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Caderno de Questões ( https://tec.ec/s/QwWxQ )

Legislação das Casas Legislativas

Questão 1: FGV - TL (SEN)/SEN/Polícia Legislativa/Policial Legislativo Federal/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Com base no que estipula o Regimento Interno do Senado Federal, no caso de Senador usar de expressão insultuosa, o Presidente só poderá suspender a sessão em
caso de o Senador em questão

 a)  não ter atendido à advertência verbal do Presidente.
 b)  não ter acatado a decisão do Presidente de lhe retirar a palavra.
 c)  ter se recusado a sair do recinto após determinação do Presidente.
 d)  ter ignorado segunda determinação do Presidente para atender ao decoro.
 e)  ter ignorado a determinação do Presidente de dar continuidade à sessão condicionalmente ao seu silêncio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/342933

Questão 2: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

A respeito da composição da Mesa, com base no que orienta o Regimento Interno do Senado Federal, analise as afirmativas a seguir:

I. Os Secretários substituir-se-ão conforme a numeração ordinal e, nessa ordem, substituirão o Presidente, na falta dos Vice-Presidentes.

II. Os Secretários serão substituídos, em seus impedimentos, por Suplentes em número de quatro.

III. O Presidente convidará quaisquer Senadores para substituírem, em sessão, os Secretários, na ausência destes e dos Suplentes.

IV. Não se achando presentes o Presidente e seus substitutos legais, inclusive os Suplentes, assumirá a Presidência o Senador mais idoso.

V. A assunção a cargo de Ministro de Estado, de Governador de Território e de Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital, ou
de chefe de missão diplomática temporária, implica renúncia ao cargo que o Senador exerça na Mesa.

Assinale 

 a)  se apenas as afirmativas I, II, III e IV estiverem corretas. 
 b)  se apenas as afirmativas II, IV e V estiverem corretas. 
 c)  se apenas as afirmativas I, III e V estiverem corretas. 
 d)  se apenas as afirmativas III e IV estiverem corretas. 
 e)  se todas as afirmativas estiverem corretas.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/342935

Questão 3: FGV - TL (SEN)/SEN/Polícia Legislativa/Policial Legislativo Federal/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

O Regimento Interno do Senado Federal, seguindo o comando constitucional próprio, regula o procedimento de Emenda à Constituição, adotando um critério rígido.
Quanto a esse procedimento, é INCORRETO afirmar que

 a)  a proposta será discutida e votada em dois turnos.
 b)  a proposta será aprovada se obtiver, em um dos turnos, 3/5 dos votos dos membros da Casa.
 c)  não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir a separação dos Poderes.
 d)  não poderá a Constituição ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
 e)  a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deverá emitir parecer no prazo de 30 dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/343057

Questão 4: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Em regra, ao final da legislatura, são arquivadas todas as proposições em tramitação no Senado. Há, entretanto, exceções. É correto afirmar que haverá arquivamento de
proposições

 a)  que tratam de matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional.
 b)  de autoria de Senadores que permaneçam no exercício do mandato ou que tenham sido reeleitos.
 c)  originárias da Câmara ou por ela revisadas.
 d)  que versem sobre matéria de relevante interesse nacional.
 e)  com parecer favorável das comissões.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/343247

Questão 5: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

As Casas Legislativas contam com comissões para o exercício de suas atribuições. A propósito delas, é INCORRETO afirmar que

 a)  as comissões parlamentares de inquérito são sempre temporárias.
 b)  na constituição das comissões, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da

respectiva casa.
 c)  apenas no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é possível examinar a harmonia do projeto de lei com a Constituição.
 d)  as comissões são compostas por parlamentares indicados pelos líderes das agremiações partidárias ou dos blocos parlamentares.
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 e)  às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e solicitar o depoimento de qualquer
cidadão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/343248

Questão 6: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Com relação às proposições previstas no Regimento Interno do Senado, assinale a afirmativa INCORRETA.

 a)  As proposições são subordinadas, em sua apreciação, a um único turno de discussão e votação, salvo proposta de emenda à Constituição.
 b)  Constitui proposição o parecer que dispense discussão e votação pelo Plenário.
 c)  Os projetos compreendem projeto de lei, projeto de decreto legislativo e projeto de resolução.
 d)  Projeto de código demanda tramitação especial.
 e)  Requerimento pode ser oral ou escrito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/343249

Questão 7: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Com relação às normas regimentais sobre as deliberações do Senado, assinale a afirmativa INCORRETA.

 a)  No processo nominal é feito o registro eletrônico dos votos.
 b)  A votação no Senado pode ser ostensiva ou secreta.
 c)  Na votação ostensiva pode ser adotado o processo simbólico ou nominal.
 d)  Em regra, a deliberação exige a maioria de votos, presente a maioria absoluta dos membros do Senado.
 e)  A votação secreta é realizada sempre pelo sistema eletrônico, inclusive nas eleições.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/343251

Questão 8: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Podem surgir dúvidas a propósito da interpretação ou aplicação do Regimento Interno do Senado Federal. Nessas situações, compete ao Senador suscitar a chamada
questão de ordem. A propósito do tema, analise as afirmativas a seguir:

I. O Senador dispõe de cinco minutos para suscitar questão de ordem, a qual pode ser contraditada por um só Senador em igual prazo.

II. A questão de ordem será decidida pelo Presidente, com recurso para o Plenário, de ofício ou mediante requerimento, que só será aceito se formulado ou
apoiado por líder.

III. A decisão sobre questão de ordem só adquire força obrigatória quando incorporada ao Regimento.

Assinale

 a)  se nenhuma das afirmativas for verdadeira.
 b)  se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras.
 c)  se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras.
 d)  se apenas as afirmativas I, II e III forem verdadeiras.
 e)  se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/343255

Questão 9: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

O Regimento Interno do Senado Federal possui um título dedicado aos princípios gerais do processo legislativo. O artigo regimental preconiza, ainda, que a legitimidade
na elaboração da norma legal é assegurada pela observância rigorosa das disposições regimentais. NÃO consubstancia princípio do processo legislativo

 a)  a preservação dos direitos das minorias, salvo acordo de líderes em sentido diverso.
 b)  pauta de decisões feita com antecedência tal que possibilite a todos os Senadores seu devido conhecimento.
 c)  a nulidade de qualquer decisão que contrarie norma regimental.
 d)  a participação plena e igualitária dos Senadores, em todas as atividades legislativas, respeitados os limites regimentais.
 e)  a impossibilidade de tomada de decisões sem observância do quórum regimental estabelecido.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/343256

