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2º Simulado TRE-Rio de Janeiro

Este material possui 10 questões inéditas de Direito Eleitoral para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro.

Direito Eleitoral

Este curso é protegido por direitos autorais (copyright), nos termos da Lei n.º
9.610/1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá
outras providências.
Site: www.eleitoralcombruno.com.br
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Recado do Professor
O Professor Bruno Oliveira fez com muito carinho as 10 questões de Direito Eleitoral
para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para você treinar. O gabarito
será disponibilizado em vídeo através de uma correção que será disponibilizada no
dia 22/11 (quarta-feira) canal do Youtube “Eleitoral com Bruno”.
Caso tenha interesse, no site www.eleitoralcombruno.com.br, tem o curso de 80
questões comentadas e inéditas do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral
do Rio de Janeiro para você treinar, por apenas R$50,00. Aproveite!
Site: www.eleitoralcombruno.com.br
Facebook: www.facebook.com/concursoseleitorais
Instagram: @professorbrunoeleitoral
Youtube: Canal Eleitoral com Bruno

Questões
Questão 1 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) A respeito dos Tribunais Regionais Eleitorais,
assinale a opção incorreta:
a) Os Tribunais Regionais deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a
presença da maioria de seus membros.
b) Compete aos Tribunais Regionais processar e julgar originariamente o registro e o
cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos.
c) As decisões dos Tribunais Regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de
registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas
com a presença da maioria de seus membros.
d) O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Regional serão eleitos por este dentre
os dois desembargadores do Tribunal de Justiça.
e) Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais elaborar o seu regimento
interno.

Questão 2 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) De acordo com as normativas da legislação
eleitoral, assinale a alternativa correta:
a) As convenções partidárias para a escolha dos candidatos serão realizadas, no máximo,
até 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
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b) Nenhum registro de candidato será admitido fora do período de 1 (um) ano antes da
eleição.
c) Até trinta dias antes da data das eleições, todos os requerimentos, inclusive os que
tiverem sido impugnados, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, e publicadas
as decisões a eles relativas.
d) O prazo de entrada em cartório ou na Secretaria do Tribunal, conforme o caso, de
requerimento de registro de candidato a cargo eletivo terminará, improrrogavelmente, às
dezessete horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
e) É dispensável que o requerimento de registro de candidato contenha a declaração de
bens, constando a origem e as mutações patrimoniais.

Questão 3 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97) trata
sobre o Registro de Candidatos. Sobre essa matéria, assinale a alternativa incorreta:
a) Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados,
a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até
150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher.
b) Cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo
de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
c) Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até
as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
d) Nos Municípios de até duzentos mil eleitores, nos quais cada coligação poderá registrar
candidatos no total de até 200% (duzentos por cento) do número de lugares a preencher.
e) Nas unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara
dos Deputados não exceder a doze, nas quais cada partido ou coligação poderá registrar
candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual ou Distrital no total de até 200%
(duzentos por cento) das respectivas vagas.

Questão 4 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) A idade mínima constitucionalmente
estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da
posse, salvo quando fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-limite
para o pedido de registro. Entendendo necessário, no caso de diligências, o Juiz abrirá
prazo de:
a) 72 horas.
b) 48 horas.
c) 36 horas.
d) 12 horas.
e) 24 horas.
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Questão 5 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Acerca da arrecadação e da aplicação de
recursos nas campanhas eleitorais, assinale a alternativa incorreta:
a) As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos,
ou de seus candidatos.
b) Os limites de gastos de campanha, em cada eleição, são os definidos pelo Supremo
Tribunal Federal com base nos parâmetros definidos em lei.
c) O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o
pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que
ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do
poder econômico.
d) O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele
designada, a administração financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo
partido, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações
de pessoas físicas.
e) É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Questão 6 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Julgue as assertivas abaixo a respeito das
doações nas campanhas eleitorais:
I. O partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de
origem não identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos ou, não sendo
possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional.
II. O limite de doação será apurado a cada eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
III. O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações
registradas até 31 de dezembro do exercício financeiro a ser apurado.
a) I e III estão corretas.
b) I e II estão incorretas.
c) II e III estão corretas.
d) Somente II está correta.
e) Somente III está incorreta.

