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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1J0aj )

Direito Constitucional

Questão 1: VUNESP - Adv (Pref São Roque)/Pref São Roque/2020
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que não podem perder o mandato por infidelidade partidária em razão da transferência
voluntária de agremiação os ocupantes dos cargos de

 a)  Vereador e Deputado Federal.
 b)  Prefeito e Senador.
 c)  Deputado Estadual e Governador.
 d)  Presidente da República e Deputado Federal.
 e)  Senador e Deputado Estadual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1247351

Questão 2: VUNESP - PJur (AVAREPREV)/AVAREPREV/2020
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A respeito da infidelidade partidária, é correto afirmar que ela é causa da perda do mandato

 a)  quando um Deputado é filiado a um partido e deixa a legenda em razão deste ter sido incorporado por outro partido político.
 b)  na hipótese de um Deputado ou Senador se desfiliar de uma legenda partidária para ingressar em um novo partido recém-criado.
 c)  se um Deputado se desfilia do seu partido, sem justa causa, o que não ocorre quando a desfiliação se dá, por exemplo, por parte de Prefeito e Governador.
 d)  na hipótese de um parlamentar se desfiliar do seu partido, simplesmente porque a agremiação praticou substancial mudança do seu programa.
 e)  pela mera desfiliação partidária de Vereador, ainda que este tenha se desligado da legenda por conta de grave discriminação pessoal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1254242

Questão 3: VUNESP - Ana (Pref M Agudo)/Pref Morro Agudo/Legislativo/2020
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos
fundamentais da pessoa humana e observado, dentre outros, o seguinte preceito:

 a)  caráter regional.
 b)  igualdade do número de candidaturas de homens e mulheres.
 c)  proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira.
 d)  prestação de contas à Justiça Criminal Federal ou Estadual.
 e)  atuação na defesa e promoção dos direitos humanos, na forma da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1343772

Questão 4: VUNESP - Ana Leg (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Segundo o texto constitucional, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no

 a)  Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais.
 b)  Juízo Federal de primeira instância.
 c)  Tribunal Regional Eleitoral.
 d)  Tribunal Superior Eleitoral.
 e)  Supremo Tribunal Federal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807212

Questão 5: IAUPE - Adv (UPE)/UPE/2019
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Sobre os partidos políticos, é livre a sua criação, fusão, incorporação e extinção, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos
fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
 

I. caráter global.
 
II. proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, salvo os países do MERCOSUL.
 
III. prestação de contas à Justiça Eleitoral.
 
IV. funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

 
Assinale a alternativa CORRETA.

 a)  Todos estão corretos.
 b)  Todos estão incorretos.
 c)  Existe apenas um correto.
 d)  Existem apenas dois corretos.
 e)  Existem apenas três corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/819216

Questão 6: Instituto AOCP - Aux Per ML (PC ES)/PC ES/2019
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Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Sobre as disposições constitucionais acerca dos partidos políticos, assinale a alternativa correta.

 a)  É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos
fundamentais da pessoa humana e observado, dentre outros, o preceito de funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

 b)  Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral.
 c)  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, 2% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 3% dos votos válidos em
cada uma delas.

 d)  É permitida, em algumas hipóteses previstas em lei especial, a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.
 e)  Aos partidos políticos, é permitido o recebimento de recursos financeiros de governo estrangeiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841579

Questão 7: VUNESP - Adv (Pref Arujá)/Pref Arujá/2019
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A respeito da disciplina constitucional para acesso dos partidos políticos ao fundo partidário no Brasil, a partir do quanto previsto em função das alterações promovidas
pela Emenda Constitucional 97/2017, é certo afirmar que, para as eleições de 2030, terão acesso aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão:

 a)  todos os partidos políticos, uma vez que a Constituição expressamente assegura não apenas a criação, fusão, incorporação e extinção, mas também um
tratamento isonômico entre eles.