Questão 10: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Com relação ao funcionamento do Senado e de suas sessões legislativas, por força das normas constitucionais e regimentais, é correto afirmar que

 a)  a sessão especial se destina a discursos, comunicações, leitura de proposições e outros assuntos de interesse político e parlamentar.
 b)  o Regimento Interno só dispõe sobre sessões deliberativas e sessões especiais.
 c)  o Senador poderá fazer uso da palavra em todas as sessões pelo tempo que entender necessário.
 d)  a sessão legislativa compreende o período de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.
 e)  a sessão legislativa compreende o período de 2 de fevereiro a 22 de dezembro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/343267

Questão 11: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Acerca da apreciação das proposições, é correto afirmar que
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 a)  a proposta de emenda à Constituição é submetida a dois turnos de votação, que podem ser realizados no Senado em sequência, à falta de previsão regimental em
sentido contrário.

 b)  se houver substitutivo integral, aprovado pelo Plenário em turno único, o projeto será submetido a turno suplementar.
 c)  o quórum para aprovação, em Plenário, do requerimento de urgência é de 3/5 dos Senadores.
 d)  o requerimento de urgência não comporta retirada.
 e)  a urgência dispensa a distribuição de cópias da proposição principal, pareceres, intervalos e prazos regimentais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/343268

Questão 12: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

A respeito da Corregedoria Parlamentar e da Comissão Representativa do Congresso Nacional, assinale a afirmativa correta.

 a)  A Corregedoria do Senado Federal, criada pela Resolução 17, de 1993, é composta somente por um Corregedor e um Corregedor substituto.
 b)  O mandato da Comissão Representativa do Congresso Nacional será suspenso quando o Congresso Nacional for convocado extraordinariamente.
 c)  O mandato da Comissão Representativa do Congresso Nacional, regulada pela Resolução 3, de 1990-CN, coincide com o período de recesso do Congresso

Nacional.
 d)  Compete ao Corregedor supervisionar a proibição de porte de arma, não possuindo, todavia, poderes para revistar e desarmar.
 e)  Compete ao Corregedor, entre outras atribuições, promover homenagens de interesse dos Senadores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/343270

Questão 13: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Em algumas hipóteses, as Casas do Congresso Nacional atuam em sessão conjunta. Outras vezes, atuam separadamente. A propósito da matéria, analise as afirmativas a
seguir:

I. A apreciação dos vetos e das medidas provisórias é feita em sessão conjunta.

II. O Senado e a Câmara dos Deputados reunir-se-ão em sessão conjunta para autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o
Presidente da República.

III. As reuniões das comissões do Senado não poderão coincidir com o tempo reservado à Ordem do Dia das sessões deliberativas ordinárias dessa Casa
Legislativa.

Assinale

 a)  se todas as afirmativas forem verdadeiras.
 b)  se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras.
 c)  se apenas a afirmativa III for verdadeira.
 d)  se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras.
 e)  se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/343272

Questão 14: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

O Regimento Interno disciplina a votação, de sorte a evitar que o tema fique condicionado a maiorias ocasionais. A esse respeito, é correto afirmar que

 a)  a declaração de prejudicialidade é insuscetível de ser impugnada por recurso.
 b)  proclamado o resultado, é lícito ao Senador encaminhar à Mesa, para publicação, declaração de voto, ainda que a deliberação seja secreta.
 c)  no processo de votação simbólico, admite-se o pedido de verificação ainda que a Presidência já tenha anunciado a matéria seguinte.
 d)  a votação do projeto, em regra, será fracionada – dispositivo a dispositivo.
 e)  o processo nominal é utilizado sempre que for exigido quórum especial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/343273

Questão 15: FGV - CL (SEN)/SEN/Consultoria e Assessoramento Legislativo/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo
Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Os Líderes desempenham um importante papel na racionalização dos trabalhos do Poder Legislativo. Do ponto de vista prático, seria inviável que todos os parlamentares
fossem, por exemplo, chamados a definir a pauta legislativa.
 
A propósito dos líderes, assinale a alternativa correta. 

 a)  O Regimento Interno do Senado não mais prevê o chamado voto de liderança, que conferia ao líder o poder de representar a bancada nas votações mesmo contra
a vontade dos liderados. 

 b)  Os líderes carecem do poder de abreviar os debates nas Comissões e remeter o tema mais rapidamente ao Plenário, por meio do requerimento de urgência. 
 c)  O Senado Federal conta com a figura formal do Colégio de Líderes, diferentemente da Câmara dos Deputados. 
 d)  Os líderes não podem deixar de indicar membros para compor determinada Comissão Parlamentar de Inquérito. Caso fiquem inertes, a escolha caberá ao

Presidente do Senado. 
 e)  Os líderes devem indicar os representantes das respectivas agremiações para compor as comissões, mas apenas a Mesa Diretora deve refletir, tanto quanto

possível, a representação proporcional dos partidos das respectivas Casas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448018

Questão 16: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

A respeito das sessões reguladas no Regimento Interno do Senado (arts. 154-200), é correto afirmar que

 a)  a sessão secreta será convocada sempre de ofício pelo Presidente do Senado, devendo ser deliberado no início dos trabalhos da sessão se o assunto que motivou
tal convocação deverá ser tratado secreta ou publicamente, debate este que despenderá no máximo quinze minutos.
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 b)  perderá seu mandato o Senador que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias, assim consideradas as realizadas de
segunda a quinta-feira às quatorze horas e às sextas-feiras às nove horas.

 c)  sempre que estiver presente um parlamentar estrangeiro no Senado, será recebido em Plenário.
 d)  a sessão especial será realizada somente para homenagear cidadãos, a juízo do Presidente ou por deliberação do Plenário.
 e)  a primeira parte da sessão é destinada à leitura do expediente, podendo nesse período ser objeto de deliberação requerimentos que dependam de parecer das

Comissões.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448625

Questão 17: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Analise os seguintes projetos:
 

I. de Código;
 
II. de resolução sobre matéria da competência privativa do Senado;
 
III. de lei de iniciativa do Presidente da República com pedido de urgência;
 
IV. de decreto legislativo referente a atos internacionais.

 
É(São) sujeito(s) à tramitação especial no Senado

 a)  apenas o item III.
 b)  apenas o item I.
 c)  apenas o item II.
 d)  todos os itens.
 e)  apenas os itens I e II.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448629

Questão 18: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Das proposições a seguir enunciadas, quais não poderão ser arquivadas ao final da legislatura, de acordo com o Regimento Interno do Senado?
 

