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QUESTÕES 

 

1) (VUNESP - 2017 - DPE-RO - Defensor Público Substituto) Atualmente entende-se que 

a) os elementos constitutivos do Estado são o governo, o território, a população e a finalidade. 

b) não existe Estado sem território. 

c) nação é uma ordem jurídica soberana, que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. 

d) os conceitos de Estado e nação são coincidentes, já que ambos representam uma comunidade com vínculo jurídico entre 

seus componentes. 

e) Estado é uma comunidade exclusivamente de base histórico-cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

2) (VUNESP - 2017 - DPE-RO - Defensor Público Substituto) O Estado Federal é caracterizado, na sua versão clássica, que 

ainda hoje corresponde à regra geral em muitos países, pela superposição de ordens jurídicas, designadamente, a federal, 

representada pela União, e a federada, representada pelos Estados-membros, cujas respectivas esferas de atuação são 

determinadas 

a) pelos critérios de repartição de competências estabelecidos constitucionalmente, que atuam também como limitação do 

poder. 

b) pela proibição de secessão, que torna o vínculo federativo indissolúvel e é assegurado por meio de cláusula pétrea. 

c) pelo poder de auto-organização, assegurado por uma constituição rígida, sem hierarquia entre os componentes da 

federação. 

d) pela capacidade de autogoverno, consistente na existência de órgãos próprios que não dependem dos órgãos federais. 

e) pela participação dos Estados-membros na formação da vontade federal, por meio da produção legislativa. 

 

 

 

 

 

 

3) (CESPE - 2019 - PGM - Campo Grande - MS - Procurador Municipal) A forma federativa de Estado é cláusula pétrea, 

porque a Constituição Federal de 1988 veda a possibilidade de emenda constitucional tendente a aboli-la, não fazendo o 

mesmo em relação à forma de governo, que constitui princípio sensível da ordem federativa, podendo ser autorizada 

intervenção federal no ente federado que a desrespeitar. 
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4) (FGV - 2018 - AL-RO - Analista Legislativo) A federação é a forma de Estado composta pela associação de múltiplas 

entidades territoriais autônomas, dotadas de governo próprio, que dividem responsabilidades em diferentes âmbitos. De 

acordo com o texto constitucional, o Brasil, considerado um exemplo de Estado federado, não inclui como ente da federação 

a) o Distrito Federal 

b) os Estados 

c) os Municípios 

d) os Territórios federais 

e) a União 

 

 

 

 

 

 

5) (CESPE - 2018 - TCE-MG - Conhecimentos Gerais e Específicos - Cargos: 1, 2, 4, 5 e 7) Determinado estado-membro se 

desfez de parte de seu território, e a população ali residente foi unida a outro estado-membro, sem que aquele perdesse a 

sua identidade originária. Nessa situação, ocorreu a modalidade de formação de estados federados denominada 

a) incorporação. 

b) subdivisão. 

c) desmembramento por anexação. 

d) desmembramento por formação. 

e) fusão. 

 

 

 

 

 

 

6) (CESPE - 2018 - PC-MA - Investigador de Polícia) Acerca da organização político-administrativa do Estado, julgue os itens 

a seguir. 

I O desmembramento de um município será determinado por lei municipal, dentro do período determinado por lei 

complementar federal, e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, 

inexistindo a necessidade de divulgação prévia de estudos de viabilidade municipal na imprensa oficial. 

II Os estados podem incorporar-se entre si, mediante a aprovação da população diretamente interessada, por meio de 

plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. 

III É permitida somente à União a criação de distinções entre brasileiros. 

