Civil e o Presidente do Senado Federal.
Líder da maioria no Congresso Nacional, o Ministro de Estado da Defesa e o Vice-Presidente da República.
Vice-Presidente da República, o Ministro das Relações Exteriores e o Ministro da Justiça.
Líder do Congresso Nacional, o Vice-Presidente da República e o Ministro da Casa Civil.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1236277

Questão 49: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/2013
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Com base na CF, julgue o próximo item, referente à organização dos poderes na República Federativa do Brasil.
Cabe ao Congresso Nacional eleger os membros do Conselho da República.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/109095

Questão 50: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF2/TRF 2/2013
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
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Assinale a opção correta acerca do Poder Executivo na ordem constitucional brasileira.
a) O Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República, e dele participam, além dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, os líderes da maioria e da minoria em ambas as casas legislativas, o ministro da Justiça e seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de
idade, de livre nomeação pelo chefe do Poder Executivo.
b) Compete ao Conselho da República opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, de decretação do estado de defesa e do estado de sítio.
c) Tanto as funções de chefe de Estado como as de chefe de governo integram o rol de competências privativas do presidente da República.
d) A CF determina que, ficando vagos os cargos de presidente e vice-presidente da República nos dois primeiros anos de mandato, o STF declarará a vacância de
ambos os cargos e investirá na função de presidente o sucessor, para em seguida serem convocadas eleições.
e) Os ministros de Estado serão sempre julgados pelo STF, seja nos crimes comuns, seja nos crimes de responsabilidade.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/119978

Questão 51: FUNRIO - Ana (INSS)/INSS/Direito/2013
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em relação ao Poder Executivo, assinale a alternativa correta.
a) O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Senado Federal nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Distrito Federal, e dele
participam como membros natos.
b) O ministro das relações exteriores é membro nato do conselho de defesa nacional.
c) Compete privativamente ao Presidente do Senado Federal e do STF acreditar representantes diplomáticos estrangeiros e brasileiros naturalizados, com a
autorização prévia do Presidente da República.
d) Os ministros de Estado são escolhidos entre brasileiros natos e maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.
e) A lei regulará a organização e o funcionamento do conselho de justiça.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/152375

Questão 52: CETRO - TRVS (ANVISA)/ANVISA/Área 1/2013
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Sobre os Princípios Fundamentais que regem a República Federativa do Brasil e o Poder Executivo da União, assinale a alternativa correta.
a) O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam: o Vice-Presidente da República; o Presidente da Câmara dos
Deputados; o Presidente do Senado Federal; os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados; os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal; o
Ministro da Defesa; e 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2
eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução.
b) Compete privativamente ao Presidente da República, entre outras funções, ratificar tratados, convenções e atos internacionais.
c) Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Se os cargos se tornarem vagos nos
últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.
d) Admitida acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido, em qualquer caso, a julgamento perante o
Senado Federal.
e) Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 35 anos e no exercício dos direitos políticos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/158402

Questão 53: CEPERJ - OF (SEFAZ RJ)/SEFAZ RJ/2013
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Após uma série de manifestações políticas nas ruas das principais cidades brasileiras, a Presidente da República resolve convocar conforme previsto na Constituição,
órgão de consulta para avaliar eventuais riscos à soberania nacional e ao Estado Democrático de Direito. Trata-se da convocação do:
a) Conselho de Defesa Nacional
b) Conselho de Ministros de Estado
c) Conselho Nacional de Justiça
d) Conselho Nacional do Ministério Público
e) Conselho de Defesa Econômica
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/200340

Questão 54: FCC - Ana Min (MPE MA)/MPE MA/Processual/Direito/2013
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam, dentre outros, seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e
cinco anos de idade, sendo
a) dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de dois anos,
permitida a recondução.
b) dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos,
vedada a recondução.
c) três eleitos pelo Senado Federal e três eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.
d) três eleitos pelo Senado Federal e três eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de dois anos, permitida a recondução.
e) três nomeados pelo Presidente da República e três eleitos pelo Senado Federal, todos com mandato de dois anos, permitida a recondução.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/487053

Questão 55: FCC - Ana Min (MPE MA)/MPE MA/Processual/Direito/2013
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal brasileira, NÃO compete ao Conselho de Defesa Nacional
a)
b)
c)
d)
e)

propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional.
opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos da Constituição Federal.
opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal.
pronunciar-se sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19339062/imprimir
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Questão 56: FCC - Tec Min (MPE MA)/MPE MA/Administrativo/2013
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Considere os seguintes Ministros:
I. das Relações Exteriores;
II. do Planejamento;
III. da Justiça;
IV. da Integração Nacional.
São membros natos do Conselho de Defesa Nacional, dentre outros, os Ministros indicados APENAS em
a)
b)
c)
d)
e)