I. autorizações para a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras indígenas;
 
II. proposições relativas à organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções dos serviços do Senado;
 
III. as que ainda não receberam pareceres das comissões;
 
IV. as originárias da Câmara ou por ela revisadas.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448635

Questão 19: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Os membros da Mesa do Senado são eleitos para mandato de dois anos, observada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e blocos
parlamentares. A respeito da sua composição e atribuições, assinale a afirmativa correta.

 a)  A presença do Presidente é computada para efeitos de quórum, não podendo, todavia, votar em nenhuma hipótese.
 b)  Ao Vice-Presidente compete única e exclusivamente substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos.
 c)  Cabe ao Presidente assinar os autógrafos dos projetos e emendas a serem remetidos à Câmara dos Deputados.
 d)  A assunção a cargo de Ministro de Estado por Senador não implica renúncia ao cargo que ele exerça na Mesa, nem na perda de seu mandato.
 e)  Compete ao Presidente convocar e presidir as sessões conjuntas do Congresso Nacional, as quais se realizarão no Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448654

Questão 20: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

O Regime Interno do Senado Federal prevê o chamado requerimento de urgência, que altera em alguns aspectos, o trâmite da matéria a ele submetida. Assinale a
alternativa que contempla algumas consequências desse requerimento.

 a)  Uma vez apresentado, não poderá ser retirado.
 b)  Em qualquer hipótese, será lido imediatamente, em qualquer fase da sessão, ainda que com interrupção de discurso, discussão ou votação. 
 c)  A urgência dispensa, durante toda a tramitação da matéria, interstícios, prazos e formalidades, regimentais, salvo pareceres, quórum para deliberação e

distribuição de cópias da proposição principal.
 d)  Os pareceres sobre as proposições em regimes de urgência devem ser apresentados, em qualquer caso, em vinte e quatro horas após a concessão da urgência.
 e)  Quando se tratar de matéria que envolva perigo para a segurança nacional ou providência para atender a calamidade pública, será submetida em vinte e quatro

horas à deliberação do Plenário, após a concessão da urgência.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448659

Questão 21: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal
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O Regimento Interno do Senado, em seu art. 412, estabelece alguns princípios básicos que asseguram a legitimidade na elaboração da norma. A aplicação da regra
estabelecida no art. 349 desse mesmo Regimento Interno, qual seja, "A realização de diligência, nos projetos em regime de urgência, só é permitida no caso do art. 336,
III, e pelo prazo máximo de quatro sessões", é justificada pelo seguinte princípio previsto no aludido Regimento:

 a)  prevalência da norma especial sobre a geral.
 b)  decisão dos casos omissos de acordo com a analogia e os princípios gerais de Direito.
 c)  preservação dos direitos das minorias.
 d)  definição normativa, a ser observada pela Mesa em questão de ordem decidida pela Presidência.
 e)  participação plena e igualitária dos Senadores em todas as atividades legislativas, respeitados os limites regimentais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448661

Questão 22: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

A respeito de "Blocos Parlamentares, Maioria, Minoria e Liderança", título especial integrante do Regimento Interno do Senado, é INCORRETO afirmar que

 a)  a maioria é integrada por bloco parlamentar ou representação partidária que represente a maioria absoluta da Casa. 
 b)  o líder da maioria e o da minoria serão os líderes dos blocos parlamentares ou das representações partidárias que as compõem. 
 c)  somente será admitida a formação de bloco parlamentar que represente, no mínimo, um décimo da composição do Senado. 
 d)  somente o Presidente da República poderá indicar Senadores para exercer as funções de líder e vice-lideres do governo.
 e)  as lideranças dos partidos que se coligarem em bloco parlamentar perdem as suas atribuições e prerrogativas regimentais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448663

Questão 23: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

A respeito da redação do vencido e da redação final dos projetos submetidos ao Senado Federal, de acordo com o seu Regimento Interno, NÃO é correto afirmar que

 a)  figurando a redação final na Ordem do Dia, se sua discussão for encerrada sem emendas ou retificações, será considerada definitivamente aprovada, sem votação,
a não ser quem algum Senador requeira que seja submetida a votos.

 b)  as emendas de redação dependem de parecer da comissão que houver elaborado a redação final, sem prejuízo da manifestação da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania em hipótese específica.

 c)  é privativo da comissão específica para o estudo da matéria discutida e votada redigir o vencido e elaborar a redação final, em qualquer hipótese.
 d)  quando a redação final for de emendas do Senado a projeto da Câmara, não se admitirão emendas a dispositivos não emendado, salvo as de redação e as que

decorram de emendas aprovadas.
 e)  a redação final dos projetos de lei da Câmara, destinados à sanção, será dispensada, salvo se houver vício de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448669

Questão 24: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

A Constituição exige um procedimento especial para aprovação das emendas constitucionais. O objetivo é que haja oportunidade para reflexão e para o debate. Por meio
das normas regimentais, concretiza-se esse intento constitucional, 
 
A esse propósito, assinale a alternativa correta.

 a)  A matéria constante de proposta de emenda à Constituição rejeitada ou havida por prejudicada pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa,
desde que haja requerimento subscrito pela maioria absoluta de cada Casa do Congresso Nacional.

 b)  O Regimento Interno do Senado Federal fixa o interstício de cinco dias úteis entre o primeiro e o segundo turno, mas prevê expressamente que esse intervalo
pode ser dispensado, por votação majoritária.

 c)  O Regime Interno do Senado Federal possibilita a inclusão da proposta de emenda à Constituição (PEC) na Ordem do Dia imediatamente após a publicação do
parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

 d)  A deliberação sobre a proposta, as emendas e as disposições destacadas para votação em separado será feita pelo processo nominal.
 e)  O parecer da Comissão que concluir pela apresentação de emenda deverá conter as assinaturas de, no mínimo, dois terços dos membros do Senado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448672

Questão 25: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Com relação à Comissão Parlamentar de Inquérito prevista no art. 58, §3º, da Constituição da República e regulada na Lei 1.579/52; na Lei 10.001/2000 e no Regime
Interno do Senado (art. 145-153), analise as afirmativas a seguir:
 

I. A Constituição Federal garantiu o direito de representação da minoria qualificada ao estabelece que a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no
Senado depende de requerimento de um terço dos seus membros.
 