Assinale a opção correta. 

a) Apenas o item I está certo. 

b) Apenas o item II está certo. 

c) Apenas os itens I e III estão certos. 

d) Apenas os itens II e III estão certos. 

e) Todos os itens estão certos. 
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7) (FCC - 2020 - AL-AP - Analista Legislativo - Assessor Jurídico Legislativo) Com vistas a promover maior proteção a direitos 

difusos e coletivos, a Assembleia Legislativa de determinado Estado da federação pretende legislar, dentre outras, sobre as 

seguintes matérias: 

I. proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

II. propaganda comercial. 

Considerada a disciplina da repartição de competências na Constituição Federal, a legislação pretendida é cabível 

a) apenas na primeira matéria, por se tratar de competência legislativa concorrente; sendo vedado ao Estado legislar sobre 

a segunda matéria, de competência privativa da União. 

b) apenas na segunda matéria, por se tratar de competência legislativa concorrente; sendo vedado ao Estado legislar sobre 

a primeira matéria, de competência privativa da União. 

c) em ambas matérias, desde que haja lei complementar federal que autorize os Estados a legislar sobre questões 

específicas. 

d) na primeira matéria, desde que haja lei complementar federal que autorize os Estados a legislar sobre questões 

específicas; e na segunda matéria, no exercício de competência suplementar pelo Estado, ou, diante da inexistência de lei 

federal sobre normas gerais, de competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

e) na primeira matéria, no exercício de competência suplementar pelo Estado, ou, diante da inexistência de lei federal sobre 

normas gerais, de competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades; e na segunda matéria, desde que haja 

lei complementar federal que autorize os Estados a legislar sobre questões específicas. 

 

 

 

 

 

 

8) (CESPE - 2020 - SEFAZ-AL - Auditor Fiscal da Receita Estadual) Diante da inexistência de lei federal pertinente, os estados 

possuem capacidade plena para legislar sobre normas gerais em direito tributário.  

 

 

 

 

 

 

9) (CESPE - 2020 - SEFAZ-AL - Auditor Fiscal da Receita Estadual) Por expressa disposição constitucional, as competências 

materiais e legislativas dos municípios subordinam-se integralmente ao disposto nas constituições dos respectivos estados-

membros a que eles pertencem. 

 

 

 

 

 

 

10) (VUNESP - 2019 - Câmara de São Miguel Arcanjo - SP - Procurador Legislativo) Considerando a repartição constitucional 

de competências entre os entes da Federação, é correto afirmar, a respeito da competência para legislar sobre assistência 

jurídica, que, nessa matéria, 

a) a União tem competência legislativa privativa. 

b) somente a União e os Estados podem legislar. 

c) os Municípios têm competência legislativa plena. 

d) os Municípios detêm competência legislativa suplementar. 

e) os Municípios não têm competência para legislar. 



Curso Regular Resolução de Questões 
Professor: Paulo Máximo 
Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) (CESPE - 2019 - TJ-PA - Juiz de Direito Substituto.) Em razão de queimadas florestais, a Assembleia Legislativa do Pará 

aprovou e o governador sancionou determinada lei que amplia para cem metros a área de proteção em torno de nascentes. 

Nessa situação hipotética, a lei é 

a) inconstitucional, porque a competência para legislar sobre florestas é privativa da União. 

b) inconstitucional, porque a competência para legislar sobre florestas é exclusiva da União. 

c) constitucional, porque a competência para legislar sobre florestas é privativa dos estados. 

d) constitucional, porque a competência para legislar sobre florestas é comum da União, do Distrito Federal e dos estados. 

e) constitucional, porque a competência para legislar sobre florestas é concorrente entre a União, o Distrito Federal e os 

estados. 

 

 

 

 

 

 

12) (FGV - 2019 - MPE-RJ - Analista do Ministério Público – Processual) O Estado Alfa, com o objetivo de desburocratizar a 

atuação dos órgãos estaduais e fomentar a atividade econômica, editou a Lei nº XX/2019, que simplificou, em seu art. 1º, os 

requisitos a serem cumpridos, na confecção do respectivo contrato social, pelas sociedades empresárias com sede no Estado. 

Em seu art. 2º, dispensou-as, inclusive, do registro, caso a sua estrutura fosse unifamiliar e o seu funcionamento ocorresse 

no domicílio da família. À luz da divisão constitucional de competências, a Lei nº XX/2019 é: 

a) integralmente constitucional, pois o Estado Alfa possui competência concorrente com a União para legislar sobre as 

referidas matérias; 

b) parcialmente constitucional, pois o art. 2º incursiona em matéria de competência privativa da União, que é indelegável; 

c) integralmente inconstitucional, pois o Estado Alfa legislou sobre matérias de competência legislativa da União e dos 

Municípios; 

d) parcialmente constitucional, pois o art. 1º incursiona em matéria de competência privativa do Município, o que afronta a 

sua autonomia; 

e) integralmente inconstitucional, pois o Estado Alfa legislou sobre matérias de competência da União, ressalvada a anterior 

edição de lei complementar autorizativa. 