 b)  somente os partidos políticos que tenham lançado candidatos aos cargos de Presidente ou Vice-Presidente da República, bem como no mínimo cinco nomes aos
cargos de deputados ou senadores.

 c)  somente aqueles que, cumulativamente, 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, e tiverem elegido pelo menos 15
senadores.

 d)  somente aqueles que, alternativamente, 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, ou tiverem elegido pelo menos
quinze deputados federais distribuídos em pelo menos 9 Estados do país.

 e)  todos os partidos políticos que, até 6 meses antes do pleito eleitoral, tenham registrado os respectivos Estatutos perante o Tribunal Superior Eleitoral.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914389

Questão 8: OBJETIVA CONCURSOS - AnTri (Pref A Prado)/Pref Antônio Prado/2019
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Em conformidade com a Constituição Federal, quando resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados certos preceitos, pode-se afirmar que:

 a)  A criação e a fusão dos partidos políticos serão livres, mas a extinção dependerá de permissão do Poder Executivo.
 b)  A criação e a fusão dos partidos políticos dependerão da permissão do Poder Executivo, mas a extinção será livre.
 c)  A criação, a fusão e a extinção dos partidos políticos dependerão da permissão do Poder Executivo.
 d)  A criação, a fusão e a extinção dos partidos políticos serão livres.
 e)  A criação e a extinção dos partidos políticos dependerão da permissão do Poder Executivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030273

Questão 9: IBADE - Of (PM RJ)/PM RJ/Aluno-Oficial PM/2019
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A respeito dos partidos políticos, assinale a alternativa correta.

 a)  A aquisição de personalidade jurídica pelos partidos políticos ocorre com o registro dos seus estatutos no Superior Tribunal Eleitoral.
 b)  O pluripartidarismo é princípio estatuído constitucionalmente.
 c)  A criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos depende de autorização de Congresso Nacional.
 d)  É permitida a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.
 e)  É permitido aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1087818

Questão 10: MetroCapital - PJur (Pref Conchas)/Pref Conchas/2019
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
No que se refere à Constituição Federal, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

 
 I – Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público cuja personalidade jurídica se dá por consumada após o registro de seus estatutos no Tribunal
Superior Eleitoral. 
 
II – A convocação de plebiscito é de competência privativa da Câmara dos Deputados. 
 
III – No Brasil, o alistamento eleitoral depende da iniciativa da autoridade judicial eleitoral, que deve comunicar ao cidadão que ele está apto a exercer sua
capacidade eleitoral ativa por preencher os requisitos exigidos.

 
 

 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)  Nenhum dos itens é verdadeiro. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1141625

Questão 11: QUADRIX - Ass Adm (CREF 11)/CREF 11/2019
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Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Julgue o item, relativo a partidos políticos.

Os partidos políticos poderão receber doações e subvenções de entidades estrangeiras, desde que não se subordinem a elas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195612

Questão 12: QUADRIX - Ass Adm (CREF 11)/CREF 11/2019
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Julgue o item, relativo a partidos políticos.
 
Os partidos políticos possuem natureza jurídica de direito público e adquirem personalidade própria a partir de seu registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195613

Questão 13: QUADRIX - Ass Adm (CREF 11)/CREF 11/2019
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Julgue o item, relativo a partidos políticos.
 
O candidato eleito por partido político que não tenha preenchido os requisitos impostos pela chamada cláusula de barreira não perderá o mandato, podendo filiar‐se a
outro partido que haja atendido àquelas condições.

 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195614

Questão 14: QUADRIX - Ass Adm (CREF 11)/CREF 11/2019
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Julgue o item, relativo a partidos políticos.
 
Os requisitos constitucionais para atendimento à cláusula de barreira são alternativos, não cumulativos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195615

Questão 15: QUADRIX - Ass Adm (CREF 11)/CREF 11/2019
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Julgue o item, relativo a partidos políticos.
 