II. O relatório conclusivo da CPI e a Resolução do Senado que o aprovar somente poderão ser encaminhados ao Ministério Púbico da União, já que o objeto de
uma investigação parlamentar federal não é concernente ao Ministério Público do Estado.
 
III.A CPI está obrigada a fundamentar suas decisões, já que seus poderes estão sujeitos às mesmas limitações impostas às autoridades judiciárias.

 
Assinale

 a)  se nenhuma afirmativa for verdadeira.
 b)  se apenas as afirmativas I e II forem são verdadeiras.
 c)  se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras.
 d)  se todas as afirmativas forem verdadeiras.
 e)  se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448703

Questão 26: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal
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Sobre o procedimento legislativo abreviado, é correto afirmar que

 a)  se trata de modalidade de procedimento legislativo que, tendo em vista a urgência do tema em discussão, dispensa a oitiva das Comissões Permanentes do
Parlamento.

 b)  se refere ao procedimento em que a votação de certas matérias, devidamente previstas no Regimento Interno das Casas Legislativas, serão feitas somente pelas
Comissões no âmbito de suas atribuições.

 c)  será adotado, por solicitação do Presidente da República, para a votação de declaração de guerra, celebração de paz e declaração do estado de sítio.
 d)  será adotado nos casos em que o Plenário delegar a alguma Comissão Permanente a discussão e votação das matérias exaustivamente indicadas pela Constituição

Federal.
 e)  estabelece o rito por meio de qual o Senado vota matérias de sua competência exclusiva.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448716

Questão 27: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Quando o Presidente da República solicita urgência na apreciação de projetos de .sua iniciativa, desencadeando o chamado procedimento sumário,

 a)  a Câmara de Deputados e o Senado Federal terão o prazo de até 45 dias, cada um, para se manifestarem sobre a proposição, o que, se não ocorrer, acarretará o
sobrestamento de todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, sem exceção.

 b)  os prazos estabelecidos para a apreciação da proposição submetida a esse regime não correrão nos períodos de recesso do Congresso Nacional, não se aplicando,
ainda, aos projetos de códigos.

 c)  considerando que a discussão e a votação de projetos de iniciativa do Presidente da República têm início no Senado Federal, este terá, nos casos de urgência, 10
dias para apreciar possíveis emendas feitas pela Câmara dos Deputados. 

 d)  a Câmara dos Deputados e o Senado Federal terão o prazo conjunto de 45 dias para se manifestarem sobre a proposlçao, o que, se não ocorrer, acarretara o
sobrestamento de todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, à exceção das que tenham prazo constitucional determinado.

 e)  de acordo com a Constituição Federal, todas as votações em curso são imediatamente paralisadas, abrindo-se pauta especial para a apreciação solicitada.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448723

Questão 28: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Algumas proposições legislativas estão sujeitas a disposições especiais estabelecidas, quer no Regimento Interno, quer na Constituição. A propósito da matéria, assinale a
alternativa correta.

 a)  No Senado Federal, tratados ou acordos internacionais jamais poderão ser apreciados pelas comissões em caráter terminativo.
 b)  Os projetos em regime de urgência constitucional são apreciados simultaneamente pelas comissões pertinentes.
 c)  Os casos de apreciação de atos de outorga ou renovação de concessão, permissão ou autorização para serviço de radiodifusão sonora e sons e imagens não se

submetem a disposições especiais.
 d)  Os Códigos necessariamente são apreciados por comissões permanentes.
 e)  De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, apenas dois projetos de códigos elaborados por juristas podem tramitar simultaneamente no Senado

Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448726

Questão 29: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Considerando as várias espécies de proposições que podem ser apreciadas no Senado Federal, assinale a alternativa correta quando ao seu curso na Casa Legislativa.

 a)  O requerimento de retirada de proposições que constarem da Ordem do Dia só poderá ser recebido antes de iniciada a respectiva sessão.
 b)  Compete ao Presidente do Senado conceder, a requerimento de Senador, o destaque de partes de qualquer proposição, para constituir projeto autônomo ou

votação em separado.
 c)  A emenda da Câmara a projeto do Senado não é suscetível de modificação por subemenda.
 d)  A discussão sempre poderá ser adiada mediante deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer senador ou comissão.
 e)  A discussão das proposições é fase indispensável do processo legislativo não podendo ser suprimida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448796

Questão 30: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

As comissões consubstanciam importante instrumento para racionalização da atividade do Poder Legislativo. A propósito do tema, analise as afirmativas a seguir:
 

I. Tanto os membros das comissões quanto seu presidente têm mandato de dois anos no Senado, sendo passíveis de recondução sem limite temporal algum.
 
II. O lugar na comissão pertence ao partido ou bloco parlamentar, competindo ao respectivo líder pedir a substituição de titular ou suplente a qualquer tempo. A
substituição de Senador que ocupe a presidência da comissão deverá, em regra, ser precedida de autorização da maioria da bancada.
 
III. No Senado Federal, assim como na Câmara dos Deputados, se o exame de mérito do projeto competir a mais de três comissões, pode-se optar pela criação
de uma comissão especial para apreciá-lo. "
 
IV. As normas regimentais do Senado garantem o direito de todo Senador participar das reuniões de todas as comissões, ainda que não as integre. Nessa
situação, embora lhe seja negado o voto, o parlamentar poderá expor, ponderar, debater, enfim, terá oportunidade para interagir e persuadir.