 

 

 

 

 

 

13) (VUNESP - 2020 - FITO – Advogado) Sobre o procedimento de intervenção da União na autonomia política do Estado 

membro, assinale a alternativa que se coaduna com a Constituição Federal. 

a) A Assembleia Legislativa pode requisitar ao Presidente da República a intervenção, no caso de estar sofrendo coação no 

exercício de suas funções. 

b) O decreto de intervenção será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de quarenta e oito horas. 

c) O Tribunal Superior Eleitoral, no caso de desobediência à ordem ou decisão que proferir, pode solicitar a intervenção ao 

Presidente da República. 
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d) Cabe ao Supremo Tribunal Federal, exclusivamente, requisitar ao Presidente da República a intervenção para assegurar a 

execução de decisão da Justiça Federal. 

e) Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos continuarão impedidas de exercê-los. 

 

 

 

 

 

 

14) (CESPE - 2019 - Prefeitura de Campo Grande - MS - Procurador Municipal) Com relação à organização do Estado e às 

funções essenciais à justiça, julgue o item subsecutivo. 

Situação hipotética: Determinado estado da Federação violou autonomia municipal por ter repassado a seus municípios, em 

valor menor do que o devido e com atraso, receitas tributárias obrigatórias determinadas pela Constituição Federal de 1988.  

o Nessa situação, o presidente da República não pode decretar de ofício intervenção federal no referido estado. 

 

 

 

 

 

 

15) (VUNESP - 2019 - TJ-RO - Juiz de Direito Substituto) Considere que o Estado de Rondônia deixe de entregar ao Município 

de Porto Velho o percentual de 50% relativo ao Imposto sobre Propriedade de Veículos (IPVA) correspondente aos veículos 

licenciados na municipalidade dentro dos prazos estabelecidos em lei, sob o argumento de esse município não ter atendido 

condição prevista em programa de benefício fiscal criado pelo Estado. Nessa hipótese, é correto afirmar que 

a) há fundamento constitucional para que o Presidente da República, mediante requisição do Supremo Tribunal Federal, 

decrete a intervenção federal. 

b) não há fundamento constitucional para a decretação da intervenção federal, pois a falta de repasse de um único imposto 

não permite a deflagração de intervenção federal, mecanismo constitucional extremamente gravoso. 

c) há fundamento constitucional para que o Presidente da República, de forma espontânea e após verificação dos motivos 

que a determinam, decrete Intervenção Federal sobre o Estado. 

d) não há fundamento constitucional para a decretação de intervenção federal, pois a imposição de condição prevista em 

programa de benefício fiscal é constitucional. 

e) há fundamento constitucional para que o Presidente da República decrete a intervenção federal, mas, nesse caso, exige-

se sua provocação pelo Poder Legislativo Estadual, a qual, uma vez solicitada, possui caráter obrigatório. 

 

 

 

 

 

 

16) (VUNESP - 2018 - AresPCJ - SP - Procurador Jurídico) A Constituição Federal, ao tratar da intervenção, estabelece que 

a) a decretação da intervenção dependerá, no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do 

Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. 

b) o decreto de intervenção, que especificará as condições de execução e, se for o caso, nomeará o interventor, será 

submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de quarenta e oito horas. 

c) o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, se estiverem em recesso, serão convocados extraordinariamente para 

a apreciação do decreto de intervenção, no prazo máximo de cinco dias. 

d) a decretação da intervenção, para assegurar a observância de princípios constitucionais, dependerá de representação do 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, exceto no caso de recusa à execução de lei federal. 
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e) se a decretação da intervenção tiver por objetivo garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da 

Federação, dependerá de solicitação do Superior Tribunal de Justiça se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. 

 

 

 

 

 

 

17) (CESPE - 2018 - STM - Analista Judiciário - Área Judiciária) De acordo com a vigente Constituição, cabe ao Superior 

Tribunal Militar requisitar intervenção da União quando outra unidade federativa criar óbice ao cumprimento de decisão de 

qualquer órgão da justiça militar. 