Os partidos políticos devem possuir caráter nacional, não apenas regional ou estadual.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195616

Questão 16: QUADRIX - Adv (CRO RS)/CRO RS/2019
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
No que se refere aos partidos políticos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

 a)  Os partidos possuem personalidade jurídica de direito público.
 b)  É vedada a subordinação a entidades estrangeiras, mas não o recebimento de recursos.
 c)  Os partidos são autônomos para a escolha do regime de suas coligações nas eleições majoritárias.
 d)  É admitida a agremiação com caráter regional.
 e)  Somente têm direito a recursos do fundo partidário os partidos que, cumulativamente, obtiverem três porcento dos votos válidos para o Congresso Nacional e

tiverem elegido ao menos quinze parlamentares.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1203368

Questão 17: CONSULPAM - Proc (CM Guapimirim)/CM Guapimirim/2019
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Sobre os partidos políticos, conforme a Constituição Federal, julgue os itens a seguir:
 

I. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
 
II. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que: tiverem elegido pelo
menos vinte Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.
 
III. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

 
Está CORRETO o que se afirma em:
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 a) I e II.
 b) I, apenas.
 c) III, apenas.
 d) I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1253965

Questão 18: Instituto Excelência - Ass (Pref Taubaté)/Pref Taubaté/Técnico de Controladoria/2019
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Considerando a disciplina constitucional acerca dos partidos políticos, analise:
 

I- A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.
 
II- Os partidos políticos têm direito assegurado a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.
 
III- Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

 
Dos itens acima:

 a) Apenas os itens I e II estão corretos.
 b) Apenas os itens I e III estão corretos.
 c) Apenas os itens II e III estão corretos.
 d) Todos os itens estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1257655

Questão 19: OBJETIVA CONCURSOS - ACS (Pref SJ Ouro)/Pref SJ do Ouro/2019
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, analisar os itens abaixo:
 

I. É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados alguns preceitos, como o da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
 
II. Aos partidos políticos não é necessária a aquisição de personalidade jurídica, na forma da lei civil, devendo apenas registrar seus estatutos no Tribunal Superior
Eleitoral.

 a) Os itens I e II estão corretos.
 b) Somente o item I está correto.
 c) Somente o item II está correto.
 d) Os itens I e II estão incorretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1288379

Questão 20: CS UFG - Ana (SANEAGO)/SANEAGO/Jurídico/Advogado/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na
forma da lei, os partidos políticos que alternativamente obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos,
distribuídos em, pelo menos,

 a)  um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas ou tiverem elegido pelo menos quinze
Deputados Federais distribuídos em, pelo menos, um terço das unidades da Federação.

 b)  dois terços das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas ou tiverem elegido pelo menos dez
Deputados Federais distribuídos em, pelo menos, dois terços das unidades da Federação.

 c)  dois terços das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas ou tiverem elegido pelo menos doze
Deputados Federais distribuídos em, pelo menos, dois terços das unidades da Federação.

 d)  três quintos das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas ou tiverem elegido pelo menos quatorze
Deputados Federais distribuídos em, pelo menos, três quintos das unidades da Federação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/299836

Questão 21: AOCP - Sold (PM TO)/PM TO/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Considerando as disposições constitucionais acerca dos partidos políticos, assinale a alternativa correta.

 a)  É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos
fundamentais da pessoa humana e observado o preceito de prestação de contas à Justiça Federal.

 b)  É assegurada aos partidos políticos autonomia  para definir  sua estrutura  interna  e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios, sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações que poderão ser celebradas nas
eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária. 

 c)  Um dos preceitos que deve ser observado para a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime
democrático, o pluripartidarismo e o direito fundamental da pessoa humana, é a proibição de envio de recursos financeiros para entidade ou governo estrangeiros ou de
subordinação a estes.

 d)  Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, cumulativamente,
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 e tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais, distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação.

 e)  Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no texto constitucional para ter direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e
à televisão, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins
de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/609464

Questão 22: VUNESP - Inv (PC BA)/PC BA/2018
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Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
De acordo com a Constituição, assinale a alternativa correta sobre os partidos políticos.

