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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J0ZD )

Direito Constitucional

Questão 1: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2020
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
José Maria, no ano de 2016, foi eleito para exercer o seu primeiro mandato como Prefeito da Cidade Delta, situada no Estado Alfa. Nesse mesmo ano, a filha mais jovem
de José Maria, Janaína (22 anos), elegeu-se vereadora e já se organiza para um segundo mandato como vereadora.

Rosária (26 anos), a outra filha de José Maria, animada com o sucesso da irmã mais nova e com a popularidade do pai, que pretende concorrer à reeleição, faz planos
para ingressar na política, disputando uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado Alfa.

Diante desse quadro, a família contrata um advogado para orientá-la. Após analisar a situação, seguindo o sistema jurídico- constitucional brasileiro, o advogado afirma
que

 a)  as filhas não poderão concorrer aos cargos almejados, a menos que José Maria desista de concorrer à reeleição para o cargo de chefe do Poder Executivo do
Município Delta.

 b)  Rosária pode se candidatar ao cargo de deputada estadual, mas Janaína não poderá se candidatar ao cargo de vereadora em Delta, pois seu pai ocupa o cargo de
chefe do Poder Executivo do referido município.

 c)  as candidaturas de Janaína, para reeleição ao cargo de vereadora, e de Rosária, para o cargo de deputada estadual, não encontram obstáculo no fato de José
Maria ser prefeito de Delta.

 d)  Janaína pode se candidatar ao cargo de vereadora, mas sua irmã Rosária não poderá se candidatar ao cargo de deputada estadual, tendo em vista o fato de seu
pai exercer a chefia do Poder Executivo do município.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1130751

Questão 2: IBFC - TJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
As normas gerais e os princípios constitucionais relativos aos direitos políticos encontram-se disciplinados de forma expressa na Constituição Federal de 1988, sobretudo
no Capítulo IV do Título I da Carta Magna. Sobre o tema, assinale a alternativa correta:

 a)  Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que obtiverem, nas eleições
para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de
2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas

 b)  A perda ou cassação dos direitos políticos só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; incapacidade civil absoluta;
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º,
VIII; ou improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º

 c)  Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os analfabetos
 d)  O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; se contar mais de dez

anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1140676

Questão 3: IBFC - AJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
A Constituição Federal (CF/88) traz algumas condições de elegibilidade. Assinale a alternativa que não apresenta uma das condições de elegibilidade estabelecidas pela
CF:

 a)  Nacionalidade brasileira
 b)  Alistamento eleitoral
 c)  Pleno exercício dos direitos políticos
 d)  A idade mínima de dezoito anos para deputado estadual

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1141478

Questão 4: UNISISP - Proc Ju (Guzolândia)/Pref Guzolândia/2020
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Analise as proposições seguintes:
 

I. O presidente da República, os governantes de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos
poderão ser reeleitos para um único período subsequente.
 
II. O militar alistável é elegível: se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; se contar mais de anos de serviço, será agregado pela
autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a de serviço, será agregado pela autoridade superior, será agregado pela
autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato de diplomação, para a inatividade.
 
III. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da república, os governadores de estado e do distrito federal, os prefeitos, os deputados federais, distritais e
estaduais, os senadores e os vereadores devem renunciar mandatos até seis meses antes do pleito.
 
IV. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneo ou afins, até o terceiro grau ou por adoção, do presidente da
republica, de governador de estado ou território, do distrito federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro do último ano do mandato, salvo se já
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

 
Está correto:

 a)  I e II apenas.
 b)  III e IV apenas.
 c)  II e III apenas.
 d)  I e IV apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1148360
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Questão 5: FEPESE - ATM (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/2020
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Acerca dos direitos políticos, é correto afirmar que o voto é:

 a)  facultativo para os analfabetos.
 b) facultativo para os menores de 21 anos.
 c)  facultativo para os maiores de 60 anos.
 d) obrigatório para os maiores de 16 anos.
 e) obrigatório para os brasileiros natos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163813

Questão 6: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.
 
Os analfabetos não podem registrar-se como eleitores.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1191532

Questão 7: FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Legislativa/Técnico Legislativo/2020
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Considere que em determinado Estado da federação sejam promulgadas duas leis, uma para fixação dos subsídios de Governador, Vice-Governador e Secretários de
Estado, e outra para fixação dos subsídios dos Deputados Estaduais. Nessa hipótese, considerados apenas os elementos fornecidos,

 a)  referidas leis serão compatíveis com a Constituição Federal, desde que ambas sejam de iniciativa da Assembleia Legislativa.
 b)  referidas leis serão compatíveis com a Constituição Federal, desde que ambas sejam de iniciativa do Governador do Estado.
 c)  a lei para fixação dos subsídios dos cargos do Poder Executivo deverá ser de iniciativa do Governador do Estado, e a destinada à fixação dos subsídios dos

Deputados Estaduais, de iniciativa da Assembleia Legislativa, para que ambas sejam compatíveis com a Constituição Federal.
 d)  somente a lei para fixação dos subsídios dos cargos do Poder Executivo é incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de competência

privativa do chefe do Poder Executivo, a ser regulada por Decreto.
 e)  somente a lei para fixação dos subsídios dos Deputados Estaduais é incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de competência privativa da

Casa Legislativa, a ser regulamentada por Resolução.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1239127

Questão 8: NC-UFPR - Proc (CM Curitiba)/CM Curitiba/2020
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Não é usual ver os direitos políticos como direitos fundamentais. No entanto, a participação política (com exigência de consentimento para a tributação e para a
legislação) surge como uma das primeiras demandas, junto à liberdade religiosa e à proteção contra a prisão arbitrária, na defesa de direitos contra o poder do Estado.
 

(SALGADO, Eneida Desirèe. Reforma Política, 2018.)

 
Levando em consideração o assunto apresentado, assinale a alternativa correta.

 a) Segundo a Constituição brasileira, a soberania popular deve ser exercida pelo voto, pelo plebiscito, pelo referendo e pela iniciativa popular.
 b) Segundo a Constituição brasileira, as condições de elegibilidade estabelecidas limitam-se à nacionalidade, ao exercício dos direitos políticos, ao alistamento

eleitoral, à filiação partidária e à regularidade de exercício profissional, não podendo a lei estabelecer critérios diversos dos estabelecidos constitucionalmente.
 c) O texto constitucional assevera que a cassação de direitos políticos é uma prerrogativa do Poder Judiciário, desde que em decisão transitada em julgado e por

motivos de ordem pública.
 d) Segundo o texto constitucional, aos estrangeiros em território brasileiro é facultado o alistamento como eleitores na forma da lei.
 e) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias contados da posse em caso de comprovada improbidade, dolosa ou culposa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1243184

Questão 9: Unifil - Adv (SA Sudoeste)/Pref SA Sudoeste/2020
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Dos Direitos Políticos, assinale a alternativa correta.

 a)  A ação de impugnação de mandato tramitará de modo público, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
 b)  Alistar-se-á como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
 c)  O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de setenta anos.
 d)  A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1288632

Questão 10: VUNESP - Ana (Pref M Agudo)/Pref Morro Agudo/Legislativo/2020
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
A respeito dos direitos políticos, a Carta Magna dispõe que

 a)  o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude.

 b)  não podem se alistar como eleitores os analfabetos e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
 c)  é uma condição de elegibilidade a idade mínima de trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República, Senador e Governador e Vice-Governador

de Estado e do Distrito Federal.
 d)  para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Deputados e os Senadores devem renunciar

aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
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 e)  a condenação por improbidade administrativa e a condenação criminal transitada em julgado são duas das hipóteses de cassação de direitos políticos previstas no
texto constitucional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1343769

Questão 11: VUNESP - Ana (Pref M Agudo)/Pref Morro Agudo/Legislativo/2020
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
A necessidade de que, de tempos em tempos, os mandatos políticos devem ser revogados com a realização de novas eleições tem por fundamento o denominado
princípio eleitoral

 a)  da legalidade.
 b)  da moralidade.
 c)  republicano.
 d)  da separação de poderes.
 e)  do pluralismo político.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1343781

Questão 12: CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas.
 
Policial rodoviário federal com mais de dez anos de serviço pode candidatar-se ao cargo de deputado federal, devendo, no caso de ser eleito, passar para inatividade a
partir do ato de sua diplomação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/778202

Questão 13: FCM - CEFETMINAS - Fisc PT (Guarani)/Pref Guarani/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Sobre os direitos políticos previstos na Constituição Federal Brasileira de 1988, é correto afirmar que

 a)  o voto é obrigatório para os cidadãos alfabetizados maiores de dezoito anos e menores de setenta anos.
 b)  o voto do eleitor que comprovar ser doador de sangue por, no mínimo, três anos consecutivos possui valor em dobro na apuração do resultado.
 c)  o voto é considerado parcial; portanto, é anulado, na situação em que o eleitor vota somente em um determinado candidato, e em branco, nos demais candidatos

a outros cargos.
 d)  a disputa em segundo turno, oportunidade na qual concorrerão apenas os dois candidatos mais votados no primeiro turno da eleição, poderá ocorrer apenas nas

eleições para Presidente e Vice-Presidente da República.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/804834

Questão 14: QUADRIX - Ag Fisc (CRESS SC)/CRESS 12 (SC)/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Quanto aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item.
 
São condições de elegibilidade, entre outras: a nacionalidade brasileira; o pleno exercício dos direitos políticos; e o domicílio eleitoral na circunscrição.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/811041

Questão 15: NC-UFPR - Adv (Matinhos)/Pref Matinhos/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Com relação aos direitos políticos elencados na Constituição da República, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

(    ) O plebiscito e o referendo são formas de exercício da soberania popular.

(    ) O alistamento e o voto são facultativos para os maiores de sessenta anos.

(    ) Não podem se alistar como eleitores os analfabetos, os estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, os conscritos.