 

 

 

 

 

 

18) (CESPE - 2019 - PGE-PE - Analista Judiciário de Procuradoria) O princípio da separação dos poderes, que rege o 

ordenamento jurídico brasileiro, é originário da teoria de freios e contrapesos, desenvolvida na obra O príncipe, de 

Maquiavel. 

 

 

 

 

 

 

19) (FCC - 2018 - DPE-RS - Defensor Público) Montesquieu, ao analisar a Constituição da Inglaterra, descreve o princípio da 

separação de poderes e sustenta que 

a) ao poder legislativo cabe estabelecer a segurança e prevenir as invasões. 

b) não há perigo para a liberdade se a mesma pessoa reúne o poder executivo e o poder legislativo. 

c) os juízes da nação constituem “a boca que pronuncia as palavras da lei”, devendo agir de modo inventivo e inovador. 

d) o poder legislativo será composto por dois corpos distintos, que deliberarão em separado. 

e) o povo não pode, nos grandes estados, ter representantes no poder legislativo. 

 

 

 

 

 

 

20) (VUNESP - 2018 - PGE-SP - Procurador do Estado) Ao escrever sobre a relação entre liberdade política, democracia e 

poder, no Livro XI da obra clássica “O Espírito das Leis”, Montesquieu já afirmava: ‘Para que não se possa abusar do poder, é 

preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder.”. A ideia foi incorporada pela Constituição brasileira de 1988, 

sendo correto afirmar sobre a independência e harmonia dos Poderes: 

a) a Comissão Parlamentar de Inquérito, enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais é senão a 

longa manus do próprio Congresso Nacional ou das Casas que o compõem. Assim, as suas decisões que respeitarem aos 

princípios da colegialidade e da motivação não estarão sujeitas ao controle jurisdicional ou revisão por parte do Poder 

Judiciário. 
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b) compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos 

crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica 

nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. 

c) a decretação da intervenção federal dependerá sempre de prévia solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo 

coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. 

d) a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos 

Tribunais Superiores terão início no Senado Federal e cada parte interessada poderá solicitar urgência para apreciação de 

projetos de sua iniciativa. 

e) cabe ao Congresso Nacional, mediante controle externo, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela 

União mediante convênio, acordo, ajuste a outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município. 

 

 

 

 

 

 

21) (CESPE - 2019 - CGE - CE - Auditor de Controle Interno - Fomento ao Controle Social) Acerca da repartição de poderes, 

assinale a opção correta. 

a) No Estado democrático, a existência de instância acima dos Poderes e incumbida de impedir a prevalência de um sobre 

os demais é condição necessária para assegurar a efetiva separação e independência dos Poderes. 

b) A independência dos Poderes é pressuposto próprio do federalismo enquanto forma de organização do Estado. 

c) A existência de mecanismos de promoção de equilíbrio entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário favorece a 

estabilidade política no Estado democrático. 

d) A separação dos Poderes tem como objetivo fundamental assegurar a independência do Legislativo e do Judiciário e 

protegê-los da hipertrofia e incontrastável influência do Executivo. 

e) A doutrina da separação dos Poderes rompeu com a noção de unicidade e indivisibilidade do poder do Estado, 

enfraquecendo-o enquanto forma de organização política e jurídica. 

 

 

 

 

 

 

22) (FCC - 2019 - SANASA Campinas - Procurador Jurídico) Considere que a Câmara Municipal tenha editado uma lei, de 

iniciativa de um de seus vereadores, fixando determinadas prioridades governamentais no âmbito do Município de Campinas 

e determinando a prática de várias ações por parte de órgãos municipais, as quais, para sua execução, dependerão da 

contratação de novos servidores e realocação de recursos orçamentários. Do ponto de vista da disciplina constitucional 

aplicável ao processo legislativo e à atuação do Poder Executivo e Poder Legislativo, a situação narrada 

a) indica violação ao princípio da separação de poderes, eis que, não se tratando de matéria de reserva de lei e sim própria 

da atividade de administrar cometida ao Executivo, a iniciativa parlamentar exorbitou sua regular competência. 