 a)  É livre a criação, a fusão e a incorporação de partidos políticos, mas a extinção, em função de sua importância na democracia, exige a aprovação do Poder
Público.

 b)  Poderão possuir caráter regional nos Estados cuja população seja superior a 1 (um) milhão de habitantes.
 c)  É defeso aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes.
 d)  Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos perante o Tribunal Regional Eleitoral da respectiva

entidade da federação de sua sede.
 e)  O acesso aos recursos do fundo partidário e ao rádio e à televisão será destinado a todos os partidos políticos, indiscriminadamente, para garantia da isonomia na

representação política.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/627162

Questão 23: VUNESP - Proc (PGE SP)/PGE SP/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Acerca dos partidos políticos, assinale a alternativa correta.

 a)  Os partidos políticos não podem estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária, assim como são proibidos de receber recursos financeiros de entidade ou
governo estrangeiros ou de subordinação a estes.

 b)  O direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, é garantido aos partidos políticos que tiverem elegido pelo
menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

 c)  Ao eleito por partido que não preencher os requisitos constitucionais que asseguram o direito ao fundo partidário é vetado filiar-se a outro partido que os tenha
atingido, uma vez que a lei procura assegurar a igualdade na distribuição dos recursos e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.

 d)  A filiação partidária é condição de elegibilidade, cabendo aos partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica de direito público interno no cartório de
registro civil do respectivo ente federativo ao qual é vinculado, promover o registro de seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral, ato conhecido como “notícia de
criação de partido político”.

 e)  É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir o regime de suas coligações nas eleições proporcionais, uma vez que há o vínculo de obrigatoriedade
entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/630606

Questão 24: FCC - Tec Leg (ALESE)/ALESE/Taquigrafia/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Consoante às disposições relativas aos partidos políticos, a Constituição Federal estabelece:

 a)  Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Supremo Tribunal Federal.
 b)  É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos

permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, devendo, no entanto, seus estatutos estabelecer normas de disciplina partidária.
 c)  É livre a criação de partidos políticos de caráter regional.
 d)  É permitido aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, desde que prestem contas ao Tribunal Superior

Eleitoral, na forma da lei.
 e)  É permitida a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/641395

Questão 25: VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Suponha que o Partido X lhe consulte sobre quais são os requisitos constitucionais para que um partido político tenha acesso aos recursos do fundo partidário e acesso
gratuito ao tempo de rádio e televisão. Nesse sentido, segundo o disposto na Constituição Federal de 1988, após a reforma dada pela Emenda Constitucional nº 97/2017,
é correto afirmar que o acesso a tais benefícios ocorrerá

 a)  de forma automática, não sendo necessário o preenchimento de outros requisitos, sob pena de violação ao princípio da liberdade partidária reconhecido pela
Constituição Federal.

 b)  somente se obtiver, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 5% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação,
com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, e, obrigatoriamente, se elegerem pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das
unidades da federação.

 c)  se obtiver, nas eleições para a Câmara dos Deputados e do Senado Federal, conjuntamente, o mínimo de 5% dos votos válidos nacionais, distribuídos em pelo
menos 1/3 das unidades da federação, exigindo- se, para ambos, o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas.

 d)  somente se obtiver, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação,
com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou se elegerem pelo menos 15 deputados distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação.

 e)  se obtiver, nas eleições para o Senado Federal, no mínimo 2% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 2 unidades da federação, com um mínimo de 1%
dos votos válidos em cada uma delas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672057

Questão 26: CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A respeito dos direitos fundamentais e do controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue.
 
De acordo com o STF, é inconstitucional proibir que emissoras de rádio e TV difundam áudios ou vídeos que ridicularizem candidato ou partido político durante o período
eleitoral.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684188

Questão 27: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
No que se refere a partidos políticos, julgue o próximo item.
 