(    ) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

 a)  F – V – V – V.
 b)  V – V – F – F.
 c)  F – F – V – V.
 d)  V – F – F – V.
 e)  V – F – V – F.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/815404

Questão 16: VUNESP - CI (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Em relação aos direitos políticos previstos na Constituição Federal brasileira, é correto afirmar que

 a)  os conscritos não podem alistar-se como eleitores, ou seja, os militares da ativa que ocupam as graduações de soldado e cabo das forças armadas.



25/09/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19306751/imprimir 4/24

 b)  a nacionalidade brasileira é condição de elegibilidade, ou seja, só pode se candidatar ao parlamento brasileiro, exclusivamente, o nascido no Brasil, ainda que de
pais estrangeiros ou o nascido no estrangeiro, de pais brasileiros.

 c)  embora os analfabetos sejam inelegíveis, são obrigados ao alistamento e ao voto.
 d)  o sujeito de uma relação estável homossexual, à semelhança do que ocorre com os de relação estável, de concubinato e de casamento, submete-se à regra de

inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal.
 e)  são inelegíveis os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador, de Prefeito, dentro dos seis

meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/825969

Questão 17: NUCEPE UESPI - GM (Pref Teresina)/Pref Teresina/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Sobre os Direitos Políticos, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  É condição de elegibilidade, na forma da lei, o pleno exercício dos direitos políticos.
 b)  Para ser Deputado Estadual é necessário ter a idade mínima de 21 anos.
 c)  Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do

pleito.
 d)  O voto é facultativo para os analfabetos e os maiores de setenta anos.
 e)  Não é condição de elegibilidade, na forma da lei, o domicílio eleitoral na circunscrição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/832706

Questão 18: Instituto AOCP - Inv (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
De acordo com o contido na Constituição Federal, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e,
nos termos da lei, mediante

 a)  Referendo, Ação Popular e Iniciativa Popular.
 b)  Referendo, Eleições Gerais e Ação Popular.
 c)  Mandado de Injunção, Iniciativa Popular e Ação Direta de Inconstitucionalidade.
 d)  Plebiscito, Mandado de Injunção e Iniciativa Popular.
 e)  Plebiscito, Referendo e Iniciativa Popular.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841805

Questão 19: Instituto AOCP - Inv (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
De acordo com a Constituição Federal, na forma da lei, dentre outras, é condição de elegibilidade a idade mínima de

 a)  trinta anos para Senador.
 b)  vinte e cinco anos para Governador.
 c)  vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz.
 d)  dezoito anos para Vereador, Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital.
 e)  trinta anos para Presidente da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841806

Questão 20: CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Fomento ao Controle Social/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Acerca de democracia, representação e participação social no Brasil, assinale a opção correta.

 a) No Brasil, o exercício da democracia efetiva-se unicamente por meio do voto nas eleições.
 b)  Plebiscito é a convocação do povo para ratificar ou rejeitar ato legislativo ou administrativo previamente aprovado pelo Poder Legislativo.
 c) No caso de alteração territorial relativa à divisão de estado para originar novos estados, o respectivo projeto de lei proposto no Congresso Nacional deverá ser,

depois de aprovado, submetido a referendo da população interessada.
 d)  A iniciativa popular é uma forma de democracia indireta.
 e) No Brasil, é possível a participação da população em decisões relativas a formulação, deliberação, monitoramento, avaliação e financiamento de políticas públicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/856733

Questão 21: NC-UFPR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
“A Constituição brasileira, inquestionavelmente, trata o direito a voto e o direito de ser votado como direitos fundamentais. Assim, a percepção de legisladores e
magistrados está em desacordo com a Constituição e contra a doutrina dos direitos fundamentais quando não trata os direitos políticos como dotados de
fundamentalidade” (SALGADO, 2018). Consonante à elucubração acima, considere as seguintes afirmativas:

1. A Constituição brasileira estabelece expressamente o direito ao sufrágio universal como um direito fundamental.

2. Em que pese os direitos políticos estejam previstos na Constituição, não estão alocados expressamente no capítulo dos direitos fundamentais, gerando
controvérsia quanto à sua natureza jurídica.

3. Ao Poder Judiciário e aos legisladores não é estabelecida competência constitucional para determinar se um direito político, tal como o de ser votado, é ou não
um direito fundamental constitucional.

4. A lei poderá estabelecer os termos do exercício do direito de voto, desde que respeite os limites constitucionais, bem como o entenda como um direito com
valor igual para todos.

Assinale a alternativa correta.

 a)  Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
 b)  Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
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 c)  Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
 d)  Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
 e)  As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/872511

Questão 22: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
A respeito dos direitos políticos e dos partidos políticos, julgue o item seguinte.
 
Direitos políticos ativos são os direitos políticos que permitem ao cidadão candidatar-se e receber votos para um cargo eletivo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874839

Questão 23: FUNDEP - Estag (TRF1 MG)/TRF 1/Direito/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Para que alguém possa concorrer a um mandato eletivo, torna-se necessário o preenchimento de certos requisitos gerais, denominados condições de elegibilidade, e que
não incida numa das inelegibilidades.

São condições de elegibilidade, exceto: 

 a) Filiação partidária. 
 b) Alistamento eleitoral. 
 c) Idade mínima de 45 anos para presidente da República. 
 d) Pleno exercício dos direitos políticos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/876015

Questão 24: Unifil - Ag Uni (Terra Boa)/Pref Terra Boa/Advogado/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil DE 1988 - Dos Direitos Políticos, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. “A
soberania popular será exercida pelo                 universal e pelo voto                 , com valor igual para todos”.

 a)  Plebiscito – Partidário e Legal
 b)  Sufrágio – Direto e Secreto
 c)  Referendo – Legal e Secreto
 d)  Popular – Partidário e Secreto

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/942732

Questão 25: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Antônia tem 18 anos, Pedro 20 anos, João 30 anos e Miguel 40 anos. Entendendo-se que as demais condições de elegibilidade foram preenchidas e levando-se em
consideração apenas a idade mínima, em conformidade com a Constituição Federal, Antônia

 a)  e Pedro podem ser eleitos para o cargo de Vereador; João e Miguel podem ser eleitos para o cargo de Vereador, de Prefeito, de Governador ou de Presidente da
República.

 b)  e Pedro podem ser eleitos para o cargo de Vereador ou de Prefeito; João pode ser eleito para o cargo de Vereador, de Prefeito ou de Governador; Miguel pode
ser eleito para o cargo de Vereador, de Prefeito, de Governador ou de Presidente da República.

 c)  pode ser eleita para o cargo de Vereadora; Pedro pode ser eleito para o cargo de Vereador ou de Prefeito; João pode ser eleito para o cargo de Vereador, de
Prefeito ou de Governador; Miguel pode se eleito para o cargo de Vereador, de Prefeito, de Governador ou de Presidente da República.

 d)  e Pedro podem ser eleitos para o cargo de Vereador; João pode ser eleito para o cargo de Vereador, de Prefeito ou de Governador; Miguel pode ser eleito para o
cargo de Vereador, de Prefeito, de Governador ou de Presidente da República.

 e)  pode ser eleita para o cargo de Vereadora ou de Prefeita; Pedro pode ser eleito para o cargo de Vereador, de Prefeito ou de Governador; João e Miguel podem
ser eleitos para o cargo de Vereador, de Prefeito, de Governador ou de Presidente da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/943641

Questão 26: VUNESP - GCM (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/SSPC/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Rômulo, 19 anos de idade, é brasileiro nato, e Rêmulo, 30 anos de idade, é brasileiro naturalizado. Conforme dispõe a Constituição Federal, é correto afirmar que,
atendidas as demais exigências constitucionais, eles podem candidatar-se, entre outros,

 a)  aos cargos públicos de Vereador e Governador, respectivamente.
 b)  aos cargos públicos de Governador e Vereador, respectivamente.
 c)  aos cargos públicos de Deputado Estadual e Deputado Federal, respectivamente.
 d)  aos cargos públicos de Prefeito e Vereador, respectivamente.
 e)  a qualquer cargo público, exceto Rêmulo quanto aos cargos privativos de brasileiros natos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/953760

Questão 27: IBADE - Cont (CM Jaru)/CM Jaru/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Principal instrumento de manifestação da vontade popular, o voto tem papel de destaque na Constituição Federal de 1988. A Carta Magna é explícita ao afirmar que a
soberania popular será exercida pelo direito de voto:

 a)  em escrutínio ostensivo, indiretamente, de maneira que o cidadão escolhe representante que votará no candidato a prefeito, governador ou presidente.
 b)  censitário, reservado a grupos específicos da sociedade.
 c)  em branco, nulo ou em candidato inelegível.
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 d)  direto e secreto, com valor igual para todos.
 e)  indireto e aberto, com valor diferente dependendo da classe social e econômica do eleitor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/956444

Questão 28: IDIB - GM (Petrolina)/Pref Petrolina/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta acerca dos direitos políticos e partidos políticos:

 a) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos 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 seis meses anteriores ao pleito, salvo se já
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

 b) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor no exercício seguinte em que tiver sido publicada.
 c) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos

mandatos até seis meses antes do pleito.
 d) São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
 e) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/957413

Questão 29: INAZ do Pará - Adv (CRF AC)/CRF AC/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Acerca das condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal, marque a alternativa INCORRETA:

 a)  A nacionalidade brasileira.
 b)  O alistamento eleitoral.
 c)  A filiação partidária.
 d)  O pleno exercício dos direitos políticos.
 e)  A idade mínima de 25 anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/959728

Questão 30: FUNDEP - Proc Mun (Contagem)/Pref Contagem/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Sobre o voto híbrido, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta.

 a)  É constitucional a lei que determina que, na votação eletrônica, o registro de cada voto deverá ser impresso e depositado, de forma automática e com contato
manual do eleitor, em local previamente lacrado.

 b)  É constitucional a lei que determina que, na votação eletrônica, o registro de cada voto deverá ser impresso e depositado, de forma automática e sem contato
manual do eleitor, em local previamente lacrado.

 c)  É inconstitucional a lei que determina que, na votação eletrônica, o registro de cada voto deverá ser impresso e depositado, de forma automática e sem contato
manual do eleitor, em local previamente lacrado.

 d)  É inconstitucional a lei que determina que, na votação eletrônica, o registro de cada voto deverá ser impresso e depositado, de forma automática e com contato
manual do eleitor, em local previamente lacrado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/984597

Questão 31: FUNDEP - AssLg (CM Itambé MD)/CM Itambé MD/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Segundo a Lei Orgânica do Município de Itambé do Mato Dentro, o Poder Legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, composta de representantes do
povo, eleitos para um mandato de quatro anos, mediante pleito direto, na forma da Constituição da República.
 