 
Estão corretas apenas as afirmativas

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448813

Questão 31: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
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Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO corresponde a uma espécie de proposição.

 a)  Indicações.
 b)  Proposta de emenda à Constituição Federal. 
 c)  Parecer.
 d)  Requerimentos de voto de aplauso. 
 e)  Autógrafo.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448814

Questão 32: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Com relação às sessões legislativas parlamentares, por força das normas constitucionais e regimentais, é correto afirmar que

 a)  em caso de urgência ou interesse público, somente o Presidente da República pode convocar a sessão extraordinária do Congresso Nacional.
 b)  na sessão legislativa extraordinária, o Congresso poderá deliberar sobre matéria para a qual não foi convocado.
 c)  as sessões do Senado podem ser deliberativas, não deliberativas e especiais.
 d)  apenas no início de legislatura será realizada a eleição do Presidente da Mesa do Senado na primeira reunião preparatória.
 e)  a sessão legislativa ordinária compreende o período de 2 de fevereiro a 22 de dezembro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448817

Questão 33: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

A respeito da declaração de prejudicialidade de proposição em tramitação no Senado, assinale a alternativa correta.

 a)  Poderá ser feita pelo Presidente, em razão de a matéria dependente de deliberação do Senado ter perdido a oportunidade ou ter sido prejulgada pelo Senado em
outra deliberação.

 b)  Poderá ser objeto de recurso ao Plenário, que deliberará independentemente da apresentação de parecer de qualquer comissão.
 c)  Poderá ser feita de ofício pelo Presidente, mediante decisão fundamentada, a ser apresentada em Reunião da Mesa Diretora do Senado.
 d)  Deverá ser aprovada pela Mesa Diretora do Senado, cabendo recurso ao Plenário.
 e)  Poderá ser solicitada por qualquer Senador, por meio de requerimento a ser apresentado ao Plenário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448826

Questão 34: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2012
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

O exercício do mandato parlamentar confere direitos e obrigações ao seu titular. A partir das garantias constitucionalmente lhe asseguradas e de acordo com o que o
Regimento Interno do Senado dispõe, assinale a alternativa correta.

 a)  O Senador que for substituído por Suplente perde os direitos regimentalmente lhe garantidos.
 b)  Desde a expedição do diploma, o Senador não pode exercer função remunerada em empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de

direito público.
 c)  A posse é ato público pelo qual o Senador é investido no mandato.
 d)  O Senador que assumir o cargo de chefe de missão diplomática temporária perde o mandato parlamentar, motivo pelo qual não pode permanecer percebendo a

respectiva remuneração.
 e)  A diplomação é a apresentação do diploma expedido pela Justiça Eleitoral à Mesa e é publicado no Diário do Senado Federal e se dá após a posse.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/448832

Questão 35: FGV - Adv (SEN)/SEN/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Constitui atribuição do Presidente do Senado:

 a) convocar e presidir as sessões conjuntas do Congresso Nacional.
 b) encaminhar os papéis distribuídos às comissões.
 c) assinar as atas das sessões secretas, uma vez aprovadas.
 d) declarar prejudicada proposição que assim deva ser considerada, na conformidade regimental.
 e) desempatar as votações, quando ostensivas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/24983

Questão 36: FGV - Adv (SEN)/SEN/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

A respeito das comissões temporárias, analise as afirmativas a seguir:

I. As comissões temporárias do Senado podem ser internas, externas e parlamentares de inquérito.

II. Uma das causas da extinção das comissões temporárias consiste no término da sessão legislativa ordinária.

III. Nos períodos de recesso do Congresso Nacional, suspende-se o prazo das comissões temporárias.

Assinale:

 a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
 b) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
 c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
 d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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 e) se apenas a afirmativa I estiver correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/24985

Questão 37: FGV - Adv (SEN)/SEN/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Assinale a afirmativa correta.

 a) Ofícios, telegramas, cartas, memoriais e a apresentação de projeto ou indicação constituem matéria do Período de Expediente do Senado.
 b) No Período de Expediente podem ser objeto de deliberação requerimentos pertinentes a proposições constantes da Ordem do Dia.
 c) O início do horário da Ordem do Dia é impreterível e não admite prorrogação.
 d) No período da Ordem do Dia não podem ser examinadas matérias urgentes.
 e) A designação da Ordem do Dia para a primeira sessão de cada sessão legislativa é efetuada na última sessão da sessão legislativa anterior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/24986

Questão 38: FGV - Adv (SEN)/SEN/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Em relação à convocação e comparecimento de Ministro de Estado, é incorreto afirmar que:

 a) no caso de comparecimento, o Ministro de Estado ocupará o lugar no plenário que a Presidência lhe indicar.
 b) o próprio Ministro, mediante entendimento com a Mesa do Senado, pode solicitar seu comparecimento, para expor assunto de relevância de seu Ministério.
 c) a convocação decorre de deliberação do Plenário do Senado, ou de Comissão Mista com designação especial.
 d) após a exposição do Ministro, abre-se a fase de interpelação, pelos senadores inscritos, dentro do assunto tratado.
 e) o Ministro de Estado só pode ser aparteado na fase das interpelações, desde que o permita.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/24987

Questão 39: FGV - Adv (SEN)/SEN/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Em relação à posse, analise as afirmativas a seguir:

I. A posse do Senador se faz em ato público no qual é investido no mandato, devendo a respectiva reunião ser precedida da apresentação à Mesa do diploma
expedido pela Justiça Eleitoral. 

II. Se o Senado estiver em recesso, a posse do Senador realizar-se-á perante a respectiva Mesa, podendo o empossado apresentar seu diploma no início da
próxima sessão legislativa. 

III. O Senador deverá tomar posse dentro de noventa dias, contados da data de sua eleição, mas, a pedido do interessado e por motivo justificado, o prazo pode
ser prorrogado por mais sessenta dias.

Assinale:

 a) se apenas a afirmativa I estiver correta.
 b) se apenas a afirmativa II estiver correta.
 c) se apenas a afirmativa III estiver correta.
 d) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
 e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/24989

Questão 40: FGV - CO (SEN)/SEN/Consultoria e Assessoramento em Orçamentos/Assessoramento em Orçamentos/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

A Mesa do Senado se compõe de:

 a) Presidente, Vice-Presidente e quatro Secretários.
 b) Presidente, dois Vice-Presidentes e cinco Secretários.
 c) Presidente, dois Vice-Presidentes e quatro Secretários.
 d) Presidente, Vice-Presidente e três Secretários.
 e) Presidente, três Vice-Presidentes e quatro Secretários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25038

Questão 41: FGV - CO (SEN)/SEN/Consultoria e Assessoramento em Orçamentos/Assessoramento em Orçamentos/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Assinale a afirmativa incorreta.

 a) As Comissões Diretora e de Constituição, Justiça e Cidadania são comissões permanentes.
 b) As comissões, quanto à duração, dividem-se em comissões permanentes e temporárias.
 c) São comissões temporárias a interna, a externa e a parlamentar de inquérito.
 d) As comissões externas são criadas por deliberação do Plenário ou por proposta do Presidente.
 e) As comissões parlamentares de inquérito se enquadram nas comissões permanentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25039

Questão 42: FGV - CO (SEN)/SEN/Consultoria e Assessoramento em Orçamentos/Assessoramento em Orçamentos/2008
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Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