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19306845/imprimir 6/27

Os partidos políticos têm autonomia administrativa garantida pela Constituição Federal e poderão definir o regime de suas coligações eleitorais, que vincularão as
candidaturas no âmbito federal, estadual, distrital e no municipal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/694168

Questão 28: VUNESP - Ana Jur (MPE SP)/MPE SP/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
No tocante ao partido político, assinale a alternativa que está em consonância com o disposto na Constituição Federal.

 a)  Nas suas coligações nas eleições proporcionais é obrigatória a vinculação entre as suas candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.
 b)  O caráter regional, a prestação de contas à Justiça Eleitoral e o funcionamento parlamentar de acordo com a lei são preceitos que devem nortear a sua criação e

atuação.
 c)  Após adquirir personalidade jurídica, na forma da lei civil, deverá registrar seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral.
 d)  A eleição de pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação é um dos requisitos para recebimento de

recursos do fundo partidário.
 e)  O recebimento de recursos financeiros de entidades estrangeiras deve, dentre outras exigências, ser autorizado por lei complementar federal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/695054

Questão 29: IAUPE - Sold (PM PE)/PM PE/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Sobre os partidos políticos e a previsão constitucional, observe o que dispõe o Parágrafo Primeiro do artigo 17 da Constituição Federal:
 
“É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua
celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.”
 
O trecho em destaque demonstra que

 a)  atualmente os Partidos políticos podem se sujeitar às regras de coligação para as eleições proporcionais.
 b)  qualquer coligação horizontal é vedada pela Constituição Federal.
 c)  os partidos políticos não têm liberdade de escolha para definir o regime de suas coligações.
 d)  uma coligação estadual deve se sujeitar a uma mesma coligação municipal, em respeito ao Princípio da Simetria.
 e)  a Constituição permite que o partido político vincule-se a diferentes coligações no âmbito vertical das eleições majoritárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/697656

Questão 30: IAUPE - Sold (PM PE)/PM PE/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Sobre os partidos políticos, analise as assertivas a seguir:

I.   O partido político deve respeitar o caráter nacional.

II.   A primeira etapa para a criação de um partido político consiste no registro do seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral.

III.   A segunda etapa para a criação de um partido político consiste em adquirir a sua personalidade jurídica na forma da lei civil.

IV.   É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/697658

Questão 31: CEBRASPE (CESPE) - Sold (PM AL)/PM AL/Combatente/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.
 
A utilização de organização paramilitar por determinado partido político em um estado da Federação é permitida desde que autorizada pelo governador desse estado e
pelo respectivo tribunal regional eleitoral.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/699223

Questão 32: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Administração/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, é assegurada a todos os partidos políticos

 a)  a vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.
 b)  a utilização de organização paramilitar.
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 c)  a recepção de recursos financeiros de entidade estrangeira, desde que declarados.
 d)  a obtenção de recursos do fundo partidário para custear o acesso a rádio e televisão.
 e)  a aquisição de personalidade jurídica na forma da lei civil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/724572

Questão 33: CEBRASPE (CESPE) - Proc (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
De acordo com a CF, os partidos políticos são

 a)  pessoas jurídicas de direito público às quais é vedado o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros.
 b)  pessoas jurídicas de direito público às quais é assegurada autonomia para definir sua estrutura interna e para estabelecer regras sobre escolha, formação e

duração de seus órgãos permanentes e provisórios.
 c)  pessoas jurídicas de direito público às quais é assegurada autonomia para adotar critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias, desde

que observada vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.
 d)  pessoas jurídicas de direito privado às quais é assegurada autonomia para adotar critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias, sem

obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.
 e)  pessoas jurídicas de direito privado às quais é permitido o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro, nos termos da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/736325

Questão 34: IDECAN - ATA (AGU)/AGU/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A respeito dos direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal, assinale a afirmativa incorreta.

 a)  É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente,
até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

 b)  É privativo de brasileiro nato o cargo de Advogado-Geral da União.
 c)  São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.
 d)  Terão direito a recursos do fundo partidário os partidos políticos que tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço

das unidades da Federação.
 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/736945

Questão 35: QUADRIX - Ana (CODHAB)/CODHAB/Administração/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item subsecutivo a respeito dos partidos políticos.
 