São condições de elegibilidade para o mandato de vereador, exceto:

 a)  Nacionalidade brasileira.
 b)  Pleno exercício dos direitos políticos.
 c)  Idade mínima de dezesseis anos.
 d)  Ser alfabetizado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/988064

Questão 32: IDCAP - PrLeg (CM B Esperan)/CM Boa Esperança/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Andrey, estudante do curso de Direito da Universidade XPTO, estava em dúvida sobre a possibilidade de reeleição no ordenamento jurídico brasileiro. De acordo com a
Constituição Federal de 1988, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no
curso dos mandatos:

 a)  Poderão ser reeleitos para um único período subsequente.
 b)  Poderão ser reeleitos para até dois períodos subsequentes.
 c)  Não poderão ser reeleitos para um único período subsequente.
 d)  Poderão ser reeleitos para até três períodos subsequentes.
 e)  Poderão ser reeleitos para até quatro períodos subsequentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/994476

Questão 33: FGV - TJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Pedro, após o trâmite do processo judicial de interdição, teve a sua incapacidade civil absoluta reconhecida. Apesar disso, tinha o sonho de infância de concorrer ao cargo
eletivo de vereador. Por tal razão, procurou o seu advogado e perguntou se haveria óbice a que se candidatasse nas próximas eleições.
 
À luz da sistemática constitucional, o advogado respondeu corretamente que Pedro:
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 a)  somente poderia concorrer se tivesse autorização expressa do seu curador;
 b)  poderia concorrer, pois as instâncias civil e política são independentes;
 c)  embora pudesse votar, não poderia concorrer nas eleições, pois estava inelegível;
 d)  embora pudesse votar, não poderia concorrer nas eleições, pois estava inabilitado;
 e)  não poderia concorrer nas eleições, pois não estava no exercício dos seus direitos políticos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/997046

Questão 34: INSTITUTO BRASIL - Adv (Pref Irani)/Pref Irani/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
São condições de elegibilidade, na forma da lei, EXCETO:

 a)  a filiação partidária.
 b)  e idade mínima de vinte e um anos para Governador.
 c)  a nacionalidade brasileira.
 d)  o domicílio eleitoral na circunscrição.
 e)  o pleno exercício dos direitos políticos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/999408

Questão 35: IPEFAE - Tec Leg (CM SJBV)/CM SJBV/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Analise a assertiva e escolha a opção verdadeira.

A idade mínima exigida para ser vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da república é de respectivamente:

 a)  18 anos; 21 anos; 21 anos; 30 anos; 21 anos; 35 anos; 35 anos.
 b)  18 anos; 21 anos; 21 anos; 21 anos; 21 anos; 35 anos; 35 anos.
 c)  18 anos; 21 anos; 21 anos; 30 anos; 30 anos; 35 anos; 35 anos.
 d)  18 anos; 18 anos; 21 anos; 30 anos; 30 anos; 35 anos; 35 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001686

Questão 36: VUNESP - Proc Jur (Ibaté)/Pref Ibaté/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Imagine que Antonieta, brasileira naturalizada, com domicílio eleitoral na Cidade de Botucatu/SP, tenha 28 anos de idade e a intenção de participar das eleições ao cargo
de Governadora do Estado de São Paulo no ano de 2020.

Neste caso, a partir da previsão constitucional sobre direitos políticos, é correto afirmar que Antonieta

 a)  não poderá se candidatar ao cargo, pois apesar de ter a idade mínima prevista pela Constituição e possuir domicílio eleitoral na circunscrição exigida por lei,
nenhum brasileiro naturalizado pode concorrer ao cargo de Governador de Estado.

 b)  não poderá se candidatar ao cargo exclusivamente pelo fato de não ter a idade mínima de 30 anos exigida pela Constituição, já que possui domicílio eleitoral na
circunscrição e o cargo pode ser assumido por brasileiro naturalizado.

 c)  não poderá se candidatar ao cargo uma vez que a Constituição estabelece a idade mínima de 35 anos para o cargo de Governador e não permite a sua assunção
por brasileiro naturalizado.

 d)  poderá assumir o cargo naturalmente, vez que preenche todos os requisitos constitucionais estabelecidos na Constituição.
 e)  poderá assumir o cargo desde que, até a data da posse, tenha completado a idade mínima de 29 anos prevista pelo texto constitucional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1011710

Questão 37: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Dentre os direitos políticos positivos consagrados na Constituição, que consistem num conjuntos de normas que asseguram ao cidadão o direito subjetivo de participação
no processo político e em órgãos governamentais, está o direito ao sufrágio. Sobre o direito ao sufrágio, analise as proposições a seguir.
 

I. O sufrágio é um direito, não um privilégio, mas pode ser condicionado de acordo com o regime político adotado por uma nação.
 
II. O sufrágio censitário já foi adotado no Brasil, limitando o direito de voto a Senadores e Deputados, conforme a renda do cidadão.
 
III. O sufrágio capacitário baseia-se, essencialmente, nas aptidões intelectuais do cidadão, porém, não há experiência da sua utilização no Estado brasileiro.
 
IV. Quanto aos titulares ao direito ao sufrágio, pode-se afirmar que ninguém é elegível se não for eleitor.

 
Assinale a alternativa correta.

 a) As afirmativas II e III são falsas.
 b) Apenas a afirmativa III é falsa.
 c) As afirmativas II e III são verdadeiras.
 d) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1014765

Questão 38: VUNESP - Proc Jur (Cerquilho)/Pref Cerquilho/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
De acordo com os direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar:

 a)  é permitido o direito de reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, mediante prévia autorização de órgão competente para defesa do patrimônio
público.

 b)  é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de doze anos.
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 c)  são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu país e os nascidos
no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, ainda que qualquer deles não esteja a serviço do País e sejam registrados em repartição brasileira competente ou
venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, até atingirem a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

 d)  dentre as condições de elegibilidade para concorrer ao cargo de prefeito estão a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, a filiação
partidária e a idade mínima de dezoito anos até a data da posse.

 e)  Vice-Prefeito que assumiu a prefeitura um ano antes das eleições a se realizarem, para concorrer a novo mandato de prefeito, mas que não se
desincompatibilizou para essa finalidade, não está impedido de participar do pleito e ser eleito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1020438

Questão 39: CONSULPAM - ACI (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
No que se refere aos direitos políticos, conforme disposição constitucional, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  A idade mínima requisitada para os cargos políticos são critérios de inelegibilidade.
 b)  O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do

poder econômico, corrupção ou fraude.
 c)  O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos e para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
 d)  Os estrangeiros podem se alistar como eleitores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1023675

Questão 40: FAFIPA - Adv (IPS Dr Ulysses)/IPS Dr Ulysses/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
No que diz respeito aos direitos políticos, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é INCORRETO afirmar que:

 a)  A soberania popular pode ser exercida através do sufrágio universal e pelo voto direto e secreto mediante iniciativa popular.
 b)  O voto é direto e secreto, mas não tem valor igual para todos.
 c)  O Alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos.
 d)  Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período militar obrigatório, os conscritos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030079

Questão 41: CONSULPAM - Proc (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
No que se refere aos direitos políticos, conforme disposição constitucional, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  A idade mínima requisitada para os cargos políticos são critérios de inelegibilidade.
 b)  O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do

poder econômico, corrupção ou fraude.
 c)  O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos e para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
 d)  Os estrangeiros podem se alistar como eleitores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1031493

Questão 42: INCAB (ex-FUNCAB) - Sold (PM SC)/PM SC/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Sobre os direitos e garantias fundamentais, a opção correta é:

 a)  Emenda constitucional que pretenda acabar com o direito de voto para pessoas entre 16 ( dezesseis ) e 18 ( dezoito ) anos é inconstitucional, visto que a
universalidade do voto é cláusula pétrea.

 b)  O STF declarou constitucional o voto impresso, com fundamento nas características de periodicidade e universalidade.
 c)  O direito ao nome não pode ser considerado direito fundamental, porque tal direito não consta expressamente na Carta Magna.
 d)  O voto obrigatório é cláusula pétrea. Assim, caso haja uma emenda constitucional que torne o voto em facultativo, esta será inconstitucional.
 e)  O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não é cláusula pétrea, conforme entendimento majoritário, tendo em vista que as cláusulas pétreas estão

previstas apenas no título II da CRFB/88.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1031950

Questão 43: Unifil - Proc (Pref Sengés)/Pref Sengés/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Dos Direitos Políticos, assinale a alternativa incorreta.

 a) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor após 45 (quarenta e cinco dias) da sua publicação.
 b) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
 c) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de setenta anos.
 d) É condição de elegibilidade, na forma da lei a idade mínima de trinta anos para Governador e Vice- Governador de Estado e do Distrito Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058433

Questão 44: FEPESE - AgePen (SAP SC)/SAP SC/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Analise as afirmativas abaixo a respeitos dos direitos políticos, com base na Constituição Federal de 1988.
 