No que se refere às sessões do Senado, assinale a afirmativa correta.

 a) A apresentação de projetos constitui matéria da Ordem do Dia.
 b) O período da Ordem do Dia é posterior ao Período de Expediente.
 c) O Período de Expediente tem início às dezesseis horas, salvo prorrogação em caráter de exceção.
 d) Na Ordem do Dia são apreciados pedidos de licença de Senadores.
 e) A Ordem do Dia antecede ao Período de Expediente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25042

Questão 43: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Assinale a afirmativa incorreta.

 a) Extinguem-se as comissões temporárias pela conclusão de sua tarefa, pelo advento do respectivo termo final ou ao término da sessão legislativa ordinária.
 b) As comissões internas são as previstas no Regimento para finalidades específicas, ao passo que as comissões externas se destinam a representar o Senado em

congressos, solenidades e outros atos públicos.
 c) Cada Senador só pode integrar, no máximo, três comissões como titular e três como suplente; o membro da Comissão Diretora, contudo, não pode integrar outra

comissão permanente.
 d) A criação de comissões externas decorre de deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Senador ou comissão, ou de proposta do Presidente.
 e) Todas as comissões permanentes podem, no âmbito de suas competências, criar subcomissões permanentes ou temporárias, até o máximo de quatro, desde que

por proposta de qualquer de seus integrantes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25136

Questão 44: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Em relação à Mesa do Senado, é correto afirmar que:

 a) cabe ao Primeiro-Secretário lavrar as atas das sessões secretas, proceder-lhes a leitura e assiná-las depois do 2º Vice-Presidente.
 b) o Presidente tem apenas voto de desempate nas votações ostensivas, mas, em escrutínio secreto, pode votar como qualquer Senador.
 c) os seus membros serão eleitos para mandato de dois anos, vedada a reeleição para os períodos subseqüentes.
 d) a eleição de seus membros será feita em votação ostensiva, exigida maioria de votos e presente a maioria da composição do Senado.
 e) assume a Presidência, não se achando presentes o Presidente e seus substitutos legais, inclusive os Suplentes, o Senador que tiver obtido a segunda posição na

eleição anterior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25140

Questão 45: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Assinale a afirmativa incorreta.

 a) Entre as matérias incluídas na Ordem do Dia, tem precedência o exame de medidas provisórias, a partir do 46º (quadragésimo sexto) dia de sua vigência.
 b) A posse de Senador e o exame de matéria que envolva perigo para a segurança nacional provocam a alteração da seqüência dos trabalhos da Ordem do Dia.
 c) Na sessão pública, somente poderá ser lido documento de caráter sigiloso com autorização do Presidente do Senado, devidamente registrada em ata.
 d) Devem constar da Ordem do Dia as matérias não apreciadas da pauta da sessão deliberativa ordinária anterior, com precedência sobre outras dos grupos a que

pertençam.
 e) Na Ordem do Dia, as matérias de votação em curso têm precedência sobre as de votação não iniciada, e as de votação sobre as de discussão em curso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25147

Questão 46: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Consoante os termos do Regimento Interno do Senado Federal, as sessões podem ser:

 a) deliberativas, não deliberativas e especiais.
 b) ordinárias, extraordinárias e complementares.
 c) legais, regulamentares e senatoriais.
 d) especiais, complementares e suplementares.
 e) não deliberativas, complementares e legais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25153

Questão 47: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

O Senado Federal atua, além do plenário, em inúmeras comissões, algumas permanentes e outras temporárias. A Comissão de Assuntos Econômicos é uma das
Comissões Permanentes.

Dentre suas atribuições específicas encontra-se:

 a) opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas pelo Plenário.
 b) opinar sobre a escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da União.
 c) não poder emendar projetos considerados parcialmente inconstitucionais.
 d) não opinar, mesmo com despacho da Presidência, sobre emendas de redação.
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 e) opinar sobre requerimentos de voto de censura, inclusive quando o tema interessar às relações exteriores do País.

 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25160

Questão 48: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Senador da República, preocupado com a defasagem das regras processuais civis, submetido o Código em vigor a sucessivas reformas, que no seu sentir,
descaracterizaram o sistema cientifico ali adotado, incentiva grupo de juristas especializados no assunto a apresentar projeto para instituir novo Código de Processo Civil.
Consoante as regras regimentais aplicáveis ao Senado. 

Avalie as afirmativas a seguir:

I. Cabe às comissões permanentes o exame a matéria, sendo desnecessária a instituição de comissão temporária. 

II. Após lido o projeto de código em sessão, será designada comissão temporária, composta de onze membros para seu exame. 

III. A Presidência do Senado Federal fixará o calendário das reuniões da comissão temporária. 

IV. Após publicado o projeto no Diário do Senado, poderão ser apresentadas emendas no prazo de vinte dias. 

V. Podem tramitar simultaneamente diversos projetos de Código.

Assinale:

 a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
 b) se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas.
 c) se somente as afirmativas I, II e V estiverem corretas.
 d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
 e) se somente as afirmativas IV e V estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25162

Questão 49: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

O Senado Federal funciona, internamente, por Comissões Permanentes e Temporárias; cada Comissão elege o seu Presidente e o Vice-Presidente. Dentre as atribuições
do Presidente figuram:
 

I. assinatura do expediente;

II. desempatar as votações;

III. convocar reuniões extraordinárias somente a requerimento dos seus integrantes;

IV. coordenar a votação para escolha de relatores para as matérias que devem ser analisadas;

V. promover a publicação das atas das reuniões no Diário do Senado Federal.

Estão corretos apenas os itens:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25164

Questão 50: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

A Constituição Federal estabelece que ao Senado compete o julgamento de Presidente e Vice-Presidente da República, em crimes de responsabilidade. Essa atribuição
privativa do Senado possui regras regimentais, que devem ser cumpridas. 

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir:

I. A Mesa do Senado deve receber autorização da Câmara para instauração do processo. 

II. A leitura do documento ocorrerá na sessão seguinte ao recebimento, sendo eleita Comissão, composta por um quarto dos membros do Senado, de acordo com
a relação de proporcionalidade das representações partidários ou blocos parlamentares. 

III. A Comissão encerrará o seu trabalho com a entrega de libelo acusatório ao Presidente do Senado Federal. 

IV. Não estando o acusado no Distrito Federal, caberá ao Presidente do Senado solicitar sua intimação ao Presidente do Tribunal de Justiça do local onde ele
estiver.