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

www.tecconcursos.com.br/questoes/488463

Questão 57: CEPERJ - Ana Exec (SEPLAG RJ)/SEPLAG RJ/Perfil 1/2013
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Nos termos da Constituição atuam diversos Conselhos, que são órgãos integrantes de determinado Poder da República. Dentre eles, o órgão de consulta do Presidente da
República é:
a)
b)
c)
d)
e)

Conselho Nacional de Justiça
Conselho Nacional do Ministério Público
Conselho da República
Conselho de Comunicação Social
Conselho Monetário Nacional
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/630033

Questão 58: CCMPM - Promo (MPM)/MPM/2013
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
SOBRE SEGURANÇA E DEFESA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:
a) Estado de defesa implica restrições aos direitos de reunião, sigilos de correspondência e de comunicação telefônica, além de autorizar, pelo prazo máximo de 10
(dez) dias, a incomunicabilidade do preso.
b) Conselho de Defesa Nacional, órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado
democrático, conta com a presença de todos os Comandantes das Forças Armadas em sua composição.
c) Incumbe ao Conselho de Defesa Nacional aprovar a decretação do estado de defesa e autorizar o estado de sítio.
d) A decretação de estado de sítio, medida mais gravosa que o estado de defesa, permite a realização de busca e apreensão domiciliar independentemente de ordem
escrita e fundamentada de autoridade judicial.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1091236

Questão 59: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2012
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
A respeito dos direitos sociais, julgue o item seguinte.
Apenas brasileiros natos podem compor o Conselho da República, já que ele é formado pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara dos Deputados,
pelo presidente do Senado Federal, pelos líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além do ministro de Estado da Justiça.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/80855

Questão 60: ESAF - AFRFB/SRFB/"Sem Área"/2012
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional são órgãos de consulta do Presidente da República. Ambos têm composição e atribuições previstas na
Constituição Federal. Sobre eles, assinale a opção correta.
a) Entre outros membros o Conselho de Defesa Nacional é composto pelo Vice-Presidente da República, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, pelo Presidente
do Senado e por seis brasileiros natos, indicados, dois pela Câmara dos Deputados, dois pelo Senado e dois pelo Presidente da República, que opinam nas hipóteses de
declaração de guerra e celebração da paz.
b) O Conselho da República opina sobre intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, e sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições
democráticas bem como sobre o uso efetivo das áreas de faixa de fronteira.
c) O Conselho da República é composto pelo Vice-Presidente da República, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, pelo Presidente do Senado e pelo Ministro da
Justiça e se incumbe de opinar nos casos de pedido de asilo formulado ao Brasil.
d) O Conselho de Defesa Nacional é composto pelo Vice-Presidente da República, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, pelo Presidente do Senado, pelo
Ministro da Justiça, pelo Ministro de Estado da Defesa, entre outros, e compete-lhe opinar sobre declaração de guerra e celebração da paz.
e) Os membros do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional são julgados, em casos da prática de crime comum, pelo Supremo Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/81499

Questão 61: CEBRASPE (CESPE) - JE TJBA/TJ BA/2012
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Acerca do Poder Executivo, do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional e da intervenção federal, assinale a opção correta.
a) A CF caracteriza como crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a lei orçamentária e contra o cumprimento das leis e das
decisões judiciais.
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b) Participam do Conselho da República, como membros natos, entre outros, os ministros de Estado da Defesa e das Relações Exteriores, já que o conselho é o
órgão consultivo para assuntos relacionados à soberania nacional e à defesa do Estado democrático.
c) Embora tanto o Conselho de Defesa Nacional quanto o Conselho da República devam opinar sobre a decretação do estado de defesa e do estado de sítio, apenas
o pronunciamento do Conselho de Defesa Nacional sobre esses assuntos vincula o presidente da República.
d) A intervenção federal em estados da Federação somente surtirá efeitos após o decreto de intervenção editado pelo presidente da República ser aprovado pelo
Congresso Nacional.
e) Compete privativamente ao presidente da República nomear, após aprovação pelo Congresso Nacional, os ministros do STF e dos tribunais superiores, os
governadores de territórios, o procurador-geral da República e o advogado-geral da União.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/84314