1. Os estrangeiros podem alistar-se como eleitores.
 
2. É condição de elegibilidade a idade mínima de vinte e um anos para Vereador.
 
3. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos e facultativos para os analfabetos.
 
4. Os Governadores de Estado e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para dois períodos subsequentes.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

 a) É correta apenas a afirmativa 3.
 b) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
 c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
 d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
 e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058763

Questão 45: FCC - TJ TRF3/TRF 3/Apoio Especializado/Informática/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Martinho, brasileiro nato, tem 65 anos de idade, é analfabeto e deseja votar nas eleições que se aproximam, pois seu filho César, que tem 20 anos e também é
analfabeto, pretende se candidatar ao cargo de Vereador. Nessa situação, de acordo com a Constituição Federal de 1988, com base apenas nas informações fornecidas,
para Martinho o voto é

 a)  proibido, em razão de seu analfabetismo, sendo que César não poderá se candidatar ao cargo pretendido, por ser analfabeto.
 b)  facultativo, em razão de sua idade, sendo que César não pode se candidatar a esse cargo, pois não tem ainda 21 anos.
 c)  obrigatório, sendo que César não pode se candidatar ao cargo pretendido, por ser analfabeto.
 d)  obrigatório, não havendo impedimento para a candidatura de César.
 e)  facultativo, em razão de seu analfabetismo, sendo que César não pode se candidatar ao cargo pretendido, por ser analfabeto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071803

Questão 46: FCC - TJ TRF3/TRF 3/Administrativa/Sem Especialidade/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Joana é brasileira nata, analfabeta e tem 18 anos de idade. Carlos é brasileiro nato, estudante e tem 16 anos de idade. Aparecida é brasileira nata, enfermeira
aposentada e tem 79 anos de idade. Marc é brasileiro naturalizado, professor universitário e tem 35 anos de idade. Considerando-se somente os dados fornecidos, em
conformidade com a Constituição Federal de 1988, o voto é

 a)  obrigatório para Aparecida, facultativo para Joana e Carlos e proibido para Marc.
 b)  facultativo para Joana, Carlos, Aparecida e Marc.
 c)  obrigatório para Marc e facultativo para Joana, Carlos e Aparecida.
 d)  facultativo para Joana, Carlos e Aparecida e proibido para Marc.
 e)  facultativo para Carlos e Aparecida e proibido para Joana e Marc.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071902

Questão 47: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, mais a iniciativa popular, o referendo e o plebiscito. Tais
instrumentos previstos na Constituição Federal vigente correspondem ao modelo

 a)  do pluralismo político.
 b)  da democracia indireta.
 c)  da democracia direta.
 d)  da democracia semidireta.
 e)  do veto popular.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074370

Questão 48: IBADE - Of (PM RJ)/PM RJ/Aluno-Oficial PM/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Vinícius é brasileiro nato, tem 71 anos e é alfabetizado. Roberto é naturalizado brasileiro, tem 18 anos e é analfabeto. Amanda é brasileira nata, tem 20 anos e está
cumprindo pena privativa de liberdade em razão de sentença criminal com trânsito em julgado. Glória é brasileira nata, tem 25 anos, é militar em atividade do Exército
Brasileiro há oito anos. Eduardo é naturalizado brasileiro, tem 36 anos e é alfabetizado. Assinale a alternativa correta considerando os direitos políticos dos personagens
acima.

 a)  O voto para Amanda é facultativo.
 b)  O voto para Vinícius é obrigatório.
 c)  Glória é elegível para o cargo de Governador.
 d)  Eduardo é elegível para o cargo de Deputado Federal.
 e)  Roberto não tem direito a voto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1087615

Questão 49: VUNESP - Sold (PM SP)/PM SP/2ª Classe/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Mário possui nacionalidade brasileira, tem 21 (vinte e um) anos, está em pleno exercício dos direitos políticos, possui domicílio eleitoral na circunscrição e é alfabetizado.
Ele deseja se candidatar a algum cargo político nas eleições futuras. Considerando a situação hipotética e o disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que

 a)  Mário possui a idade mínima requerida para os cargos de Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz.
 b)  Mário não possui a idade mínima exigida para o cargo de Deputado Estadual.
 c)  a Constituição Federal não elenca o alistamento eleitoral como condição de elegibilidade.
 d)  ainda que Mário fosse analfabeto, ele poderia concorrer ao cargo de Senador, pois os analfabetos são elegíveis.
 e)  Mário não possui a idade mínima exigida para o cargo de Presidente da República, mas possui a idade necessária para tornar-se Senador.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1091598

Questão 50: Com. Exam. (MPE GO) - PJ (MPE GO)/MPE GO/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
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A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e
iniciativa popular (artigo 14 da Constituição Federal de 1988). Sobre os direitos políticos, assinale a alternativa incorreta:

 a)  O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.
 b)  O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição.
 c)  A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional,

distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
 d)  O projeto de iniciativa popular deverá restringir-se a um único assunto e poderá ser rejeitado por vício de forma.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1104972

Questão 51: FAUEL - Adv (Mandaguari)/Pref Mandaguari/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Assinale a alternativa CORRETA, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal e na Constituição da República de 1988.

 a)  A Constituição da República de 1988 prevê, expressamente, a possibilidade de iniciativa popular de emenda à constituição.
 b)  Os membros das duas casas legislativas federais possuem iniciativa para propor projeto de emenda à constituição, mas a tramitação iniciará, em qualquer

hipótese, na Câmara dos Deputados.
 c)  A iniciativa popular de emenda à Constituição de Estado-membro é compatível com a Constituição da República.
 d)  A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em

ambos, dois terços dos votos dos respectivos membros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1106421

Questão 52: IBFC - PNS (SMASDH Cuiabá)/Pref Cuiabá/Apoio Jurídico/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Os direitos políticos, ou de cidadania, resumem o conjunto de direitos que regulam a forma de intervenção popular no governo.
 
Acerca das condições de elegibilidade e inelegibilidade, assinale a alternativa correta que contenha condições de elegibilidade.

 a) Filiação Partidária e Alistamento Eleitoral
 b) inalistáveis e Analfabetos
 c) no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República
 d) para concorrerem a outros cargos, Senadores e Deputados devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1118699

Questão 53: QUADRIX - Fisc (CREFONO 9)/CREFONO 9/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
No que se refere à nacionalidade, à cidadania e aos direitos políticos, julgue o item.
 
São condições indispensáveis de elegibilidade: a nacionalidade brasileira; o pleno exercício dos direitos políticos; o alistamento eleitoral; a filiação partidária; e a
capacidade civil, que se verifica com dezoito anos de idade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122707

Questão 54: CRESCER - GM (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
De acordo com o art. 14, §3º da Constituição Federal de 1988, São condições de elegibilidade na forma da lei, EXCETO:

 a) A filiação partidária
 b) O alistamento eleitoral.
 c) A idade mínima de trinta e cinco anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal.
 d) O domicílio eleitoral na circunscrição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1130301

Questão 55: INTEGRI BRASIL - Proc Jur (FIEC)/FIEC/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
O alistamento eleitoral e o voto são facultativos:

 a)  Aos maiores de sessenta anos.
 b)  Aos que relativamente incapazes.
 c)  Aos estrangeiros residentes no país há pelo menos 15 anos.
 d)  Aos Conscritos.
 e)  Aos maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1138013

Questão 56: INTEGRI BRASIL - Proc Jur (FIEC)/FIEC/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
São condições de elegibilidade, na forma da lei:

 a)  Vinte e dois anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz
 b)  Trinta anos para Governador e Vice- Governador de Estado e do Distrito Federal
 c)  Vinte e um anos para Vereador
 d)  Trinta anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz.
 e)  Trinta anos para Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Juiz de Paz.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1138016
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Questão 57: MetroCapital - PJur (Pref Conchas)/Pref Conchas/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
No que se refere aos direitos políticos, assinale a alternativa correta: 

 a)  A nacionalidade brasileira é condição de elegibilidade. 
 b)  O militar alistável é inelegível.

 
 c)  Os analfabetos possuem capacidade eleitoral ativa e passiva.

 
 d)  A improbidade administrativa é causa de perda dos direitos políticos. 
 e)  A incapacidade civil absoluta não afeta o gozo dos direitos políticos. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1141616

Questão 58: MetroCapital - PJur (Pref Conchas)/Pref Conchas/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
De acordo com a ordem constitucional vigente, são considerados direitos políticos positivos: 

 
I – Perda e suspensão dos direitos políticos.
 
II – Votar e ser votado.
 
III – Propor ação popular e exercer a iniciativa popular.