Questão 7 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) Sobre o processo de criação dos partidos
políticos estabelecido pela Lei dos Partidos Políticos, julgue as assertivas e assinale a
altenativa correta:
I. Adquirida a personalidade jurídica, o partido promove a obtenção do apoiamento
mínimo de eleitores e realiza os atos necessários para a constituição definitiva de seus
órgãos e designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto.
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II. A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita por meio de suas assinaturas, com
menção ao número do respectivo título eleitoral, em listas organizadas para cada Zona,
sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestados pelo
Escrivão Eleitoral.
III. O Escrivão Eleitoral dá imediato recibo de cada lista que lhe for apresentada e, no
prazo de trinta dias, lavra o seu atestado, devolvendo-a ao interessado.
IV. Protocolado o pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral, o processo
respectivo, no prazo de quarenta e oito horas, é distribuído a um Relator, que, ouvida a
Procuradoria-Geral, em quinze dias, determina, em igual prazo, diligências para sanar
eventuais falhas do processo.
a) Somente I está correta.
b) Somente I e II estão corretas.
c) Somente I, II e IV estão corretas.
d) Somente II e IV estão corretas.
e) Somente II, III e IV estão corretas.

Questão 8 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) É livre a criação, fusão, incorporação e
extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime
democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Sobre a
fusão e incorporação, assinale a alternativa incorreta:
a) O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o
cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado ter
recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira.
b) Somente será admitida a fusão ou incorporação de partidos políticos que hajam obtido
o registro definitivo do Tribunal Superior Eleitoral há, pelo menos, 5 (cinco) anos.
c) Havendo fusão ou incorporação, devem ser somados exclusivamente os votos dos
partidos fundidos ou incorporados obtidos na última eleição geral para a Congresso
Nacional, para efeito da distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do acesso
gratuito ao rádio e à televisão.
d) Fica cancelado, junto ao Ofício Civil e ao Tribunal Superior Eleitoral, o registro do
partido que, na forma de seu estatuto, se dissolva, se incorpore ou venha a se fundir a
outro.
e) Por decisão de seus órgãos nacionais de deliberação, dois ou mais partidos poderão
fundir-se num só ou incorporar-se um ao outro.

Questão 9 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) A Resolução 21.538/2003 do TSE dispõe
sobre o alistamento e serviços eleitorais mediante processamento eletrônico de dados.
Julgue as assertivas e assinale a correta:
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I. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou o naturalizado que não se alistar
até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá em multa imposta
pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição.
II. O conceito de domicílio eleitoral é mais elástico do que o do Direito Civil,
satisfazendo-se com vínculos de natureza política, econômica, social e familiar.
III. Sobre o processo de segunda via, na hipótese de inutilização ou dilaceração, o
requerimento será instruído com a primeira via do título.
IV. Nas hipóteses de alistamento, transferência, revisão e segunda via, a data da emissão
do título será a de preenchimento do requerimento.
a) Somente I e III estão corretas.
b) Somente I, II e III estão corretas.
c) Todas estão incorretas.
d) Todas estão corretas.
e) Somente I e IV estão corretas.

Questão 10 - (Banca Bruno Oliveira - 2017) De acordo com a Lei das Inelegibilidades
(LC 64/90), é incorreto afirmar que:
a) A inelegibilidade prevista para os crimes dispostos na LC 64/90 se aplica aos crimes
culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes
de ação penal privada.
b) Para concorrência a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até
6 (seis) meses antes do pleito.
c) A renúncia para atender à desincompatibilização com vistas a candidatura a cargo
eletivo ou para assunção de mandato não gerará a inelegibilidade, a menos que a Justiça
Eleitoral reconheça fraude ao disposto na Lei Complementar 64/90.
d) O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a
outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis)
meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular.
e) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes,
consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República,
de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os
haja substituído dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de
mandato eletivo e candidato à reeleição.

Site: www.eleitoralcombruno.com.br

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

Prof. Bruno Oliveira

Finalização
Este foi o nosso Simulado de Direito Eleitoral para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio
de Janeiro. Caso tenham interesse em adquirir o Curso de Questões Comentadas e
Inéditas do Regimento, basta acessar ao site www.eleitoralcombruno.com.br/Cursos.
Bons estudos e, qualquer dúvida:
Prof. Bruno Oliveira
WhatsApp: (34) 9 9216 1829
E-mail: contato@eleitoralcombruno.com.br
Página: www.facebook.com/concursoseleitorais
Site: www.eleitoralcombruno.com.br
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