É constitucional, como condição para a participação de candidato em debate eleitoral, a exigência de representação mínima, no Congresso Nacional, de seu
correspondente partido político.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/760850

Questão 36: QUADRIX - Ana (CODHAB)/CODHAB/Administração/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item subsecutivo a respeito dos partidos políticos.
 
Os critérios de cálculo para repasse do fundo partidário representam direito adquirido pelos partidos políticos, o que inviabiliza sua mudança no tempo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/760852

Questão 37: IAUPE - GM (DESTRA)/DESTRA Caruaru/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Sobre os partidos políticos e as suas previsões na Constituição Federal de 1988 – CF/88, analise as assertivas a seguir:
 
 

I. Um grupo de estudantes pretende fundar o partido “E” com vinculação apenas no âmbito do Estado de Pernambuco.
Não há interesse de aumentar o seu alcance político em nível nacional, considerando o temor dos ideais restarem
desvirtuados. Nesse caso, não existe ofensa à previsão constitucional acerca dos partidos políticos.
II. Uma das formas para que um partido político tenha direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao
rádio e à televisão é elegendo, no mínimo, 15 deputados Federais, distribuídos em, pelo menos, um terço das unidades
da federação.
III. O partido político deve prestar contas ao Tribunal de Contas da União ou dos Estados, conforme o âmbito da
candidatura.
IV. Não compete à Justiça Eleitoral a prestação de contas dos partidos políticos.

 
 
Está CORRETO o que se afirma em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/774689

Questão 38: QUADRIX - Fisc (CRMV AC)/CRMV AC/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
No que diz respeito a direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente.
 
O sistema político‐partidário brasileiro assegura ao partido político autonomia para definir sua estrutura e organização interna, podendo o partido adotar um caráter
meramente regional ou local.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/799578

Questão 39: MS CONCURSOS - Ana Admin (SAP SP)/SAP SP/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos
fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

I - Caráter nacional.
II - Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes.
III - Prestação de contas à Justiça Eleitoral.
IV - Funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

De acordo com o art. 17 da Constituição Federal, é certo afirmar:

 a)  Apenas o item I está incorreto.
 b)  Somente o item IV está correto.
 c)  I e III são os únicos corretos.
 d)  Apenas o item I está correto.
 e)  Todos os itens estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/927324

Questão 40: FEPESE - Ag Soc (Videira)/Pref Videira/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A Carta Magna Brasileira prevê a organização, o funcionamento e a extinção dos partidos políticos, que devem ter:

 a) consentimento de coligações partidárias.
 b)  fiscalização apenas do plano de trabalho diretor.
 c)  personalidade jurídica, mediante registro dos estatutos.
 d)  regime representativo e autocrático, baseado na singularidade de partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem.
 e) atuação esporádica, dentro de programa aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e com vinculação com a ação de Governos, entidades ou partidos estrangeiros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/937569

Questão 41: DÉDALUS - PJ (CM Piratininga)/CM Piratininga/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. Sobre as disposições constitucionais sobre os partidos políticos, assinale a alternativa incorreta:

 a)  Os partidos políticos que tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação terão direito a
recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão.

 b)  Os partidos políticos não têm autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias.
 c)  É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos

permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento.
 d)  É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1043366

Questão 42: GUALIMP - PJ (CM Nova Venécia)/CM Nova Venécia/2018
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Em relação aos Partidos Políticos, assinale a alternativa correta:

 a)  É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.
 b)  É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos de caráter regional.
 c)  Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Supremo Tribunal Federal.
 d)  É permitido aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, desde que preste contas periodicamente ao

Tribunal Superior Eleitoral.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1072336

Questão 43: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Considere a seguinte situação hipotética: Hugo, Leonardo e Jaílma pretendem criar o partido político Y. Hugo propõe que seja contatada determinada entidade
estrangeira com a finalidade de receber dela recursos financeiros para o novo partido; Leonardo sugere que seja criado o partido em caráter regional; Jaílma sugere a
utilização, pelo novo partido, de organização paramilitar.