 

 a)  Apenas o item I é verdadeiro. 
 b)  Apenas o item II é verdadeiro. 
 c)  Apenas o item III é verdadeiro. 
 d)  Apenas os itens II e III são verdadeiros. 
 e)  Todos os itens são verdadeiros

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1141642

Questão 59: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Dentre as condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal, em seu capítulo IV, o requisito etário que não está presente é:

 a)  trinta e cinco anos para Presidente e Vice- Presidente da República e Senador.
 b)  vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice- Prefeito e juiz de paz.
 c)  trinta anos para Governador e Vice- Governador de Estado e do Distrito Federal.
 d)  dezoito anos para Vereador.
 e)  superior a vinte e um anos para Conselheiro Tutelar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150777

Questão 60: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Ao se falar nas cláusulas pétreas contidas na Constituição da República Federativa do Brasil, é abolível a seguinte característica do voto.

 a)  Direto.
 b)  Obrigatório.
 c)  Universal.
 d)  Secreto.
 e)  Periódico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150778

Questão 61: Instituto Consulplan - Proc Jur (Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Marcondes, brasileiro naturalizado, nascido em 1998, reside no município de Campinas, estado de São Paulo e é servidor público concursado federal. Considerando as
regras atinentes aos direitos políticos previstos na Constituição Federal, é possível afirmar que Marcondes:

 a)  Não pode ser eleito Vereador em Campinas.
 b)  Não pode ser eleito Governador de São Paulo.
 c)  Pode ser eleito Senador, devendo se afastar do cargo efetivo.
 d)  Pode ser elegível, salvo na hipótese de ocupar cargo efetivo militar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1154104

Questão 62: Machado de Assis - AJur (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
John Stuart, cidadão americano conhecido no município brasileiro em que reside, há mais de quinze anos, como grande interessado dos negócios públicos, manifestou
perante o diretório de um partido local o desejo de filiar-se para concorrer a uma vaga de Vereador nas eleições seguintes. Sendo ele americano de nascimento, é
CORRETO inferir, segundo a Constituição Federal, que:

 a)  John Stuart precisará demonstrar que atende aos requisitos para o cargo, pelo que estará impedido de se candidatar se tiver menos de 30 anos de idade e não
tiver nacionalidade brasileira.

 b)  Não há, no ordenamento pátrio, nenhuma possibilidade de candidatura para John Stuart, visto que estrangeiros não podem se candidatar a cargos públicos
brasileiros, ainda que naturalizados.

 c)  Para adquirir nacionalidade brasileira, requisito fundamental para a candidatura, John Stuart deverá requisitá-la perante os órgãos nacionais competentes, e
demonstrar residir na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal.
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 d)  John Stuart poderá se candidatar apenas quando tornar-se brasileiro nato, o que ocorre automaticamente depois de quinze anos residindo no Brasil
ininterruptamente, ou há um ano, desde que tenha imigrado já falando a língua portuguesa, e seu país natal tenha reciprocidade no tratamento com os brasileiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1199273

Questão 63: QUADRIX - Ass Adm (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
A liberdade de voto tutela inclusive a possibilidade de o eleitor votar nulo ou em branco.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200875

Questão 64: QUADRIX - Ass Adm (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
A exigência de domicílio eleitoral na respectiva circunscrição observa um período mínimo previsto em lei.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200876

Questão 65: QUADRIX - Ass Adm (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Atualmente, não mais se tem como indispensável a filiação partidária como condição de elegibilidade, admitindo‐se a chamada candidatura avulsa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200877

Questão 66: QUADRIX - Nutr Fisc (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
No  que  concerne  aos  direitos  políticos,  julgue  o item.
 
A  capacidade  eleitoral  ativa  revela  o  direito  de  ser  votado e eleito para cargos eletivos. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203044

Questão 67: QUADRIX - Nutr Fisc (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
No  que  concerne  aos  direitos  políticos,  julgue  o item.
 
Os militares são inalistáveis. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203046

Questão 68: QUADRIX - Nutr Fisc (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
No  que  concerne  aos  direitos  políticos,  julgue  o item.
 
Todo elegível é eleitor, mas nem todo eleitor é elegível. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203047

Questão 69: QUADRIX - Nutr Fisc (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
No  que  concerne  aos  direitos  políticos,  julgue  o item.
 
A idade mínima exigida para cargos eletivos é aferida no  momento da posse, não do registro. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203048

Questão 70: QUADRIX - Ag Adm (CRO RS)/CRO RS/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
É condição de elegibilidade a idade mínima de

 a)  35 anos para governador.
 b)  30 anos para deputado federal.
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 c)  21 anos para prefeito.
 d)  18 anos para deputado estadual.
 e)  18 anos para juiz de paz.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203678

Questão 71: QUADRIX - ACont (Pref Jataí)/Pref Jataí/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Segundo a Constituição, o voto no Brasil é

 a) periódico, embora essa periodicidade não exclua a possibilidade de as eleições acontecerem somente entre largos períodos que, eventualmente, possam excluir do
direito de votar uma geração.

 b) direto, não se admitindo, em nenhuma hipótese, eleição indireta.
 c) secreto, muito embora esse sigilo possa ser relativizado pelo chamado voto impresso.
 d) obrigatório para todos que possuam capacidade eleitoral ativa.
 e) universal, não admitindo requisitos que, direta ou indiretamente, discriminem, econômica ou intelectualmente, eleitores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1213582

Questão 72: IBADE - AAd (SAAE Vilhena)/SAAE Vilhena/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Para ser eleito, o candidato deve ter:

 a)  nacionalidade brasileira.
 b)  ensino superior completo.
 c)  direitos políticos suspensos por até 8 anos.
 d)  idade mínima de 25 anos para Senador.
 e)  idade mínima de 18 anos para Presidente da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1219170

Questão 73: QUADRIX - Nutri (CRN 9)/CRN 9/Assistente Técnico/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Preceitua o art. 5.º da Constituição Federal que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo‐se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Este é um dos dispositivos sobre os direitos e as garantias fundamentais. Além dele, existem outros que tratam sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, os
direitos sociais, a nacionalidade, a cidadania e os direitos políticos.

Conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o item.
 
O voto é obrigatório para os maiores de dezoito anos de idade e facultativo para os analfabetos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1220370

Questão 74: IBADE - ACI (Pref Aracruz)/Pref Aracruz/Administrativo/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Acerca dos direitos políticos previstos na Constituição, é certo que o voto é:

 a)  obrigatório para os maiores de 16 (dezesseis) anos.
 b)  obrigatório para os maiores de 70 (setenta) anos.
 c)  facultativo para os maiores de 14 (quatorze) anos.
 d)  facultativo para os analfabetos
 e)  proibido para aqueles que não comprovem auferir renda fixa mensal de, pelo menos, um salário- mínimo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1229935

Questão 75: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Administração/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
De acordo com os direitos políticos expressamente consignados na Constituição Federal, assinale a alternativa que contém o sufrágio adotado no Brasil que não exige,
para o exercício do direito de voto, a satisfação de nenhuma condição econômica, profissional ou intelectual.

 a)  Sufrágio restrito.
 b)  Sufrágio universal.
 c)  Sufrágio censitário.
 d)  Sufrágio capacitário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1231626

Questão 76: IBADE - AAd (Pref Vilhena)/Pref Vilhena/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
De acordo com o art. 14º da Constituição Federal de 1988, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, e, nos termos da lei, mediante:

 a)  assembléia nacional – referendo - iniciativa popular.
 b)  plebiscito – eleição indireta - iniciativa popular.
 c)  eleição indireta – eleição direta - assembléia nacional.
 d)  plebiscito – referendo - iniciativa popular.
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 e)  plebiscito – eleição indireta - eleição direta.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1243903

Questão 77: IBADE - AAd (Pref Vilhena)/Pref Vilhena/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Conforme o art. 14º da Constituição Federal de 1988, entre as condições de elegibilidade, na forma da lei, a idade mínima de __________ anos para Presidente e Vice-
Presidente da República e Senador; __________ anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; __________ anos para Deputado Federal,
Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; e, __________ anos para Vereador.

A alternativa que completa corretamente as lacunas acima é:

 a)  trinta e cinco – trinta – vinte e cinco – vinte.
 b)  trinta – vinte e cinco – vinte – dezoito.
 c)  trinta – vinte e cinco – vinte e um – dezoito.
 d)  trinta e cinco – trinta – vinte e um – dezoito.
 e)  trinta e cinco – vinte e cinco – vinte e um – dezoito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1243904

Questão 78: CONSULPAM - ALeg (CM Guapimirim)/CM Guapimirim/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
A Soberania Popular se manifesta quando a todos são asseguradas condições da vida e cidadania; e será exercida:
 

(  ) Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual.
 
(  ) Pelo plebiscito.
 
(  ) Pelo referenodo.
 
(  ) Pela iniciativa do legislativo no processo popular.
 
(  ) Pela ação fiscalizada da administração pública.

 
A sequência CORRETA é:

 a) V,V,V,F,F.
 b) V,V,V,V,V.
 c) V,V,F,F,V.
 d) F,F,V,V,V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1250191

Questão 79: CONSULPAM - Proc (CM Guapimirim)/CM Guapimirim/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
No que se refere aos direitos políticos, conforme a Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA:

 a) O alisamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e para maiores de 70 anos.
 b) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos

mandatos até seis meses antes do pleito.
 c) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de dez dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder

econômico, corrupção ou fraude.
 d) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, se aplicando à eleição que ocorra em até um ano da data de sua vigilância.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1254571

Questão 80: VUNESP - PLeg (CM SM Arcanjo)/CM SM Arcanjo/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
Arquimedes, brasileiro, 20 anos de idade, é funcionário público municipal ocupante de cargo de provimento efetivo, filiado a um partido político há dois anos e pretende
candidatar-se ao mandato de Vereador no Município de São Miguel Arcanjo, enquanto sua esposa, Afrodite, é Vereadora no mesmo Município. Considerando o disposto
na Carta Magna a respeito da matéria, é correto afirmar que Arquimedes, que está no pleno gozo dos seus direitos políticos,

 a)  não poderá candidatar-se ao mandato de Vereador em razão de sua esposa já exercer a vereança no mesmo Município, ainda que o mandato dela termine ou ela
renuncie, uma vez que a inelegibilidade de Arquimedes persiste por até dois anos após o fim do mandato ou da renúncia de Afrodite.

 b)  não poderá candidatar-se ao mandato de Vereador, em razão de não possuir a idade mínima para concorrer nas respectivas eleições, embora não haja previsão
no texto constitucional de eventual inelegibilidade de Arquimedes pelo fato de Afrodite exercer a vereança no mesmo Município.

 c)  poderá candidatar-se ao mandato de Vereador, uma vez que possui a idade mínima para concorrer nas respectivas eleições, e o fato de Afrodite exercer a
vereança no mesmo Município não se constitui em hipótese de inelegibilidade nesse caso.

 d)  poderá se candidatar ao mandato de Vereador, no caso, não havendo qualquer vedação ou impedimento nesse sentido previsto na Constituição, mas, como
funcionário público, se eleito, deverá ser, obrigatoriamente, afastado do cargo, ainda que haja compatibilidade de horários do cargo com o mandato.