b) não contempla qualquer inconstitucionalidade, mas apenas vício de forma, eis que a matéria seria passível de disciplina 

mediante decreto, editado pelo Poder Legislativo ou pelo Chefe do Executivo. 

c) seria legítima se não importasse aumento de despesa para o Executivo, pois apenas as proposições que importem 

dispêndio de recursos orçamentários são de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. 

d) encontra respaldo na moderna teoria de separação de poderes, que predica a inexistência de uma “reserva da 

administração” e de “reserva de lei formal”, admitindo a competência intercambiável entre os Poderes Executivo e 

Legislativo. 
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e) configura violação ao princípio federativo, pois a atuação exorbitante do Poder Legislativo compromete a autonomia do 

ente municipal para executar as competências a este constitucionalmente conferidas, salvo se o Chefe do Executivo 

convalidar a iniciativa parlamentar. 

 

 

 

 

 

 

 

23) (CESPE - 2016 - TJ-DFT – Juiz) A respeito do Poder Legislativo, assinale a opção correta. 

a) A convocação extraordinária do Congresso Nacional realizada pelo presidente do Senado Federal, em caso de relevante 

interesse público, está na margem de sua discricionariedade política, prescindindo-se, assim, de confirmação. 

b) O STF possui entendimento consolidado de que é possível a participação de Assembleia Legislativa na nomeação de 

dirigentes de autarquias ou fundações públicas. 

c) Conforme entendimento consolidado do STF, o direito contra a autoincriminação, facultando-se o silêncio, deve ser 

observado pelas Comissões Parlamentares de Inquérito, mas os advogados dos depoentes não podem intervir. 

d) A rejeição ao veto de LC deve ser realizada pelo Senado Federal no prazo máximo de trinta dias da aposição comunicada 

ao presidente da Casa. 

e) Os trabalhos do Congresso se desenvolvem ao longo da legislatura que compreende período coincidente com o mandato 

dos senadores. 

 

 

 

 

 

 

24) (VUNESP - 2019 - Prefeitura de São José dos Campos - SP – Procurador) A Constituição Federal, sobre o Poder Legislativo, 

estabelece que 

a) é de competência exclusiva do Senado Federal sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. 

b) salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas comissões serão tomadas por maioria 

dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 

c) é de competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo 

contra o Presidente e o Vice- -Presidente da República e os Ministros de Estado. 

d) os Deputados e Senadores, desde a posse, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 

e) é de competência privativa da Câmara dos Deputados julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República 

e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. 

 

 

 

 

 

 

25) (FCC - 2020 - AL-AP - Analista Legislativo - Assessor Jurídico Legislativo) Consideradas a disciplina constitucional 

pertinente e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de 

âmbito estadual 

a) pode decretar a indisponibilidade de bens de investigado, como medida inerente à função de fiscalização que exerce e 

aos poderes investigatórios de que dispõe, a exemplo do que se reconhece às Cortes de Contas. 
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b) deve consentir que o investigado convocado para prestar depoimento permaneça em silêncio, de modo a evitar a 

autoincriminação, sendo cabível impetração de habeas corpus preventivo pelo interessado para assegurar que não seja preso 

acaso, nessas circunstâncias, silencie. 

c) funcionará pelo prazo estipulado em seu ato de instituição, admitidas prorrogações, desde que observado o limite 

temporal máximo estabelecido no regimento interno da Assembleia Legislativa, uma vez que esse tema se insere no âmbito 

das competências privativas do Poder Legislativo. 

d) está sujeita às condições e limitações decorrentes da Constituição Federal e da respectiva Constituição estadual, a qual 

pode exigir deliberação do plenário da Assembleia Legislativa para autorizar sua instalação. 

e) depende de autorização judicial para decretar a quebra de sigilo bancário de investigados, diferentemente de CPI 

instaurada em âmbito federal, que dispõe de poder para tanto. 

