
 

PODER LEGISLATIVO 
 

1) (CESPE - 2017 - SERES-PE - Agente de Segurança Penitenciária - 
adaptada) O Poder Legislativo estadual é bicameral, formado por 
mais de uma assembleia legislativa composta de deputados eleitos 
para mandatos de quatro anos. 
 

2) (FCC - 2018 - IAPEN-AP - Agente Penitenciário) À luz do que dispõe 
a Constituição Federal acerca da composição do Poder Legislativo 
Federal, 

a) o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do 
Distrito Federal, eleitos segundo o sistema proporcional. 

b) cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois Senadores, com 
mandato de 8 anos. 

c) cada Senador será eleito com três suplentes. 
d) a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, 

eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada 
Território e no Distrito Federal. 

e) cada Território poderá eleger até oito Deputados. 
 

3) (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. 

 



 

4) (CESPE - 2020 - SEFAZ-AL - Auditor Fiscal da Receita Estadual) 
A atuação das comissões parlamentares de inquérito insere-se no 
âmbito da função fiscalizatória do Poder Legislativo, considerada 
função típica desse poder 

 
5) (FCC - 2020 - AL-AP - Analista Legislativo - Assessor Jurídico 

Legislativo) A comissão parlamentar de inquérito 
a) é, via de regra, deflagrada pela minoria, mas obedece, no decorrer dos 

trabalhos, a lógica majoritária. 
b) pode ter como objeto de investigação fato que não esteja no âmbito 

da competência legislativa ou investigativa do parlamento, desde que 
de interesse público relevante. 

c) exerce funções próprias das autoridades judiciais, inclusive as de 
natureza cautelar como busca e apreensão de coisas e pessoas. 

d) não pode determinar a condução coercitiva de testemunhas, nos 
termos da jurisprudência do STF na ADPF nº 395-DF. 

e) pode acessar dados referentes ao sigilo bancário, fiscal e telefônico de 
investigados e determinar interceptações telefônicas, sem 
intermediação judicial. 

 
6) (FCC - 2020 - TJ-MS - Juiz Substituto) A Câmara Municipal de uma 

Capital estadual pretende instalar Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para investigar possível ilicitude na conduta de 
empresas que, embora prestem serviço na Capital, recolhem o 
Imposto sobre Serviços em Município vizinho, onde tais empresas 
têm filiais, e no qual a alíquota incidente sobre a base de cálculo do 
imposto é menor, prática que, entendem os Vereadores, tem 
redundado em sonegação fiscal vultosa, causadora de prejuízos à 
Prefeitura da Capital. Nesse caso, considerada a disciplina da matéria 
na Constituição Federal e a jurisprudência pertinente do Supremo 
Tribunal Federal, 

a) se instalada, a CPI estará impedida de exigir informações contábeis 
das empresas investigadas, por não dispor de poderes para 
determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal das empresas 
contribuintes investigadas, ambas matérias sujeitas à reserva 
jurisdicional. 

b) os atos de investigação da CPI estarão sujeitos a controle 
jurisdicional, mediante provocação dos interessados, inclusive por 
meio de mandado de segurança, em defesa de direito líquido e certo 
próprio, não se aplicando, nessa hipótese, a regra da prejudicialidade 



 

por perda de objeto, ainda que haja a extinção da CPI em virtude da 
conclusão dos trabalhos investigatórios. 

c) para ser instalada, a CPI dependerá do requerimento de, no mínimo, 
um terço dos membros da Câmara dos Vereadores, sujeitando-se 
ainda a eventual aprovação do Plenário, caso assim previsto na Lei 
Orgânica municipal ou Regimento Interno do órgão legislativo 
respectivo. 

d) para seu funcionamento, a CPI estará sujeita ao prazo determinado 
em seu ato de instalação, admitidas prorrogações, igualmente 
determinadas e devidamente justificadas, dentro da legislatura 
respectiva, cabendo-lhe, se for o caso, o encaminhamento de suas 
conclusões ao Ministério Público, para promoção da responsabilidade 
civil ou criminal dos infratores. 

e) a CPI não poderá ser instalada, uma vez que o objeto de investigação 
não se insere dentro das competências do Município, mas sim do 
Estado, seja por recair sobre conduta que extrapola os limites 
territoriais municipais, seja por existir suspeita da prática de crime, 
sujeita, portanto, à investigação e persecução penal. 

 
7)  (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. 

 
8) (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. 

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. 
 
9) (FCC - 2019 - TJ-MA - Analista Judiciário – Direito) Acerca do que 

dispõe a Constituição Federal sobre o Poder Legislativo, 
a) os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do 
mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles 
receberam informações. 

b) o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do 
Distrito Federal, eleitos pelo sistema proporcional. 

c) compete privativamente ao Congresso Nacional aprovar previamente, 
por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos 
chefes de missão diplomática de caráter permanente. 

d) compete privativamente ao Senado Federal 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. 

e) os Deputados e Senadores são invioláveis penal, mas não civilmente, 
por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. 

 
10) (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. 

 
11) (FCC - 2018 - Câmara Legislativa do Distrito Federal - 

Consultor Técnico Legislativo) Os Deputados e Senadores 
a) que abusarem das prerrogativas constitucionais a eles asseguradas 

não poderão perder o mandato em razão de tal hipótese não estar 
prevista como incompatível com o decoro parlamentar. 

b) não poderão, desde a expedição do diploma, ser titulares de mais de 
um cargo ou mandato público eletivo. 

c) serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou 
prestadas em razão do exercício do mandato. 

d) perderão o mandato ainda quando licenciados pela respectiva Casa 
para tratar, sem remuneração, de interesse particular, se o 
afastamento ultrapassar noventa dias por sessão legislativa. 

e) poderão optar pela remuneração do mandato quando investidos no 
cargo de Secretário do Distrito Federal. 

 