 e)  não poderá se candidatar ao mandato de Vereador, ainda que tenha a idade mínima para concorrer nas respectivas eleições e que não haja impedimento por ser
marido de Afrodite, uma vez que ocupa cargo público de provimento efetivo, salvo se pedir exoneração do cargo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1256316

Questão 81: OBJETIVA CONCURSOS - AAd (Pref SJ Ouro)/Pref SJ do Ouro/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
De acordo com a Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os:

 a) Maiores de sessenta anos.
 b) Analfabetos.
 c) Menores de dezesseis anos.
 d) Maiores de dezoito anos.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1289605

Questão 82: CEBRASPE (CESPE) - JE TJPA/TJ PA/2019
Assunto: Soberania Popular (voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade
No que se refere aos direitos políticos, é correto afirmar que o direito de sufrágio

 a)  corresponde a um dos aspectos da alistabilidade, estando exclusivamente relacionado à capacidade eleitoral ativa.
 b)  compreende dois aspectos: a elegibilidade, que é o direito de ser votado; e a alistabilidade, que é o direito de votar.
 c)  compreende dois aspectos: a alistabilidade, que é o direito de ser votado; e a elegibilidade, que é o direito de votar.
 d)  corresponde a uma capacidade eleitoral ativa, distinguindo-se nesse ponto da elegibilidade, que é uma capacidade eleitoral passiva.
 e)  corresponde a uma capacidade eleitoral passiva, distinguindo-se nesse ponto da alistabilidade, que é uma capacidade eleitoral ativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1351312

Questão 83: NC-UFPR - Ana (CM Curitiba)/CM Curitiba/Legislativo/2020
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
A respeito dos direitos políticos previstos na Constituição, é correto afirmar:

 a) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios a partir dos 16 anos, e facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta anos e os maiores de quatorze e
menores de dezesseis anos.

 b) Entre as condições de elegibilidade para presidente e vice-presidente da República está a idade mínima de quarenta e cinco anos.
 c) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o quarto 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 seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de
mandato eletivo e candidato à reeleição.

 d) São inelegíveis, independentemente de outros critérios de elegibilidade, os inalistáveis e os analfabetos.
 e) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de trinta dias contados da eleição, instruída a ação com provas de abuso do poder

econômico, corrupção ou fraude.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1242946

Questão 84: FCC - AGA (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Determinado servidor público ocupante de cargo efetivo em órgão de Administração direta estadual, brasileiro naturalizado, com 22 anos de idade, pretende candidatar-
se a Prefeito do Município em que possui domicílio eleitoral e no qual sua esposa exerce mandato de Vereadora. Nessa hipótese, considerados apenas os elementos ora
fornecidos, à luz da Constituição Federal, referido servidor

 a)  é inelegível para o mandato pretendido, uma vez que são privativos de brasileiros natos os cargos de chefia do Poder Executivo.
 b)  é inelegível para o mandato pretendido, uma vez que não possui a idade mínima requerida.
 c)  é inelegível para o mandato pretendido, uma vez que seria exercido no território de jurisdição de cônjuge titular de mandato eletivo.
 d)  preenche as condições de elegibilidade para o mandato pretendido e, se eleito e investido no mandato, havendo compatibilidade de horários, perceberá as

vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
 e)  preenche as condições de elegibilidade para o mandato pretendido e, se eleito e investido no mandato, ficará afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar por

sua remuneração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758242

Questão 85: IADES - Proc (ALEGO)/ALEGO/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Com base na legislação eleitoral e na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e de súmula vinculante, no que tange a condições de elegibilidade e
inelegibilidade, assinale a alternativa correta.

 a)  Nos termos da jurisprudência do TSE e de súmula vinculante, a separação judicial ou divórcio, verificados no curso do mandato, afastam a inelegibilidade do ex-
cônjuge para o mesmo cargo.

 b)  Nos termos da jurisprudência do TSE, é inelegível cunhada de governador do Estado em cuja jurisdição pretenda concorrer a cargo eletivo municipal.
 c)  Nos termos da lei, para todos os cargos eletivos, a idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade será verificada à data da posse.
 d)  Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de um ano e estar com a filiação deferida pelo

partido no mesmo prazo.
 e)  No território de jurisdição do titular, são inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, dos chefes do Poder

Executivo, ainda que já titulares de mandato eletivo e candidatos à reeleição.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/774220

Questão 86: FCM - CEFETMINAS - Aux SB (Guarani)/Pref Guarani/Programa de Saúde da Família/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Sobre os direitos políticos previstos na Constituição Federal Brasileira de 1988, analise as afirmações abaixo.

I. Em caso de resultado final com mais de cinquenta por cento de votos nulos, anula-se a eleição e se impõe novo pleito com outros candidatos.

II. É vedada a reeleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República.

III. A idade mínima de dezoito anos é uma condição de elegibilidade para o cargo de Vereador.

IV. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Está correto apenas o que se afirma em

 a)  I e II.
 b)  I e IV.
 c)  II e III.
 d)  III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/804728
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Questão 87: VUNESP - Ana Leg (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
São exemplos de pessoas que possuem inelegibilidade absoluta os

 a)  militares.
 b)  menores de 21 anos de idade.
 c)  membros do Poder Executivo.
 d)  analfabetos.
 e)  sucessores de titulares de mandatos eletivos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807215

Questão 88: VUNESP - Proc Ju (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
A Constituição Federal estabelece que o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral

 a)  no prazo de trinta dias contados do resultado da eleição, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, ou do abuso no exercício de função.
 b)  no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
 c)  e a consequente cassação de direitos políticos ocorrerá nos casos de incapacidade civil absoluta e de condenação criminal transitada em julgado, enquanto

durarem seus efeitos.
 d)  e a ação de impugnação de mandato tramitará de forma célere e pública, respondendo seu autor, na forma da lei, se provocar a normalidade e a legitimidade das

eleições.
 e)  e a ação de impugnação de mandato poderá tramitar em segredo de justiça, não respondendo seu autor, na forma da lei, mesmo se temerária

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807379

Questão 89: NC-UFPR - Adv (Matinhos)/Pref Matinhos/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Tito Lívio, 30 anos, casado com Cassandra, 35 anos, exerce seu primeiro mandato como prefeito do Município X. O irmão de Tito Lívio, Auspício, com 18 anos, pretende
disputar pela primeira vez um cargo eletivo. Com base nessas informações e tendo em vista os dispositivos constitucionais, assinale a alternativa correta.

 a)  Tito Lívio poderá concorrer à reeleição e seu irmão Auspício poderá disputar o cargo de vereador do Município X.
 b)  Cassandra não poderá concorrer a cargos eletivos no território de jurisdição de Tito Lívio, salvo se o casal se divorciar, ainda que isso ocorra no curso do

mandato.
 c)  Tito Lívio poderá concorrer ao cargo de Senador se renunciar ao mandato de Prefeito até seis meses antes do pleito.
 d)  Auspício poderá concorrer ao cargo de Prefeito do Município Y, situado em Estado da Federação distinto daquele em que se situa o Município X.
 e)  Tito Lívio poderá concorrer à reeleição e Cassandra poderá se candidatar ao cargo de Senadora.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/815405

Questão 90: VUNESP - ProcJu (CM Orlândia)/CM Orlândia/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Assinale a alternativa correta a respeito das inelegibilidades.

 a)  As inelegibilidades só podem ser disciplinadas pela Constituição ou por lei ordinária, lei delegada ou medida provisória, mas não por decreto.
 b)  As normas da constituição, que estabelecem hipóteses de inelegibilidades, são normas de eficácia limitada, dependendo de lei para impor as restrições.
 c)  Os inalistáveis e os analfabetos são exemplos de cidadãos que se encontram em situação de inelegibilidade relativa.
 d)  O militar na ativa é alistável e pode ser eleito, desde que filiado a partido político um ano antes da data da eleição que deseja disputar.
 e)  O Vice-Prefeito pode se candidatar a outros cargos preservando o seu mandato respectivo, desde que, nos seis meses anteriores ao pleito, não tenha sucedido ou

substituído o Prefeito.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/817750

Questão 91: VUNESP - PJL (CM Sertãozinho)/CM Sertãozinho/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
A respeito dos direitos políticos, a Constituição Federal dispõe que o militar alistável

 a)  necessita estar filiado a um partido político um ano antes das eleições que pretende disputar.
 b)  é elegível e, se contar menos de dez anos de serviço, não poderá afastar-se da atividade, e, se eleito, será agregado pela autoridade superior.
 c)  é elegível e, se contar mais de dez anos de serviço, passará automaticamente para a inatividade e não poderá ser agregado pela autoridade superior.
 d)  deve afastar-se da atividade e, quando eleito, contando menos de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior.
 e)  é elegível e, se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará, automaticamente, no ato da diplomação, para a

inatividade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/831656

Questão 92: Instituto AOCP - Aux Per ML (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Acerca dos direitos políticos e suas disposições constitucionais, assinale a alternativa correta.

 a)  O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 65 anos.
 b)  Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros.
 c)  São elegíveis os inalistáveis.
 d)  O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do

poder econômico, corrupção ou fraude.
 e)  A ação de impugnação de mandato tramitará sob a tutela do princípio da publicidade, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841578

Questão 93: IBGP - Adv (CM Perdizes)/CM Perdizes/2019
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Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Acerca dos direitos políticos e do processo eleitoral disciplinado pela Constituição da República, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  Para concorrerem a cargos eletivos, o presidente da república, os governadores de estado e do distrito federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleito.

 b)  São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos 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 seis meses anteriores ao pleito, inclusive se já
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

 c)  O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; se contar mais de dez
anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará opcionalmente, no ato da diplomação, para a inatividade.

 d)  O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude, sendo que a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se
temerária ou de manifesta má-fé.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/849782

Questão 94: VUNESP - Adv (Pref Arujá)/Pref Arujá/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
A respeito da previsão constitucional sobre direitos políticos, a Constituição Federal preleciona que

 a)  para concorrer ao cargo de Presidente e Vice-Presidente da República, exige-se a idade mínima de 30 anos.
 b)  para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos

mandatos até seis meses antes do pleito.
 c)  são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro 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 cinco meses anteriores ao pleito.
 d)  o militar alistável é elegível, de modo que, se contar com menos de 15 anos de serviço, deverá se afastar da atividade.
 e)  o mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral, no prazo de 5 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder

econômico, corrupção ou fraude.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914391

Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - Proc (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.
 
