
Exercícios de Direito Eleitoral
Analista



16. Ano: 2016 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Alumínio – SP Prova:
Procurador Jurídico

É proibido ao agente público

a) nos três meses que antecedem a eleição e até a posse dos eleitos,
nomear para cargos do Poder Judiciário ou Tribunal de Contas.

b) realizar, no ano que antecede a eleição, despesas com publicidade dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais.

c) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e
Municípios, e dos Estados aos Municípios, no semestre que antecede as
eleições.

d) fazer qualquer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do
horário eleitoral gratuito.

e) ceder servidor público para comitês de campanha eleitoral de candidato,
durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado
estiver licenciado.



17. Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: PC-PE Prova: Delegado de Polícia

No que se refere às competências originária e privativa para processar e julgar
ações junto aos tribunais eleitorais e à competência dos juízes eleitorais e das
juntas eleitorais, assinale a opção correta.

a) Compete aos juízes eleitorais a expedição do diploma de candidatos
eleitos para ocupar cargos municipais.

b) Caberá ao presidente do tribunal regional eleitoral, em razão de sua
competência privativa, encaminhar à assembleia legislativa estadual proposição
de aumento do número de seus juízes eleitorais.

c) A competência originária para processar e julgar ação de cancelamento
do registro de candidatos a cargos eletivos será do TSE.

d) Em se tratando de disputa de competência para o julgamento de crime
eleitoral praticado na divisa de dois municípios, situados em Estados diferentes,
o conflito de jurisdição será processado e julgado originariamente pelo TSE.

e) As competências das juntas eleitorais incluem a nomeação, em audiência
pública, nos respectivos prazos legais, dos membros das mesas receptoras.



18. Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: PC-PE Prova: Delegado de Polícia
Com relação ao alistamento eleitoral, assinale a opção correta à luz do Código
Eleitoral.
a) Em razão do princípio da competência privativa dos juízes eleitorais e do
princípio da vinculação do processo eleitoral, no caso de perda ou extravio do título
de eleitor, a sua segunda via deverá ser requerida junto ao juiz da zona eleitoral em
que o eleitor estiver inscrito.
b) Caso o eleitor mude de domicílio, ele poderá requerer a transferência de seu
título, desde que observado o tempo mínimo de residência no novo domicílio e o
cumprimento da exigência de ter votado em, pelo menos, uma eleição, no caso de
inscrição primitiva.
c) O código eleitoral elenca as causas de cancelamento da inscrição eleitoral; a
ocorrência de uma dessas causas gerará a exclusão do eleitor, que poderá votar de
forma válida até que se processe a sua exclusão.
d) No alistamento eleitoral, será considerado o domicílio eleitoral do cidadão
qualificado e inscrito o lugar onde sua residência tiver sido estabelecida com ânimo
definitivo.
e) O eleitor ficará vinculado permanentemente à seção eleitoral indicada no seu
título.



19. Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: PC-PE Prova: Delegado de Polícia

Por meio de convenção estadual, um partido político escolheu os seus candidatos aos cargos
majoritário e proporcional e, no prazo legal, solicitou seus pedidos de registros junto ao tribunal
regional eleitoral competente. Ao analisar a solicitação, o procurador regional eleitoral impugnou o
pedido de registro de candidatura de um candidato ao cargo de deputado federal.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta.

a) Caso a impugnação tenha se fundamentado em não quitação de multa eleitoral do
candidato, o partido poderá efetuar o pagamento ou requerer o parcelamento devido, para fins de
regularizar a situação do candidato.

b) Como a legislação eleitoral não estipula prazo legal para o julgamento dos pedidos de
impugnação, o candidato impugnado poderá participar do pleito eleitoral até o julgamento final do
processo.

c) Caso o candidato impugnado concorra sub judice, os votos obtidos em sua candidatura
somente serão computados ao partido após o deferimento do seu registro.

d) O candidato impugnado somente poderá utilizar o horário de rádio e televisão após o
deferimento do seu registro.

e) O partido político poderá requerer a substituição do candidato impugnado até a véspera da
eleição, ocasião em que o tribunal regional eleitoral deverá expedir comunicados aos cartórios
eleitorais, para que os eleitores sejam informados, no dia da votação, sobre a substituição ocorrida.



20. Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: PC-PE Prova: Delegado de Polícia

De acordo com a Lei das Eleições— Lei n.º 9.504/1997—, assinale a opção correta.

a) As coligações terão denominações próprias, que não poderão coincidir com
nome de candidatos, e, na propaganda para o pleito proporcional, cada partido usará
apenas a sua legenda sob o nome da coligação.

b) Nas eleições para cargos do legislativo, somente serão computados ao partido
os votos dados a candidato que não participe de legenda partidária.

c) Em razão da sua responsabilidade subsidiária, o partido político somente será
acionado para o pagamento de multas em face de propaganda eleitoral
extemporânea de seus candidatos, caso esses candidatos não realizem o pagamento
devido no tempo legal.

d) Nas eleições majoritárias para os pleitos estadual e federal, serão considerados
eleitos os candidatos que obtiverem a maioria simples dos votos, excluindo-se os
votos brancos e nulos.

e) Em município com mais de duzentos mil habitantes, deve ocorrer segundo
turno nas eleições para prefeito.



21. Ano: 2016Banca: CESPE Órgão: PC-PE Prova: Delegado de Polícia

De acordo com as disposições preliminares da Lei dos Partidos Políticos — Lei
n.º 9.096/1995 —, assinale a opção correta.

a) Para que determinado partido político de caráter nacional obtenha registro
de seu estatuto junto ao TSE, serão necessários, entre outros requisitos, o apoio
de eleitores não filiados a partidos políticos.

b) O partido político, adquire personalidade jurídica após o registro de seu
estatuto junto ao TSE.

c) O partido político poderá subordinar-se a entidades estrangeiras.

d) O pedido de registro de seu estatuto junto ao TSE, assegura aos partidos
políticos a exclusividade da sua denominação, da sua sigla e dos seus símbolos.

e) O STF considera os partidos políticos como pessoas jurídicas de direito
público, devido ao fato de eles receberem recursos do fundo partidário e de
terem acesso gratuito ao rádio e à televisão.


