
Ano: 2011 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) a Câmara dos Deputados pode sustar o andamento da ação penal.

b) o STF só pode receber a denúncia após a licença da Câmara dos Deputados.

c) o STF só pode receber a denúncia após a licença do Congresso Nacional.

d) o Congresso Nacional pode sustar o andamento da ação penal.

Ano: 2010 Banca: FGV Órgão: OABProva: Exame de Ordem
Unificado

a) Legislatura: o período compreendido entre 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de
dezembro.

b) Sessão legislativa: os quatro anos equivalentes ao mandato dos parlamentares.

c) Sessão conjunta: a reunião da Câmara dos Deputados e do Senado Federal destinada, por exemplo, a
conhecer do veto presidencial e sobre ele deliberar.

d) Sessão extraordinária: a que ocorre por convocação ou do Presidente do Senado Federal ou do
Presidente da Câmara dos Deputados ou do Presidente da República e mesmo por requerimento da
maioria dos membros de ambas as Casas para, excepcionalmente, inaugurar a sessão legislativa e
eleger as respectivas mesas diretoras.

Ano: 2010 Banca: CESPE Órgão: OABProva: Exame de Ordem

a) são asseguradas apenas as imunidades materiais, visto que lhes é garantida a inviolabilidade por suas
opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município.

b) é assegurada imunidade formal, não podendo eles sofrer persecução penal pela prática de delitos,
sem prévia licença da respectiva câmara municipal.

c) não são asseguradas imunidades formais nem materiais.

d) são asseguradas, em observância ao princípio da simetria, as mesmas prerrogativas formais e
materiais garantidas aos membros do Poder Legislativo federal.

Ano: 2010 Banca: CESPE Órgão: OABProva: Exame de Ordem

a) O preso ficará incomunicável durante a vigência do estado de defesa.

21 Q201155 Direito Constitucional Poder Legislativo

Considere a hipótese de Deputado Federal que cometeu crime (comum) após a diplomação. Nesse caso, é correto
afirmar que

22 Q129204 Direito Constitucional Poder Legislativo

O Congresso Nacional e suas respectivas Casas se reúnem anualmente para a atividade legislativa. Com relação
ao sistema constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta.

23 Q171024 Direito Constitucional Organização do Estado – Municípios

Segundo a CF, aos membros do Poder Legislativo municipal

24 Q171025 Direito Constitucional Estado de Defesa

Assinale a opção correta com base no que dispõe a CF acerca do estado de defesa.
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b) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

c)

Quando cessar o estado de defesa, cessarão também seus efeitos, não sendo os seus executores
responsabilizados pelos ilícitos cometidos.

d)

Haverá supressão do direito de reunião durante a vigência do estado de defesa.

Ano: 2009 Banca: CESPE Órgão: OABProva: Exame de Ordem

a) têm a missão constitucional de investigar autoridades públicas e de promover a responsabilidade civil
ou criminal dos infratores.

b) não podem determinar a quebra do sigilo bancário ou dos registros telefônicos da pessoa que esteja
sendo investigada, dada a submissão de tais condutas à cláusula de reserva de jurisdição.

c) devem obediência ao princípio federativo, razão pela qual não podem investigar questões relacionadas
à gestão da coisa pública estadual, distrital ou municipal.

d) podem anular atos do Poder Executivo quando, no resultado das investigações, ficar evidente a
ilegalidade do ato.

Ano: 2009 Banca: CESPE Órgão: OABProva: Exame de Ordem

a) Se o estado de sítio for decretado durante o recesso parlamentar, caberá ao presidente da República
convocar extraordinariamente o Congresso Nacional.

b) O estado de defesa deve ser decretado quando houver declaração de estado de guerra ou resposta a
agressão armada estrangeira.

c) Tanto no estado de defesa quanto no estado de guerra, as atividades dos parlamentares no Congresso
Nacional devem permanecer suspensas.

d) A decretação do estado de defesa é autorizada para preservar ou prontamente restabelecer, em locais
restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente
instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

Ano: 2008 Banca: CESPE Órgão: OABProva: Exame de Ordem

a) é formado pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal (DF), todos
autônomos, sendo apenas a União detentora do atributo da soberania.

b) adota um sistema de repartição de competências que enumera os poderes da União, define
indicativamente os dos municípios e atribui os poderes remanescentes para os estados.

c) destina à União, como ente central, competências de caráter exclusivo e privativo, restando aos
estados, ao DF e aos municípios apenas o exercício de competências legislativas em caráter
remanescente e suplementar.

d) não admite que os municípios, mesmo de forma suplementar, possam legislar sobre as matérias que
são objeto da legislação federal e estadual.

25 Q171745Direito

Constitucional Poder Legislativo

De acordo com a doutrina e jurisprudência, as comissões parlamentares de inquérito instituídas no âmbito do
Poder Legislativo federal

26 Q196955 Direito Constitucional Estado de Defesa

Acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a opção correta.

27 Q318742 Direito Constitucional Organização Político-Administrativa do Estado

Nos termos da Constituição de 1988, o Estado federal brasileiro

28 Q207851 Direito Constitucional Organização do Estado – Municípios
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Ano: 2007 Banca: VUNESP Órgão: OAB-SPProva: Exame de Ordem

a) é vedada pela Constituição Federal.

b) depende da divulgação de estudo de viabilidade municipal.

c) depende de autorização expressa do Congresso Nacional.

d) depende de referendo das populações dos Municípios envolvidos.

Ano: 2007 Banca: VUNESP Órgão: OAB-SPProva: Exame de Ordem

a) legislatura, que ocorre de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1.º de agosto a 15 de dezembro.

b) sessão ordinária, que ocorre de 15 de fevereiro a 15 de dezembro.

c) sessão legislativa, que ocorre de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1.º de agosto a 22 de dezembro.

d) convocação ordinária, que ocorre de 02 de fevereiro a 22 de dezembro.

Ano: 2007 Banca: VUNESP Órgão: OAB-SPProva: Exame de Ordem

a) são conferidas a todos os entes federativos.

b) são de natureza legislativa.

c) são indelegáveis pelos entes federativos.

d) dependem de regulamentação, por lei complementar, para serem exercidas.

A fusão de dois Municípios

29 Q207854 Direito Constitucional Poder Legislativo

A reunião anual do Congresso Nacional, na Capital Federal, é denominada

30 Q207856 Direito Constitucional Organização Político-Administrativa do Estado

Na organização da atual federação brasileira, as competências concorrentes e as competências
comuns

Respostas    21:     22:     23:     24:     25:     26:     27:     28:     29:     30: 

← 1 2 →
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