Situação hipotética: Carlos requereu o registro de sua candidatura para concorrer ao cargo de prefeito de município criado por desmembramento territorial de
município cujo Poder Executivo é chefiado pelo seu irmão.
 
Assertiva: Nesse caso, Carlos, por ser irmão do prefeito do município-mãe, é inelegível.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/955653

Questão 96: VUNESP - Adv (CM Piracicaba)/CM Piracicaba/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Considerando o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta a respeito dos direitos políticos.

 a)  Não podem se alistar como eleitores os analfabetos e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
 b)  É uma condição de elegibilidade, na forma da lei, a idade mínima de trinta anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice- Prefeito e

juiz de paz.
 c)  O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, por meio de ação que tramitará em segredo de

justiça, instruída com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
 d)  Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Deputados, Senadores e os Prefeitos devem

renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
 e)  São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau, do Presidente da República, de

Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, ainda que titular de
mandato eletivo e candidato à reeleição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/961044

Questão 97: VUNESP - Sold (PM SP)/PM SP/2ª Classe/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
A respeito dos direitos políticos do militar, assinale a alternativa correta.

 a)  O militar alistável é inelegível, quando afastar-se da atividade antes da eleição.
 b)  O militar é inalistável e inelegível.
 c)  O militar, se eleito, passará automaticamente para o trabalho interno.
 d)  O militar alistável é elegível, devendo afastar-se da atividade se contar com menos de dez anos de serviço.
 e)  O militar é alistável mas é inelegível, salvo se tiver mais de vinte anos de serviço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/988128

Questão 98: FCC - Proc (SANASA)/SANASA/Jurídico/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Gustavo foi eleito governador de um Estado em 2018 e sua filha Carolina deseja estrear na política e se candidatar à prefeitura da capital desse mesmo Estado nas
eleições municipais de 2020.
 
Considerando que Gustavo estará exercendo o seu mandato no período eleitoral do próximo pleito, em conformidade com a Constituição Federal de 1988, Carolina
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 a) não poderá concorrer a mandato eletivo enquanto seu genitor exercer cargo político, pois são absolutamente inelegíveis para qualquer cargo os parentes
consanguíneos ou afins, até o terceiro grau ou por adoção, de Governador de Estado.

 b) poderá ser candidata a prefeita do município desejado, pois são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, apenas os cônjuges de Governador de Estado,
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

 c) não poderá ser candidata a prefeita do município desejado, pois são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou
afins, até o segundo grau ou por adoção, de Governador de Estado.

 d) poderá ser candidata a prefeita do município desejado, pois o território da sua jurisdição não será o mesmo território da jurisdição do seu genitor.
 e) poderá ser candidata a prefeita do município desejado, pois são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro

grau ou por adoção do Presidente da República.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/989651

Questão 99: FGV - TJ (TJ CE)/TJ CE/Técnico-Administrativa/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Maria, esposa do Prefeito João, que exercia a chefia do Poder Executivo no Município Gama, foi informada pelo advogado da família que, de acordo com a ordem
constitucional, não poderia candidatar-se ao cargo eletivo de Vereador no mesmo Município.
 
Essa vedação é denominada:

 a)  perda dos direitos políticos;
 b)  vedação eleitoral;
 c)  inabilitação;
 d)  suspensão dos direitos políticos;
 e)  inelegibilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/997318

Questão 100: VUNESP - Proc Mun (RP)/Pref RP/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Maurício de Sá, prefeito eleito no ano de 2018 em determinado município e pré-candidato à reeleição para as eleições de 2020, é casado com Mariana Ribeiro, de 25 anos
de idade, a qual pretende se lançar como candidata ao cargo de Vereadora, no mesmo município, nas eleições de 2020.

Nesse caso hipotético, é correto afirmar que Mariana

 a)  é elegível, uma vez que o fato de ser casada com o atual Prefeito não implica em qualquer óbice à sua candidatura, bem como possui a idade mínima exigida pela
Constituição para concorrer ao cargo.

 b)  poderá ser elegível, desde que esteja concorrendo para reeleição ao cargo de Vereadora, já que possui a idade mínima de 21 anos exigida pelo texto
constitucional.

 c)  é inelegível, uma vez que o fato de ser cônjuge de Chefe do Poder Executivo, por si só, obsta a sua participação no pleito eleitoral, ainda que esteja concorrendo
à reeleição ao cargo de Vereadora.

 d)  é inelegível apenas pelo fato de não atingir a idade mínima de 26 anos, exigida pelo texto constitucional para concorrer ao cargo.
 e)  é inelegível tanto por não atingir a idade mínima de 30 anos prevista pela Constituição quanto pelo fato de incidir a causa de inelegibilidade reflexa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1007869

Questão 101: IBFC - Proc (Pref C S Agos)/Pref C Sto Agostinho/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
No ordenamento pátrio há casos de inelegibilidade absoluta, que está relacionada a características pessoais, atingindo todos os cargos eletivos e nãopodendo ser afastada
por meio da desincompatibilização, e as inelegibilidades relativas em razão do cargo ou em razão do parentesco, que estão relacionadas à chefia do Poder Executivo,
podendo ser afastadas mediante desincompatibilização Acerca dos direitos políticos, das pessoas que não podem alistar-se como eleitores e das condições de
inelegibilidade absoluta, assinale a alternativa correta.

 a)  Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os analfabetos
 b)  São inelegíveis os estrangeiros, os conscritos durante o serviço militar obrigatório e os analfabetos
 c)  Os estrangeiros podem votar e ser votado devido à igualdade de direitos dentro do território nacional
 d)  São inelegíveis os maiores de 70 anos e os conscritos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1077374

Questão 102: VUNESP - JE TJRJ/TJ RJ/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Narciso, 19 anos de idade, que está em pleno gozo dos seus direitos políticos, pretende candidatar-se ao mandato de Vereador em seu Município nas próximas eleições,
que ocorrerão em outubro de 2020. Poliana, que é sua cunhada, ocupava o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores, no mesmo Município, mas, atualmente, veio a
assumir o cargo de Prefeito em razão da perda de mandato dos seus ocupantes anteriores. Segundo o disposto na Constituição Federal, nessa situação hipotética, é
correto afirmar que Narciso

 a)  poderá se candidatar, desde que tenha se tornado cunhado de Poliana somente após esta ter assumido o mandato eletivo.
 b)  poderá se candidatar, pois a relação com Poliana não é condição que o impeça de concorrer, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 
 c)  não está impedido de se candidatar ao mandato de Vereador, desde que não seja para reeleição, uma vez que Poliana assumiu o cargo de Prefeito em

substituição aos titulares.
 d)  não poderá se candidatar, tendo em vista a sua condição de inelegibilidade por ser cunhado de Poliana, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à

reeleição.
 e)  poderia se candidatar, não havendo incompatibilidade eleitoral para o exercício do mandato, mas não poderá fazê-lo por não ter a idade mínima para se

candidatar.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1084714

Questão 103: CPCON UEPB - Adv (Pref B Ventura)/Pref Boa Ventura/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Sobre os direitos políticos previstos na CF/88, considere as seguintes assertivas:
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I- São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos 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 seis meses anteriores ao pleito, salvo
se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
 
II- A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.
 
III- O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária
ou de manifesta má-fé.

 
Está CORRETO o que se afirma em:

 a) II.
 b) I e III.
 c) II e III.
 d) I, II e III.
 e) I.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1085645

Questão 104: CPCON UEPB - AJur (CM Sta Rita)/CM Santa Rita/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Sobre os direitos políticos previstos na CF/88, considere as seguintes assertivas:

I- São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos 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 seis meses anteriores ao pleito, salvo
se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

II- A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

III- O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária
ou de manifesta má-fé.

Está CORRETO o que se afirma em:

 a)  II.
 b)  I e III.
 c)  II e III.
 d)  I, II e III.
 e)  I.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1092729

Questão 105: CPCON UEPB - PJur (Pref M Horebe)/Pref M Horebe/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Sobre os direitos políticos previstos na CF/88, considere as seguintes assertivas:

I- São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos 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 seis meses anteriores ao pleito, salvo
se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

II- A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

III- O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária
ou de manifesta má-fé.

Está CORRETO o que se afirma em:

 a)  II.
 b)  I e III.
 c)  II e III.
 d)  I, II e III.
 e)  I.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1114542

Questão 106: QUADRIX - Fisc (CREFONO 9)/CREFONO 9/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
No que se refere à nacionalidade, à cidadania e aos direitos políticos, julgue o item.
 
