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QUESTÃO NÚMERO

GABARITO PRELIMINAR:

COMENTÁRIO:

QUESTÃO 65 –

Gabarito: E

COMENTÁRIOS

Vamos à análise das assertivas:

I – De acordo com o art. 105 da Lei n. 9.504/97, até o dia 5 de março do ano da

eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem

restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá

expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente,

em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. Com

isso, pode-se afirmar que essa assertiva está certa.

II – Segundo o art. 22-A, parágrafo único, III da Lei n. 9.096/95, não há que se falar em

ato de infidelidade partidária em caso de mudança de partido efetuada durante o

período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à

eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. Assim,



deputado federal, no último ano de seu mandato, poderá nos trinta dias antes da data

limite para a filiação partidária migrar de partido sem que se possa falar em ato de

infidelidade partidária. Com isso, pode-se afirmar que essa assertiva está certa.

III – Nos termos do art. 14, parágrafo sexto da Constituição Federal, para concorrer a

outros cargos eletivos, o chefe do Poder Executivo, dentre eles o Governador de

Estado, deve renunciar ao seu mandato até seis meses antes da data das eleições.

Com isso, pode-se afirmar que essa assertiva está errada.

A partir da análise dessas assertivas, pode-se afirmar que a alternativa correta é a

letra E.

Questão 66 –

Gabarito: B

COMENTÁRIOS

Vamos à análise das assertivas:

I – De acordo com o art. 73, VIII da Constituição Federal, constitui conduta vedada a

agente público fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos

servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao

longo do ano das eleições, a partir dos cento e oitenta dias antes da data das eleições.

Desse modo, pode-se afirmar que essa assertiva está errada.

II – Segundo o art. 73, V, b da Lei n. 9.504/97, não há proibição, nem configura

conduta vedada a agente público, a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do

Ministério Público, dos tribunais ou conselho de contas e dos órgãos da Presidência

da República. Desse modo, pode-se afirmar que essa assertiva está certa.



III – Nos termos do art. 77 da Lei n. 9.504/97, é proibido a qualquer candidato

comparecer, nos três meses antes das eleições, a inaugurações de obras públicas. A

prática dessa conduta proibida tem como consequência a cassação do registro ou do

diploma. Com isso, pode-se afirmar que essa assertiva está errada.

A partir da análise dessas assertivas, pode-se afirmar que a alternativa correta é a

letra B.

Questão 67 –

Gabarito: A

COMENTÁRIOS

De acordo com o art. 239 do Código Eleitoral, aos partidos políticos é assegurada a

prioridade postal durante os 60 (sessenta) dias anteriores à realização das eleições,

para remessa de material de propaganda de seus candidatos registrados.

Com isso, pode-se afirmar que a alternativa correta é a letra A.

As demais alternativas estão incorretas pelas seguintes razões:

B – O Ministério Público, para os processos relativos às eleições, será intimado no

âmbito da Justiça Eleitoral em sessão de julgamento desde o registro de candidatura

até outra data definida em resolução expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

C – Os gastos de campanha podem ser formalizados a partir do momento em que o

candidato estiver inscrito no CNPJ e com a sua conta bancária específica devidamente

aberta.

D – Segundo o art. 93-A da Lei n. 9.504/97, o Tribunal Superior Eleitoral, no período

compreendido entre 1º de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá, em até

cinco minutos diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e



televisão, propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a

participação feminina, dos jovens e da comunidade negra na política, bem como a

esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral

brasileiro.

E – Nos termos do art. 16 da Lei Complementar n. 64/90, os prazos relativos a

processos eleitorais são peremptórios e contínuos e correm em secretaria ou Cartório

e, a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos, não se

suspendem aos sábados, domingos e feriados.

Questão 68 –

Gabarito: A

COMENTÁRIOS

De acordo com o art. 14 da Lei n. 9.504/97 e art.71 da Resolução-TSE n. 23.609/2019,

o último dia para o partido requerer o cancelamento do registro de candidatura de

quem tenha sido expulso é o dia da eleição.

Com isso, pode-se afirmar que a alternativa correta é a letra A.

As demais alternativas estão incorretas pelas seguintes razões:

B – De acordo com o art. 39 da Lei n. 9.504/97, às 22h do último dia antes das

eleições deve-se encerrar a distribuição de material gráfico de propaganda eleitoral.

C – Segundo o art. 236 do Código Eleitoral, nenhuma autoridade poderá, desde 5

(cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição,

prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de

sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a

salvo-conduto.



D – O dia da eleição é Último dia para candidatos e partidos arrecadarem recursos e

contraírem obrigações, ressalvada a hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de

quitação de despesas já contraídas e não pagas até esta data.

E – Conforme o art. 47 da Lei n. 9.504/97, as emissoras de rádio e de televisão

reservarão, nos trinta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, horário

destinado à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita.
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