Questão 62: CEPERJ - ACI (SEFAZ RJ)/SEFAZ RJ/2012
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Na organização dos Poderes da República, a Constituição de 1988 previu a presença de cidadãos no Conselho da República.
Em relação a esse tema é correto afirmar:
a) serão designados dois cidadãos eleitos diretamente em conjunto com as eleições para Presidente da República.
b) ocorrerá a nomeação de dois candidatos escolhidos livremente pelo Presidente da República com mandato de dois anos.
c) dois candidatos serão designados pelos Governadores, em sistema de rodízio, para nomeação pelo Presidente da República.
d) serão eleitos dois candidatos pelo Senado Federal para exercer mandato de três anos.
e) ocorrerá a nomeação de dois candidatos eleitos pela Câmara Federal, para o exercício de mandato de quatro anos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/97868

Questão 63: CEBRASPE (CESPE) - AA (PRF)/PRF/2012
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Julgue o próximo item, acerca dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
A eleição de membros do Conselho da República compete, exclusivamente, à Câmara dos Deputados.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/110161

Questão 64: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2012
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Airton exerce o cargo de Procurador-Geral da República, enquanto que Bernardo é Presidente da Câmara dos Deputados, Otávio é Ministro do Planejamento, Sanção é
Comandante do Exército, Golias é Ministro da Justiça, Arthur é Advogado Geral da União, Alfredo é Presidente do Senado Federal, Roberto é Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Afrânio é Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Vitor é Comandante da Marinha e Péricles é Ministro das Relações Exteriores. Conforme dispõe o
artigo 91 da Constituição Federal brasileira, do Conselho de Defesa Nacional, que é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a
soberania nacional e a defesa do Estado democrático, NÃO participam como membros natos APENAS
a) Alfredo, Bernardo, Golias e Péricles.
b) Bernardo e Otávio.
c) Otávio, Sanção e Vitor.
d) Airton, Arthur, Roberto e Afrânio.
e) Golias, Vitor e Otávio.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/120465

Questão 65: FCC - TJ TRF2/TRF 2/Administrativa/Segurança e Transporte/2012
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Artur, Mateus, Ricardo, Airton e Vicente ocupam respectivamente os cargos de Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro da Justiça e Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O § 1o do artigo 90 da Constituição Federal brasileira autoriza expressamente que o Presidente
da República convoque, para participar da reunião do Conselho da República,
a) Mateus, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo órgão.
b) Airton, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.
c) Artur, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo órgão.
d) Vicente, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Tribunal.
e) Ricardo, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Tribunal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/120557

Questão 66: FMP - AFRM (POA)/Pref POA/2012
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho de Defesa Nacional
a)
b)
c)
d)
e)

decide, de forma vinculante, sobre assuntos relativos à estabilidade democrática.
é órgão de deliberação do Presidente da República para assuntos envolvendo a decretação do estado de sítio.
tem, como membro nato, o Ministro da Fazenda.
é órgão de consulta do Presidente da República em assuntos de intervenção federal por violação ao pacto federativo.
é órgão de consulta do Presidente da República em assuntos relacionados à soberania nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/286546

Questão 67: CS UFG - Sec Exe (UFG)/UFG/2012
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam:
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o próprio Presidente da República e seus Ministros.
os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, dentre outros.
oito cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, todos com mandato de dois anos, vedada sua recondução.
o Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento, desde que nomeados pelo Presidente da República.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/423317

Questão 68: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Administração/2012
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.
O Conselho de Defesa Nacional é o órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a
do Estado democrático.
a)
b)
c)
d)

nacional e a

soberania - defesa
defesa - fiscalização
segurança - disseminação
independência - manutenção
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1247007

Questão 69: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2012
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Com relação ao Poder Executivo, julgue o item subsecutivo.
O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República ao qual compete pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de
sítio.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1297731

Questão 70: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF1/TRF 1/2011
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Com relação às atribuições e às responsabilidades do presidente da República, ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional, assinale a opção correta.
a) Na vigência de seu mandato, o presidente da República não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, tanto na esfera penal
quanto na civil, administrativa, fiscal e tributária.
b) O presidente da República somente poderá ser processado por crime de responsabilidade após autorização do Senado Federal, pelo voto da maioria absoluta de
seus membros.
c) O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado
democrático, sendo suas decisões vinculantes nos casos que envolvam declaração de guerra e celebração da paz.
d) Compete ao presidente da República nomear dois membros do Conselho da República, órgão superior de consulta convocado e presidido pelo chefe do Poder
Executivo.
e) O presidente da República possui competência para dispor, mediante decreto, sobre a criação e extinção de órgãos despersonalizados, mas não de órgãos e
entidades dotados de personalidade jurídica e capacidade processual.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/84112