V. Servirá de escrivão um funcionário do Supremo Tribunal Federal, por este indicado, na condição de Presidente do órgão julgador.

Assinale:

 a) se somente as afirmativas I, III e V estiverem corretas.
 b) se somente as afirmativas III, IV e V estiverem corretas.



17/11/2019 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/13949716/imprimir 11/15

 c) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.
 d) se somente as afirmativas III e V estiverem corretas.
 e) se somente as afirmativas I, II, III e IV estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25166

Questão 51: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

O Regimento Interno do Senado estabelece as regras de convivência entre maioria e minoria parlamentar. Sobre tal tema, complementado por regras do Regimento
Comum, avalie as afirmativas a seguir:

I. Cabe às representações partidárias organizar os blocos parlamentares e, caso possuindo maioria absoluta, comunicar tal situação à Mesa Diretora. 

II. A minoria não pode indicar líder. 

III. As duas maiores bancadas do Senado Federal que manifestarem, em relação ao Governo, posição diversa da maioria, poderão indicar líder da minoria no
Congresso Nacional. 

IV. Não alcançada a maioria absoluta de um bloco ou representação partidária, as figuras do Líder da maioria ou minoria serão substituídas pelos lideres
partidários.

V. Os blocos parlamentares no Senado devem ter, pelo menos, um décimo dos Senadores.

Assinale:

 a) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas.
 b) se somente as afirmativas II, IV e V estiverem corretas.
 c) se somente as afirmativas I, II e V estiverem corretas.
 d) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.
 e) se somente as afirmativas I, III e V estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25167

Questão 52: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

O Presidente da República remete projeto de lei, em regime de urgência, para regular fatos relacionados à Segurança Pública. Após o trâmite normal na Câmara dos
Deputados, o projeto ingressa no Senado Federal. Consoante as normas regimentais aplicáveis, avalie as afirmativas abaixo:

I. Após leitura e distribuição às Comissões competentes, somente poderá receber emendas na primeira comissão constante do despacho, em cinco dias. 

II. O projeto será apreciado, sucessivamente, pelas comissões. 

III. As Comissões deverão apresentar pareceres até o vigésimo quinto dia contado do recebimento do projeto no Senado. 

IV. Após a votação da matéria, a redação final das emendas deverá ser apresentada em, no máximo, cinco dias, ao plenário do Senado. 

V. Não concluída a votação no prazo de até quarenta e cinco dias do recebimento do projeto, ele será incluído na Ordem do Dia e sobrestará a deliberação sobre
as demais matérias, até ultimada a sua votação.

Assinale:

 a) se somente as afirmativas I, III e V estiverem corretas.
 b) se somente as afirmativas III, IV e V estiverem corretas.
 c) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.
 d) se somente as afirmativas I, IV e V estiverem corretas.
 e) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25170

Questão 53: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

A Constituição Federal estabelece que a União representará o Brasil nas relações internacionais. Por outro lado, também confere competência exclusiva ao Congresso
Nacional para resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais.

Nessa linha, no âmbito do Senado, quanto à tramitação, avalie as afirmativas a seguir:

I. O ato internacional deverá ser acompanhado de cópia autenticada do texto em português e inglês, não sendo necessária mensagem de encaminhamento.

II. O projeto será lido, publicado, distribuído em avulsos e remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

III. A Comissão receberá emendas no prazo de cinco dias a contar da distribuição dos avulsos.

IV. Após a apresentação das emendas, deve a Comissão opinar sobre o projeto no prazo improrrogável de quinze dias.

V. Publicado o parecer e as emendas e distribuídos os avulsos, decorrido o interstício regimental, a matéria será incluída na ordem do dia.

Assinale:

 a) se somente as afirmativas I, II e IV estiverem corretas.
 b) se somente as afirmativas III, IV e V estiverem corretas.
 c) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.
 d) se somente as afirmativas II, III e V estiverem corretas.
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 e) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25171

Questão 54: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

No âmbito do Senado Federal, excepcionadas as votações pertinentes às emendas constitucionais, as proposições em curso devem ser apreciadas em único turno de
discussão e votação. 

Nessa linha, analise as afirmativas a seguir:

I. A fase de discussão somente poderá ser interrompida pela apresentação de questão de ordem. 

II. Após o anúncio da matéria a ser decidida, será dada a palavra aos oradores para a discussão. 

III. A discussão, inclusive nos projetos em regime de urgência, poderá ser adiada em caso de não manifestação de Comissão Parlamentar, que deveria ter se
pronunciado sobre o tema. 

IV. É de três dias úteis o interstício entre a distribuição de avulsos dos pareceres das comissões e o início da discussão ou votação correspondente.

V. Sempre que for aprovado substitutivo integral a projeto de lei, ele será submetido a turno suplementar.

Estão corretas apenas as afirmativas:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25172

Questão 55: FGV - TL (SEN)/SEN/Polícia Legislativa/Policial Legislativo Federal/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Assinale a alternativa em que duas afirmativas estejam corretas.

 a) Só por deliberação do Presidente será submetida a apoiamento a proposição apresentada em plenário. O quorum para aprovação do apoiamento é de um décimo
da composição do Senado.

 b) A deliberação do Senado será na mesma sessão, após a matéria constante da Ordem do Dia, nos requerimentos em que se pretenda incluir matéria urgente
pendente de parecer. O mesmo sucederá se for solicitada a realização de sessão deliberativa extraordinária.

 c) Depois de lida perante o Plenário, a proposição será objeto de decisão da Mesa no caso de ter por objeto a retificação de ata. O mesmo ocorrerá no caso de ter por
objeto esclarecimentos sobre atos da administração interna do Senado.

 d) Após a deliberação do Plenário, haverá manifestação das comissões competentes para estudo da matéria. O requerimento de voto de censura será submetido à
apreciação das comissões.

 e) Toda proposição apresentada ao Senado será publicada, na íntegra, no Diário do Senado Federal. Cada proposição, salvo emenda, terá curso próprio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25833

Questão 56: FGV - TL (SEN)/SEN/Polícia Legislativa/Policial Legislativo Federal/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Ao Primeiro-Secretário da Mesa do Senado Federal não cabe:

 a) despachar a matéria do expediente que lhe for distribuída pelo Presidente.
 b) promover a guarda das proposições em curso.
 c) auxiliar o Presidente na apuração das eleições, anotando os nomes dos votados e organizando as listas respectivas.
 d) expedir as carteiras de identidade dos Senadores.
 e) assinar, depois do Presidente, as atas das sessões secretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25836

