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Nº V/F ENUNCIADO DA QUESTÃO 

1.  F (CESPE/SEJUS-ES/2009) Na qualidade de chefe de Estado, o Presidente da República exerce a liderança 
da política nacional por meio da orientação das decisões gerais e da direção da máquina administrativa. 
FALSA. CHEFE DE GOVERNO. 

2.  F (CESPE/FINEP/2009) Entre as atribuições do presidente da República, encontra-se a de dispor, mediante 
decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos, em qualquer situação. FALSA: ART. 84, VI - 
CARGOS JÁ VAGOS. 

3.  F (CESPE/TRE-MA/2009) Se os cargos de presidente e vice presidente da República vierem a ficar vagos, 
responde pela presidência da República o presidente do Congresso Nacional, e deve ser feita a eleição de 
novos presidente e vice-presidente da República para um mandato-tampão. FALSA. ART. 80 - CD 

4.  V (CESPE/TRE-MA/2009) No caso de impedimento concomitante do presidente e do vice-presidente da 
República, quem ocupará provisoriamente a Presidência da República será o presidente da Câmara dos 
Deputados, e a eleição dos novos chefes da nação se dará por eleição popular direta, se ambos os cargos 
tiverem ficado vagos antes de se completarem dois anos de mandato presidencial. VERDADEIRO. ARTS. 
80 e 81 

5.  V (CESPE/TRT-17ª/2009) São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem 
contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. VERDADEIRO. ART. 85, III 

6.  F (CESPE/Juiz Federal Substituto - TRF 1ª/2009) O ministro do Planejamento e os comandantes da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica integram o Conselho da República. FALSO. ART. 91 (**REPETIDA NA 
QUESTÃO Nº 08): CONSELHO DA DEFESA NACIONAL 

7.  F (CESPE/Procurador-BACEN/2009) As infrações penais praticadas pelo presidente da República durante a 
vigência do mandato, sem qualquer relação com a função presidencial, serão objeto de imediata persecutio 
criminis. FALSO. ART. 86, §4º. 

8.  F (CESPE/Juiz Federal Substituto - TRF 1ª/2009) O ministro do Planejamento e os comandantes da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica integram o Conselho da República. FALSO. ART. 91 (**REPETIDA NA 
QUESTÃO Nº 06) : CONSELHO DA DEFESA NACIONAL 

9.  V (CESPE/TJAA - TRT 5ª/2009) Caso haja recebimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de queixa-crime 
contra o presidente da República pela prática de infração penal, este terá suspensas as suas funções. 
VERDADEIRO. ART. 86, §1º 

10.  F (CESPE/Juiz Federal Substituto – TRF 5ª/2009) Todos os membros do Conselho da República, órgão de 
consulta da Presidência, são escolhidos pelo presidente da República.  FALSO. ART. 89, VII 

11.  F (CESPE/Juiz Federal Substituto – TRF 5ª/2009) Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar a respeito 
das questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.  FALSO. ART. 90, II:CONS.REP. 

12.  F (CESPE/Juiz Federal Substituto – TRF 5ª/2009) Para que o presidente da República seja julgado pelo STF 
por crimes comuns, é necessária a autorização de dois terços da Câmara dos Deputados, por força da qual 
fica ele suspenso das suas funções. FALSO. ART. 86, §1º 

13.  V (CESPE/Advogado - BRB/2010) Constituem competências privativas do presidente da República decretar e 
executar intervenção federal e exercer o comando supremo das Forças Armadas. FALSO. ART. 84, X e XIII 

14.  F (CESPE/AJAA-TRE-BA/2010) É de competência exclusiva do presidente da República resolver 
definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos ao 
patrimônio nacional. FALSO. ART. 49, I - CN 

15.  F (CESPE/TJAA-TRE-BA/2010) Na eleição do presidente e do vice presidente da República, se nenhum 
candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, deve ser feita nova eleição, 
concorrendo os dois candidatos mais votados. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer a morte de 
candidato, deverão ser convocadas novas eleições. FALSO. ART. 77, §2º 

 

Sugestão: indique os dispositivos constitucionais para otimizar seu estudo e aprendizagem. 

 

 