Questão 71: FCC - Proc (PGE RO)/PGE RO/2011
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Compete ao Conselho da República
a)
b)
c)
d)
e)

opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal.
pronunciar-se sobre estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal.
controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário.
opinar sobre a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário.
estudar iniciativas para garantir a independência nacional e defesa do Estado democrático.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/181617

Questão 72: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2011
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Compete ao Conselho da República
a)
b)
c)
d)

manifestar-se nos processos de improbidade administrativa.
decretar intervenção federal.
decretar o estado de sítio.
pronunciar-se sobre o estado de defesa.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/198993

Questão 73: FCC - TJ TRT20/TRT 20/Administrativa/2011
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e
dele NÃO participa como membro nato o
a) Procurador Geral da República.
b) Presidente da Câmara dos Deputados.
c) Presidente do Senado Federal.
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d) Ministro das Relações Exteriores.
e) Ministro do Planejamento.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/385373

Questão 74: VUNESP - Proc Jur (Alumínio)/Pref Alumínio/2011
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Compete ao Conselho de Defesa Nacional
a) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
b) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo
sobre a competência e o funcionamento de seus órgãos.
c) prover a justiça de paz, que deverá ser composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na
forma da lei, exercer funções conciliatórias.
d) remeter mensagem e plano ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que
julgar necessárias.
e) estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/805751

Questão 75: FUNRIO - AnaTA MPOG/MPOG/S4/2010
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e
dele não participa como membro nato:
a) o Ministro do Planejamento.
b) o Presidente da Câmara dos Deputados.
c) o Ministro de Estado da Defesa.
d) o Comandante da Marinha.
e) o Ministro da Fazenda.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/164344

Questão 76: FCC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Judiciária/2010
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam
a)
b)
c)
d)
e)

três cidadãos brasileiros natos, com no mínimo trinta anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República.
cinco cidadãos brasileiros natos, com no mínimo trinta anos de idade, sendo dois eleitos pela Câmara dos Deputados.
seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República.
sete cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo três eleitos pelo Senado Federal.
oito cidadãos brasileiros natos, com mais de quarenta anos de idade, sendo três eleitos pelo Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/376564

Questão 77: FCC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2010
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
É INCORRETO afirmar que compete ao Conselho de Defesa Nacional
a) opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos da Constituição Federal.
b) exercer a coordenação dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da
República.
c) opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal.
d) propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de
fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo.
e) estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/376741

Questão 78: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF1/TRF 1/2009
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
No que se refere ao Poder Executivo, assinale a opção correta.
a) A denúncia oferecida à Câmara dos Deputados, imputando ao chefe do Poder Executivo federal a prática de crime de responsabilidade, não o coloca na posição de
acusado; por essa razão, os princípios do contraditório e da ampla defesa serão de observância obrigatória somente após o início do processo propriamente dito, perante
o Senado Federal.
b) É indelegável a atribuição constitucional do presidente da República de conceder indulto.
c) O ministro do Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica integram o Conselho da República.
d) Conforme orientação do STF, a manifestação do Conselho de Defesa Nacional não constitui requisito de validade da demarcação de terras indígenas, mesmo
daquelas situadas em região de fronteira.
e) Segundo posicionamento do STF, a imunidade formal relativa à prisão do presidente da República é aplicável também aos chefes dos poderes executivos
estaduais, desde que diante de expressa previsão nas respectivas constituições estaduais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/65259

Questão 79: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF5/TRF 5/2009
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Acerca do Poder Executivo, do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, assinale a opção correta.
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a) Todos os membros do Conselho da República, órgão de consulta da Presidência, são escolhidos pelo presidente da República.
b) Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar a respeito das questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
c) Para que o presidente da República seja julgado pelo STF por crimes comuns, é necessária a autorização de dois terços da Câmara dos Deputados, por força da
qual fica ele suspenso das suas funções.
d) Não se submete ao controle concentrado de constitucionalidade, conforme entendimento do STF, o decreto que, dando execução a lei inconstitucional, cria cargos
públicos remunerados e estabelece as respectivas denominações, competências, atribuições e remunerações.
e) Conforme entendimento do STF, o presidente da República pode delegar aos ministros de Estado, por meio de decreto, a atribuição de demitir, no âmbito das suas
respectivas pastas, servidores públicos federais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/132519