Com relação a tais sugestões,
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 a)  todas são admissíveis porque os partidos políticos podem receber recursos financeiros de entidade estrangeira, além de ser possível o seu caráter regional, sendo
permitida a utilização de organização paramilitar.

 b)  são inadmissíveis as de Hugo e de Jaílma, porque os partidos políticos estão proibidos de receber recursos financeiros de entidade estrangeira, sendo vedada a
utilização de organização paramilitar, mas é admissível a de Leonardo, pois os partidos políticos podem ter caráter regional.

 c)  são inadmissíveis as de Hugo e de Leonardo, porque os partidos políticos estão proibidos de receber recursos financeiros de entidade estrangeira e devem ter
caráter nacional, mas é admissível a de Jaílma, pois é permitida, pelos partidos políticos, a utilização de organização paramilitar.

 d)  são inadmissíveis as de Leonardo e Jaílma, porque os partidos políticos devem ter caráter nacional, sendo vedada a utilização de organização paramilitar, mas é
admissível a de Hugo, pois é permitido, aos partidos políticos, o recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira.

 e)  todas são inadmissíveis, porque os partidos políticos estão proibidos de receber recursos financeiros de entidade estrangeira e devem ter caráter nacional, sendo
vedada a utilização de organização paramilitar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/455546

Questão 44: FGV - Esp Leg NS (ALERJ)/ALERJ/Registro de Debates/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Pedro e José, membros do diretório nacional de um partido político, ficaram muito preocupados com a grave crise financeira que assola o País, pois estava afetando as
contribuições dos seus correligionários. Preocupados com esse estado de coisas, procuraram determinados governantes da América do Sul, cuja plataforma política era
semelhante à do seu partido, e solicitaram que fossem feitas doações de natureza financeira.

À luz da sistemática constitucional brasileira, é correto afirmar que as doações almejadas:

 a)  somente são possíveis se previamente aprovadas pela Justiça Eleitoral;
 b)  são admissíveis, desde que não ultrapassem o limite estabelecido na lei de regência;
 c)  não são admissíveis em hipótese alguma;
 d)  somente são admissíveis se celebrado tratado internacional com esse objetivo;
 e)  são admissíveis, desde que a aplicação dos recursos nas finalidades partidárias seja atestada pela Justiça Eleitoral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/458994

Questão 45: FGV - Esp Leg NS (ALERJ)/ALERJ/Qualquer Nível Superior/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Ednaldo tinha o sonho de seguir carreira na política e almejava criar um partido político. Para tanto, procurou seu amigo Augusto e perguntou quais as características de
um ente dessa natureza. O seu amigo formulou diversas proposições, mas somente uma está em harmonia com a ordem constitucional.

A proposição correta é:

 a)  pode ser regional;
 b)  é inicialmente estadual;
 c)  é necessariamente nacional;
 d)  integra a administração pública direta;
 e)  integra a administração pública indireta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/459380

Questão 46: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Apoio Especializado/Relações Públicas/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Atenção: A questão refere-se ao conteúdo de Noções de Direito Constitucional.
 
À luz da Constituição Federal de 1988, os partidos políticos

 a)  poderão ser compulsoriamente dissolvidos ou ter suas atividades suspensas, desde que por decisão judicial transitada em julgado, a exemplo do que ocorre com
as associações em geral.

 b)  estão proibidos de receberem recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, diferentemente do que ocorre em relação às associações em geral.
 c)  adquirem personalidade jurídica mediante registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, diferentemente das associações em geral, que a adquirem na

forma da lei civil.
 d)  devem possuir base territorial não inferior à área de um Município, à semelhança do que ocorre em relação às associações sindicais.
 e)  possuem autonomia para definir sua organização interna, estrutura e funcionamento, diferentemente do que ocorre com os sindicatos, que dependem de

autorização estatal e de registro no órgão competente para que sejam fundados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/460792

Questão 47: FCC - TJ TRE SP/TRE SP/Apoio Especializado/Enfermagem/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Atenção: A questão refere-se ao conteúdo de Noções de Direito Constitucional.
 
