
15. Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: TJ-DFT Prova: Juiz 

Com relação a princípios e garantias do direito eleitoral, dos sistemas eleitorais, 
dos partidos políticos e dos direitos políticos, assinale a opção correta. 

  a) O princípio da anualidade não é uma cláusula pétrea e pode ser suprimido 
por EC. 

  b) A Cidadania e o Pluralismo Político são objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil. 

  c) O pluralismo político é expressão sinônima de diversidade partidária. 

  d) São garantias que regem a disciplina dos partidos políticos: a liberdade 
partidária externa, a liberdade partidária interna, a subvenção pública e a 
intervenção estatal mínima. 

  e) O sistema majoritário brasileiro é unívoco. 

 



16. Ano: 2015 Banca: FCC Órgão: TJ-PI Prova: Juiz Substituto 

NÃO é vedado designar como local de votação  

  a) estabelecimentos penais.  

  b) imóvel pertencente a candidato, ainda que em área rural.  

  c) propriedade pertencente a cônjuge de delegado de partido.  

  d) propriedade particular, desde que seja efetuado o pagamento de justa e 
prévia indenização pelo seu uso.  

  e) propriedade pertencente à autoridade policial. 



17. Ano: 2015 Banca: PGR Órgão: PGR Prova: Procurador da República 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROPÔS AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL EM QUE IMPUTOU PRÁTICA DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO A 
CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL, NAS ELEIÇÕES DE 2014. JULGADO 
IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, 

  a) caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, porque não houve 
cassação do registro ou do diploma; negado seguimento ao recurso, caberá 
agravo para o Tribunal Superior Eleitoral; 

  b) Cabe recurso ordinário, mas o presidente do tribunal de origem deverá 
exercer o juízo de admissibilidade, caso em que, negado seguimento ao recurso, 
caberá agravo para o Tribunal Superior Eleitoral; 

  c) Cabe recurso ordinário, mas o presidente do tribunal de origem deverá 
encaminhar diretamente o recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, sem exercer 
juízo de admissibilidade; 

  d) nenhuma das respostas anteriores. 

 



18. Ano: 2015 Banca: PGR Órgão: PGR Prova: Procurador da República 

PROFESSOR QUE CONCORREU A VEREADOR NO ANO DE 2012, NO MÊS DE 
MAIO DA ELEIÇÃO, REALIZA REUNIÃO COM SEUS ALUNOS DO ÚLTIMO ANO DO 
ENSINO MÉDIO E LHES PROMETE FINANCIAR A FORMATURA, DESDE QUE LHE 
DÊEM O VOTO. A CONDUTA DO PROFESSOR CARACTERIZA: 

  a) Crime de corrupção eleitoral e captação ilícita de sufrágio; 

  b) Captação ilícita de sufrágio, sem prejuízo de configurar abuso de poder 
econômico; 

  c) Crime de corrupção eleitoral; 

  d) Captação ilícita de sufrágio. 

 



19. Ano: 2015 Banca: PGR Órgão: PGR Prova: Procurador da República 

O CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL QUE, AO LONGO DA CAMPANHA, 
PRATICOU CAPTAÇÃO ILICITA DE SUFRÁGIO, EM SENDO ELEITO, SERÁ, EM 
MATÉRIA CRIMINAL, PROCESSADO E JULGADO POR ESSA PRÁTICA 

  a) no juizo eleitoral, por não se aplicar, no ambiente eleitoral, a competência 
por prerrogativa de função; 

  b) no Tribunal Regional Eleitoral do Estado onde ocorreu o registro da 
candidatura; 

  c) no Tribunal Superior Eleitoral; 

  d) no Supremo Tribunal Federal. 

 



20) Ano: 2015 Banca: PGR Órgão: PGR Prova: Procurador da República 

DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE ANULA O PROCESSO A PARTIR 
DE DETERMINADO VÍCIO CONSTATADO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O 
JUÍZO ELEITORAL, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS PARA CORREÇÃO E 
PROSSEGUIMENTO 

  a) admite recurso ordinário; 

  b) admite recurso extraordinário; 

  c) admite agravo; 

  d) não admite recurso especial; 

 



21) Ano: 2015 Banca: PGR Órgão: PGR Prova: Procurador da República 

 

CONDENAÇÃO A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS EM RAZÃO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR OFENSA A PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL 
SUPERIOR ELEITORAL, 

  a) implica inelegibilidade por oito anos; 

  b) não gera inelegibilidade, por não se tratar de hipótese de lesão ao 
patrimônio público e enriquecimento ilícito; 

  c) não gera, por si mesma, a inelegibilidade, que pode, todavia, ser apurada em 
ação de Impugnação de Mandato Eletivo; 

  d) gerará inelegibilidade se houver expressa menção na decisão condenatória. 