Questão 57: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

As comissões temporárias do Senado Federal:

 a) serão internas, externas e parlamentares de inquérito.
 b) são criadas, quando externas, por qualquer comissão do Senado.
 c) podem ser internas, externas e mistas.
 d) só podem ser criadas, quando externas, em dois turnos de votação.
 e) classificam-se em internas, externas, orçamentárias e parlamentares de inquérito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/25837

Questão 58: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico e Administrativo/Medicina/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

No processo de eleição dos membros da Mesa do Senado Federal, não é correto afirmar que:

 a) são eleitos para mandato de dois anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subseqüente.
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 b) a eleição será feita em escrutínio secreto, exigida maioria de votos e presente a maioria da composição do Senado.
 c) as bancadas partidárias, para fins do cálculo de proporcionalidade, são consideradas pelos seus quantitativos à data da diplomação.
 d) enquanto não eleito o novo Presidente, os trabalhos do Senado serão dirigidos por seu Suplente.
 e) deverá ser assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional das representações partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação no Senado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/26056

Questão 59: FGV - AL (SEN)/SEN/Apoio Técnico e Administrativo/Medicina/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Analise as afirmativas abaixo:

I. Compete ao Primeiro-Secretário da Mesa do Senado assinar os autógrafos dos projetos e emendas a serem remetidos à Câmara dos Deputados.

II. O Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Senado tem a atribuição exclusiva de substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos.

III. É ao Presidente da Mesa do Senado que cabe a atribuição de convocar Suplente de Senador.

Assinale:

 a) se todas as afirmativas estiverem corretas.
 b) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
 c) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
 d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
 e) se somente a afirmativa III estiver correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/26057

Questão 60: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

O Senado Federal, durante as sessões legislativas ordinárias, reunir-se-á anualmente:

 a) de 1º de fevereiro a 15 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.
 b) de 2 de fevereiro a 15 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.
 c) de 15 de fevereiro a 17 de julho e de 15 de agosto a 20 de dezembro.
 d) de 1º de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro.
 e) de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/26437

Questão 61: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Assinale a alternativa em que as duas afirmativas estejam corretas.

 a) Só por deliberação do Presidente será submetida a apoiamento a proposição apresentada em plenário. O quorum para aprovação do apoiamento é de um décimo
da composição do Senado.

 b) A deliberação do Senado será na mesma sessão, após a matéria constante da Ordem do Dia, nos requerimentos em que se pretenda incluir matéria urgente
pendente de parecer. O mesmo sucederá se for solicitada a realização de sessão deliberativa extraordinária.

 c) Depois de lida perante o Plenário, a proposição será objeto de decisão da Mesa no caso de ter por objeto a retificação de ata. O mesmo ocorrerá no caso de ter por
objeto esclarecimentos sobre atos da administração interna do Senado.

 d) Após a deliberação do Plenário, haverá manifestação das comissões competentes para estudo da matéria. O requerimento de voto de censura será submetido à
apreciação das comissões.

 e) Toda proposição apresentada ao Senado será publicada, na íntegra, no Diário do Senado Federal. Cada proposição, salvo emenda, terá curso próprio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/26469

Questão 62: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

Analise as afirmativas a seguir, no que diz respeito aos princípios do processo legislativo no Senado:

I. Constitui princípio a decisão colegiada, ressalvadas as competências específicas fixadas no Regimento do Senado.

II. Entre os princípios, destaca-se aquele segundo o qual a norma geral prevalece sobre a especial.

III. Deve observar-se o princípio da ampla negociação política por meio dos procedimentos regimentais previstos.

Assinale:

 a) se todas as afirmativas estiverem corretas.
 b) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
 c) se apenas a afirmativa I estiver correta.
 d) se apenas a afirmativa III estiver correta.
 e) se apenas a afirmativa II estiver correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/26471

Questão 63: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal
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Ao Primeiro-Secretário da Mesa do Senado Federal não cabe:

 a) despachar a matéria do expediente que lhe for distribuída pelo Presidente.
 b) promover a guarda das proposições em curso.
 c) auxiliar o Presidente na apuração das eleições, anotando os nomes dos votados e organizando as listas respectivas.
 d) expedir as carteiras de identidade dos Senadores.
 e) assinar, depois do Presidente, as atas das sessões secretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/26472

Questão 64: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

O Senado Federal atua, além do plenário, em inúmeras comissões, algumas permanentes e outras temporárias. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é uma
das Comissões Permanentes.

Entre suas atribuições específicas encontra-se:

 a) opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas pelo Plenário.
 b) emitir resoluções para suspender leis declaradas inconstitucionais, que serão encaminhadas para publicação imediata.
 c) não poder emendar projetos considerados parcialmente inconstitucionais.
 d) não opinar, mesmo com despacho da Presidência, sobre emendas de redação.
 e) opinar sobre requerimentos de voto de censura, inclusive quando o tema interessar às relações exteriores do País.

 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/26491

Questão 65: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico ao Processo Legislativo/Processo Legislativo/2008
Assunto: Regimento Interno do Senado Federal

O Regimento Interno do Senado Federal dispõe que o parecer dever ser conclusivo em relação à matéria a que se referir.

Quanto ao parecer é correto afirmar que:

 a) deve sempre concluir pela provação total do projeto.
 b) deve indicar a rejeição em bloco de emendas, sem conclusões individuais.
 c) não necessita de publicação.
 d) deve ser lido em plenário.
 e) não deve ser publicado pois é considerado sigiloso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/conteudo/questoes/26492
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Gabarito

1) C  2) E  3) B  4) D  5) C  6) B  7) E
8) D  9) A  10) D  11) B  12) C  13) C  14) Anulada
15) D  16) B  17) Anulada  18) E  19) C  20) C  21) A
22) D  23) C  24) D  25) C  26) B  27) B  28) B
29) C  30) A  31) E  32) C  33) A  34) C  35) Anulada
36) D  37) A  38) C  39) A  40) C  41) E  42) B
43) Anulada  44) B  45) C  46) A  47) B  48) B  49) A
50) E  51) E  52) A  53) D  54) E  55) E  56) C
57) A  58) D  59) E  60) E  61) E  62) B  63) C
64) A  65) D