Questão 80: FCC - AJ TRT7/TRT 7/Administrativa/2009
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Com relação ao Poder Executivo, o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a
defesa do Estado democrático, e dele NÃO participa como membro nato o
a) Ministro das Relações Exteriores.
b) Ministro do Planejamento.
c) Presidente do Senado Federal.
d) Presidente da Câmara dos Deputados.
e) Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/175096

Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - OI (ABIN)/ABIN/2008
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Acerca do Poder Executivo, julgue o próximo item.
O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional exercem atividade opinativa em relação ao presidente da República, podendo ter a sua composição alterada
por meio de lei infraconstitucional.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/20895

Questão 82: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2008
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele NÃO participa o
a) Vice-Presidente da República.
b) Presidente da Câmara dos Deputados.
c) Presidente do Senado Federal.
d) Presidente do Supremo Tribunal Federal.
e) Ministro da Justiça.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/111235

Questão 83: Com. Exam. (TRF 3) - JF TRF3/TRF 3/2008
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Não figura entre as competências do Conselho de Defesa Nacional:
a) opinar sobre o uso do mar territorial e da zona econômica exclusiva.
b) opinar sobre a decretação do estado de sítio.
c) opinar sobre a decretação da intervenção federal.
d) estudar iniciativas relacionadas com a defesa do Estado democrático.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/122030

Questão 84: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Direito/2008
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do:
a) Presidente da República, competindo opinar sobre assuntos relacionados à soberania nacional, dele fazendo parte, dentre outros, o Ministro da Fazenda.
b) Vice-Presidente da República, competindo opinar sobre assuntos relacionados à soberania nacional, dele fazendo parte, dentre outros, o
Comandante do Exército.
c) Ministro da Defesa, competindo opinar sobre assuntos relacionados à soberania nacional, dele fazendo parte, dentre outros, os Comandantes do Exército, da
Marinha e da Aeronáutica.
d) Ministro da Justiça, competindo opinar sobre assuntos relacionados à soberania nacional, dele fazendo parte, dentre outros, o Comandante do Exército.
e) Presidente da República, competindo opinar sobre assuntos relacionados à soberania nacional, dele fazendo parte, dentre outros, o Ministro do Planejamento.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1313461

Questão 85: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF5/TRF 5/2006
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
No que se refere ao Poder Executivo, julgue o item subseqüente.
Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.
Certo
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Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/118583

Questão 86: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/2004
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
De acordo com a organização de poderes, julgue o item a seguir.
O conselho da República é órgão deliberativo cujos membros são o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado
Federal, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, o ministro da Justiça e seis cidadãos
brasileiros natos.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/474852

Questão 87: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Penal, Processual Penal e Penitenciário/2002
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
A respeito dos instrumentos de proteção do Estado, julgue o item a seguir.
O Conselho de Defesa Nacional tem como membros natos o presidente da República, que o preside, o vice-presidente da República e os presidentes da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/15840

Questão 88: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Relações Internacionais e Defesa Nacional/2002
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Com base na disciplina constitucional vigente relativa ao estado de defesa, julgue o seguinte item.
A audiência do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional é facultada ao presidente da República, posto que a opinião desses conselhos tem caráter
meramente consultiva.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/17629

Questão 89: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Relações Internacionais e Defesa Nacional/2002
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Julgue o item subseqüente.
Compete ao presidente da República, dispensada a consulta ao Conselho de Defesa Nacional, a celebração da paz, mediante autorização ou referendo do Congresso
Nacional.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/17669

Questão 90: FCC - AJ (TRE PI)/TRE PI/Judiciária/2002
Assunto: Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)
Tem assento no Conselho da República, dentre outros membros, o
a)
b)
c)
d)
e)

Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
líder da minoria na Câmara dos Deputados.
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Presidente de uma das Assembléias Legislativas estaduais, nomeado pelo Congresso Nacional.
Procurador Geral da República.
Esta questão possui comentário do professor no site.
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Gabarito
1) Certo
8) D
15) D
22) D
29) C
36) A
43) E
50) C
57) C
64) D
71) B
78) D
85) Certo

2) C
9) Certo
16) C
23) E
30) D
37) D
44) Certo
51) B
58) B
65) Anulada
72) D
79) E
86) Errado

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

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

6) B
13) Certo
20) E
27) E
34) E
41) Certo
48) C
55) D
62) D
69) Errado
76) C
83) A
90) B

7) E
14) C
21) B
28) B
35) B
42) D
49) Errado
56) E
63) Errado
70) D
77) B
84) E
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