 

 

 

 

 

 

26) (CESPE - 2018 - TJ-CE - Juiz Substituto) A respeito das competências das CPI e do controle jurisdicional, assinale a opção 

correta, segundo o entendimento doutrinário e a jurisprudência do STF. 

a) A CPI tem poder para requisitar de operadoras de telefonia acesso a informações que estejam sob segredo de justiça em 

processo judicial. 

b) Eventual decretação da quebra de sigilo telefônico por CPI está isenta de posterior controle judicial. 

c) Concluídos os trabalhos, a CPI poderá encaminhar o seu relatório circunstanciado à autoridade policial. 

d) O fornecimento de informações resguardadas sob sigilo bancário independe de aprovação pelo plenário da CPI. 

e) Busca e apreensão domiciliar podem ser determinadas pela CPI, independentemente de ordem judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

27)  (CESPE - 2017 - TRE-BA - Analista Judiciário) Conforme a Constituição Federal de 1988, os senadores da República são 

a) invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. 

b) representantes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

c) eleitos para mandato de quatro anos. 

d) submetidos a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça a partir da expedição do diploma. 

e) eleitos, cada qual, com um suplente. 

 

 

 

 

 

 

28) (FCC - 2020 - AL-AP - Analista Legislativo - Assessor Jurídico Legislativo) Acerca do chamado regime jurídico do 

congressista previsto na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar: 

a) A imunidade parlamentar formal se aplica aos deputados estaduais, mas a eles não se aplicam as regras constitucionais 

sobre perda de mandato e inviolabilidade. 
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b) Senador que tiver suspensos os direitos políticos perderá o mandato por ato declaratório da Mesa do Senado Federal, de 

ofício ou mediante provocação de membro ou partido político com assento no Congresso Nacional, assegurada a ampla 

defesa. 

c) Prerrogativa que concede aos congressistas inviolabilidade civil e penal por suas palavras, opiniões e votos, assim 

denominada imunidade formal. 

d) Processo penal instaurado em face do suplente permanece no STF mesmo quando este deixar de exercer a função 

parlamentar pelo retorno do titular, pois a prerrogativa de foro tem caráter intuitu personae. 

e) A imunidade parlamentar se estende ao corréu sem esta prerrogativa. 

 

 

 

 

 

 

29) (FGV - 2019 - TJ-CE - Técnico Judiciário - Área Judiciária) A Deputada Federal Joana e o Vereador Pedro, do Município 

Beta, participaram de um “ato de desagravo ao povo brasileiro”, na Capital Federal, no qual fizeram severas críticas à atuação 

de alguns órgãos federais, atribuindo, inclusive, a prática de crimes a diversos agentes públicos neles lotados. Um servidor 

público federal procurou o seu advogado e solicitou orientação sobre a possibilidade de responsabilizar os referidos 

parlamentares por suas declarações. À luz da sistemática constitucional, o advogado informou corretamente que: 

a) ambos os parlamentares podem ser responsabilizados, já que não possuem qualquer tipo de imunidade; 

b) apenas a Deputada Federal pode ser responsabilizada, pois somente ela atua em Brasília; 

c) apenas o Vereador pode ser responsabilizado, pois não possui imunidade fora do território do Município Beta; 

d) nenhum dos dois parlamentares pode ser responsabilizado, já que ambos possuem imunidade; 

e) os parlamentares somente podem ser responsabilizados caso tenham renunciado à imunidade no início da legislatura. 

 

 

 

 

 

 

30) (VUNESP - 2018 - Câmara de Indaiatuba -SP - Procurador Jurídico) Suponha que o Senador Y, no exercício do seu 

mandato, seja investido no cargo de Governador de Território. É correto afirmar, segundo a Constituição, que 

a) conservará o seu mandato e poderá exercer ambas as funções, desde que haja compatibilidade de horários. 

b) perderá o seu mandato, ante a nítida incompatibilidade entre as funções exercidas, e em atenção ao princípio da 

separação de poderes. 

c) inexistindo suplente que possa substituir o Senador, far-se-á eleição para preencher a vaga se faltarem mais de 15 meses 

para o término do mandato. 

d) mesmo que exista suplente para assumir a vaga, caso a vacância ocorra faltando mais de 9 meses para o término do 

mandato, deverão ser realizadas novas eleições. 

e) o Senador deverá abrir mão da remuneração do mandato de senador e receber a correspondente ao novo cargo. 

 

 

 

 

 

 