São inelegíveis os analfabetos e os inalistáveis, que incluem os estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, os conscritos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122711

Questão 107: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Além do texto constitucional, qual espécie normativa primária estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação?

 a)  Lei ordinária.
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 b)  Lei complementar.
 c)  Lei delegada.
 d)  Medida provisória.
 e)  Decreto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150781

Questão 108: QUADRIX - Adv (CRF PR)/CRF PR/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Quanto  aos  limites  territoriais  da  inelegibilidade  reflexa  previstos  na  Constituição  Federal  de  1988,  assinale  a  alternativa correta. 

 a)   Cônjuge do atual prefeito não pode se candidatar, pela  primeira vez, à vice‐prefeitura do mesmo município. 
 b)   Irmão  por  adoção  do  atual  prefeito  não  pode  se  candidatar,  pela  primeira  vez,  a  vereador  no  mesmo  município. 
 c)   Pai  do  atual  presidente  da  República  não  pode  se  candidatar, pela primeira vez, a nenhum cargo eletivo  no País. 
 d)   Filho  do  atual  governador  de  estado  não  pode  se  candidatar, pela primeira vez, a deputado estadual no  mesmo estado. 
 e)   Cônjuge  de  secretário  de  estado  não  pode  se  candidatar, pela primeira vez, a prefeito de município  que pertença àquele mesmo estado. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1184137

Questão 109: QUADRIX - Nutr Fisc (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
No  que  concerne  aos  direitos  políticos,  julgue  o item.
 
As  inelegibilidades  absolutas  são  previstas  pela  Constituição  Federal,  podendo  a  lei  ordinária  trazer  hipóteses adicionais

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203050

Questão 110: CONTEMAX - AFT (Pref Aroeiras)/Pref Aroeiras/2019
Assunto: Inelegibilidades (Direitos Políticos)
Considerando os direitos sociais e políticos estabelecidos na Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa CORRETA:

 a)  São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o seguro-desemprego, em caso de desemprego
voluntário.

 b)  São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos 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 seis meses anteriores ao pleito, salvo se já
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

 c)  Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, excluindo a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.
 d)  Jornada de oito horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
 e)  Os conscritos podem alistar-se como eleitores durante o período do serviço militar obrigatório.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1284522

Questão 111: IBADE - APA (IPVV)/IPVV/2020
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
A perda ou suspensão de direitos políticos é vedada pela Constituição Federal vigente, salvo em restritas hipóteses previstas no próprio texto constitucional.

Assinale a alternativa que corresponde à hipótese prevista na Constituição de perda ou suspensão de direitos políticos.

 a)  Inadimplemento de obrigação tributária
 b)  Condenação de natureza penal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos
 c)  Descumprimento de obrigação de natureza alimentar
 d)  A investidura a cargo de Juiz Eleitoral
 e)  Cancelamento da naturalização por sentença onde não se findou o prazo para interposição de eventuais recursos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1212441

Questão 112: VUNESP - Ana Leg (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
Nos moldes da Carta Magna brasileira, a cassação de direitos políticos

 a)  é vedada.
 b)  se dá no caso de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado.
 c)  ocorre na hipótese de incapacidade civil absoluta.
 d)  decorre de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.
 e)  é uma das penas impostas na condenação por improbidade administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807211

Questão 113: QUADRIX - Ag Fisc (CRESS SC)/CRESS 12 (SC)/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
Quanto aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item.
 
É permitida a cassação de direitos políticos no caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/811046
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Questão 114: IAUPE - Adv (UPE)/UPE/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
Analise as sentenças abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas. Segundo a Constituição, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará nos casos de
 

( ) cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado.
 
( ) incapacidade civil absoluta.
 
( ) condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

 
Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

 a)  V – V – V
 b)  F – F – F
 c)  V – F – V
 d)  F – V – F
 e)  V – F – F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/819212

Questão 115: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.
 
Autor de ato de improbidade administrativa estará sujeito à cassação dos seus direitos políticos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843829

Questão 116: CRESCER - Aux (Pref VG PI)/Pref VG (PI)/Administrativo/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
A Constituição Federal Brasileira veda a cassação de direitos políticos, mas permite a perda ou suspensão, que só se dará nos seguintes casos, exceto:

 a)  Incapacidade civil relativa.
 b)  Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado.
 c)  Improbidade administrativa.
 d)  Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/864772

Questão 117: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, situação que ensejará a perda dos direitos políticos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/981904

Questão 118: FCC - Cons Tec (CM Fortal)/CM Fortaleza/Administrativo/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
Indivíduo maior de 18 anos, originário de país de língua portuguesa, residente há um ano ininterrupto no Brasil e moralmente idôneo, requer e adquire a nacionalidade
brasileira. Convocado nos termos da lei para prestar serviço do júri, invoca razões de ordem filosófica para se eximir da obrigação legal imposta, bem como do serviço
alternativo legalmente fixado. Considerados esses elementos à luz da Constituição Federal, referido indivíduo

 a)  adquiriu irregularmente a nacionalidade brasileira, estando ademais sujeito à respectiva perda, em virtude de ter se recusado a cumprir obrigação legal a todos
imposta e a prestação alternativa.

 b)  adquiriu regularmente a nacionalidade brasileira, estando, contudo, sujeito à suspensão dos direitos políticos em virtude da recusa ao cumprimento de obrigação
legal a todos imposta e da prestação alternativa.

 c)  não poderia ter invocado razões de ordem filosófica para se eximir do cumprimento de obrigação legal a todos imposta e da prestação alternativa, apenas sendo
admitidas as de ordem política ou religiosa para esse fim.

 d)  adquiriu irregularmente a nacionalidade brasileira, cuja perda, porém, dependerá de declaração, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse
nacional.

 e)  adquiriu regularmente a nacionalidade brasileira, não podendo ademais ser privado de direitos por ter invocado razões de ordem filosófica para recusar o
cumprimento de obrigação legal a todos imposta e da prestação alternativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1015154

Questão 119: QUADRIX - Fisc (CREFONO 9)/CREFONO 9/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
No que se refere à nacionalidade, à cidadania e aos direitos políticos, julgue o item.
 
É permitida a cassação de direitos políticos no caso de improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122717
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Questão 120: CRESCER - AAd (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
De acordo com a Constituição Federal de 1988, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, EXCETO:

 a) Cancelamento da naturalização por procedimento administrativo.
 b) Incapacidade civil absoluta.
 c) Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
 d) Improbidade administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1125930

Questão 121: QUADRIX - Ass Adm (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
A perda de mandato parlamentar gera hipótese de cassação dos direitos políticos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200873

Questão 122: QUADRIX - Ass Adm (CRN 2)/CRN 2 (RS)/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
A suspensão dos direitos políticos em razão de condenação criminal transitada em julgado somente cessa quando comprovadamente reabilitado o apenado para convívio
em sociedade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200874

Questão 123: QUADRIX - Adv (CRO RS)/CRO RS/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
Acerca dos direitos sociais e políticos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

 a)  Estando os direitos políticos previstos na Constituição Federal, somente a própria Constituição poderá estabelecer hipóteses de inelegibilidade, absoluta ou
relativa.

 b)  Todo inelegível é inalistável, mas nem todo inalistável é inelegível.
 c)  Somente a Constituição pode prever as situações de perda ou suspensão de direitos políticos.
 d)  Os direitos sociais são amplamente passíveis de disposição contratual pelas partes envolvidas na relação trabalhista, a bem do princípio da autonomia da vontade.
 e)  Todas as pessoas são beneficiárias dos direitos sociais, inclusive os empresários, os empreendedores, os servidores públicos, os desempregados e os aprendizes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203374

Questão 124: QUADRIX - Ass Adm (CRN 9)/CRN 9/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
Julgue o item acerca dos direitos políticos.

A perda dos direitos políticos é definitiva e depende de decisão judicial transitada em julgado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1219089

Questão 125: QUADRIX - Ass Adm (CRN 9)/CRN 9/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
Julgue o item acerca dos direitos políticos.
 
A interdição judicial acarreta a suspensão dos direitos políticos do interdito.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1219090

Questão 126: QUADRIX - Ass Adm (CRN 9)/CRN 9/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
Julgue o item acerca dos direitos políticos.
 
A cassação de direitos políticos é terminantemente vedada pela Constituição.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1219091

Questão 127: QUADRIX - Ass Adm (CRN 9)/CRN 9/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
Julgue o item acerca dos direitos políticos.
 
A improbidade administrativa pode acarretar a suspensão dos direitos políticos, entre outras sanções.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1219093

Questão 128: IBADE - AAd (Pref Vilhena)/Pref Vilhena/2019
Assunto: Perda e suspensão dos direitos políticos
Conforme o art. 15º da Constituição Federal de 1988, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença promulgada em 1ª instância.

II - incapacidade civil absoluta.

III - condenação criminal por sentença promulgada em 1ª instância.

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VII.

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Estão corretas, apenas: 

 a)  I e II.
 b)  I, II e III.
 c)  II, III e IV.
 d)  II, IV e V.
 e)  I, III e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1243905
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Gabarito
1) C  2) D  3) D  4) A  5) A  6) Errado  7) A
8) A  9) C  10) A  11) C  12) Errado  13) A  14) Certo
15) D  16) D  17) E  18) E  19) C  20) E  21) D
22) Errado  23) C  24) B  25) D  26) A  27) D  28) B
29) E  30) C  31) C  32) A  33) E  34) B  35) A
36) B  37) B  38) E  39) B  40) B  41) B  42) A
43) A  44) A  45) E  46) C  47) D  48) D  49) A
50) D  51) C  52) A  53) Errado  54) C  55) E  56) B
57) A  58) D  59) E  60) B  61) B  62) C  63) Certo
64) Certo  65) Errado  66) Errado  67) Errado  68) Certo  69) Errado  70) C
71) E  72) A  73) Certo  74) D  75) B  76) D  77) D
78) A  79) B  80) C  81) B  82) B  83) D  84) E
85) B  86) D  87) D  88) B  89) E  90) E  91) E
92) D  93) D  94) B  95) Certo  96) C  97) D  98) C
99) E  100) Anulada  101) B  102) D  103) D  104) D  105) D
106) Certo  107) B  108) C  109) Errado  110) B  111) B  112) A
113) Errado  114) A  115) Errado  116) A  117) Anulada  118) B  119) Errado
120) A  121) Errado  122) Errado  123) C  124) Errado  125) Certo  126) Certo
127) Certo  128) D