 



22) Ano: 2013 Banca: PGR Órgão: PGR Prova: Procurador da República 

SOBRE O ALISTAMENTO ELEITORAL E O VOTO, COM BASE NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988, É CORRETO AFIMAR: 

  a) O alistamento eleitoral é obrigatório para os maiores de dezoito anos; é 
facultativo para os conscritos por estarem prestando o serviço militar. 

  b) O alistamento eleitoral é facultativo para os maiores de dezesseis anos e 
menores de dezoito anos, mas o voto é obrigatório. 

  c) O alistamento eleitoral é facultativo para os maiores de setenta anos, mas o 
voto é obrigatório, sendo cancelada a inscrição eleitoral se o eleitor maior de 
setenta anos não comparecer em três eleições consecutivas. 

  d) O alistamento eleitoral é facultativo para analfabetos; os maiores de setenta 
anos; os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos; o voto é 
facultativo nas três hipóteses citadas. 

 



23) Ano: 2013 Banca: PGR Órgão: PGR Prova: Procurador da República 
 O JUIZ ELEITORAL INDEFERE O PEDIDO DE REGISTRO DE UM CANDITADO, FILHO DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, AO CARGO DE VEREADOR, POR SE ENQUADRAR EM UMA 
DAS HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE CONSTITUCIONAL. O CANDIDATO INTERPÕE 
RECURSO. O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DO 
CANDIDATO. NESTE CASO, COM BASE NOS DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO E DO 
CÓDIGO ELEITORAL SOBRE OS RECURSOS, É CORRETO AFIRMAR QUE DA DECISÃO DO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL CABERÁ: 
  a) recurso ordinário, dirigido ao TSE, por ter sido proferida contra disposição expressa 
da Constituição ou de lei. 
  b) recurso especial, dirigido ao TSE, se ocorrer divergência na interpretação de lei 
entre dois ou mais tribunais eleitorais; e, no mesmo momento processual, recurso 
extraordinário, dirigido ao STF, por contrariar dispositivo da Constituição, devendo o 
recorrente demonstrar a repercussão geral da questão constitucional discutida no 
caso. 
  c) recurso ordinário, dirigido diretamente ao STF, por versar sobre inelegibilidade 
constitucional, mesmo que em eleição municipal, não havendo necessidade de 
demonstrar a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. 
  d) recurso especial, dirigido ao TSE, por ter sido proferida contra disposição expressa 
da Constituição ou de lei; e/ou se ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois 
ou mais tribunais eleitorais. 
 



24) Ano: 2013 Banca: PGR Órgão: PGR Prova: Procurador da República 

SOBRE AS INELEGIBILIDADES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS, É CORRETO 
AFIRMAR: 

  a) São requisitos positivos, na forma da lei, a nacionalidade brasileira, o pleno 
exercício dos direitos políticos; o alistamento eleitoral, entre outros. 

  b) São requisitos negativos, pois sua ausência acarreta restrições aos direitos 
políticos, tais como a falta de domicílio eleitoral na circunscrição; a ausência de filiação 
partidária um ano antes da eleição; a falta da idade mínima na data da eleição, em 
relação aos cargos definidos na Constituição. 

  c) Para concorrer ao cargo de Governador, o Prefeito deve renunciar ao respectivo 
mandato até seis meses antes do pleito. 

  d) Somente a Constituição pode prever os casos de inelegibilidade por serem 
restrições aos direitos políticos, cabendo a lei complementar estabelecer somente os 
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade 
para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a 
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o 
abuso do exercício de cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 

 



25) Ano: 2013 Banca: PGR Órgão: PGR Prova: Procurador da República 
SOBRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 75, 
DE 20 DE MAIO DE 1993, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, AS ATRIBUIÇÕES E O 
ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, É CORRETO AFIRMAR: 
  a) O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República, cabendo-lhe 
designar dentre quaisquer membros do Ministério Público Federal, o Vice-Procurador-
Geral da República, que será automaticamente o Vice- Procurador-Geral Eleitoral, 
sendo vedadas outras designações para oficiarem perante o Tribunal Superior Eleitoral. 
  b) O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República, o qual designará, 
dentre os Subprocuradores-Gerais da República, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que 
o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de vacância, até o 
provimento definitivo. 
  c) O Procurador-Geral Eleitoral designará o Procurador Regional Eleitoral, dentre os 
Procuradores da República nos Estados ou no Distrito Federal, ou onde não houver, 
dentre os membros do Ministério Público local, para oficiar perante o Tribunal 
Regional Eleitoral para um mandato de dois anos. 
  d) Na inexistência de Promotor que oficie perante a Zona Eleitoral, ou havendo 
impedimento ou recusa justificada, o Corregedor-Geral de Justiça indicará o substituto 
e ao Procurador-Geral de Justiça caberá fazer a designação do substituto para um 
período de seis meses, pelo sistema de rodízio. 
 