Um grupo de cidadãos brasileiros pretende constituir um partido político de caráter regional, que tenha, entre suas propostas, o desenvolvimento do meio ambiente e o
fim do direito de os partidos políticos receberem recursos do fundo partidário, devendo ser custeado com recursos financeiros de seus membros e de entidades
estrangeiras ambientalistas. As características desse partido político

 a)  estão em conformidade com a Constituição Federal.
 b)  não estão integralmente em conformidade com a Constituição Federal, apenas porque o partido não poderá defender o fim do direito ao recebimento de recursos

do fundo partidário.
 c)  não estão integralmente em conformidade com a Constituição Federal, uma vez que o partido não poderá ter caráter regional, nem receber recursos de entidade

estrangeira.
 d)  não estão integralmente em conformidade com a Constituição Federal, apenas porque o partido não poderá ter caráter regional.
 e)  não estão integralmente em conformidade com a Constituição Federal, apenas porque o partido não poderá receber recursos de entidade estrangeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/460965

Questão 48: CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
De acordo com o que estabelece a Constituição Federal de 1988 (CF), os partidos políticos
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 a) podem receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros.
 b) não são obrigados a registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, se, antes, eles adquirirem personalidade jurídica.
 c) podem utilizar organização paramilitar.
 d) têm autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento.
 e) têm, em regra, de pagar pelo acesso ao rádio e à televisão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/462862

Questão 49: FCC - TJ TRT24/TRT 24/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A Constituição Federal assegura aos Partidos Políticos

 a)  recursos do fundo partidário limitado a cinco vezes a participação do partido político no Congresso Nacional, bem como o acesso oneroso ao rádio e à televisão.
 b)  autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, com

obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.
 c)  autonomia para criação de partidos políticos, sendo que após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Supremo

Tribunal Federal.
 d)  autonomia para criação de partidos políticos, sendo que após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Congresso

Nacional.
 e)  a livre criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos

fundamentais da pessoa humana, observados preceitos constitucionais, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/477342

Questão 50: CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE-PE/Administração/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Considerando o que dispõe a CF acerca dos direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, bem como dos partidos políticos, julgue o item subsequente.

Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei eleitoral, devendo seus estatutos ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral e no tribunal regional
eleitoral do estado em que estiverem sediados.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534777

Questão 51: CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE-PE/Julgamento/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Com relação aos direitos sociais, aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos e aos partidos políticos, julgue o item.
 
A liberdade de criação de partidos políticos é um direito constitucional, o que impede que normas estabeleçam controle quantitativo e qualitativo sobre eles.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534902

Questão 52: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 3/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Numerosos partidos políticos de oposição ao governo federal iniciaram tratativas a fim de se fundirem, criando um novo partido, o Partido Delta. Almejam, com isso, criar
uma força política de maior relevância no contexto nacional. Preocupados com a repercussão da iniciativa no âmbito das políticas regionais e percebendo que as tratativas
políticas estão avançadas, alguns deputados federais buscam argumentos jurídico-constitucionais que impeçam a criação desse novo partido. Em reunião, concluem que,
embora o quadro jurídicoconstitucional brasileiro não vede a fusão de partidos políticos, estes, como pessoas jurídicas de direito público, somente poderão ser criados
mediante lei aprovada no Congresso Nacional.
 
Ao submeterem essas conclusões a um competente advogado, este, alicerçado na Constituição da República, afirma que os deputados federais

 a)  estão corretos quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos, mas equivocados quanto à necessidade de criação de partido por via de lei, já que, no
Brasil, os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito privado.

 b)  estão equivocados quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos no Brasil, embora estejam corretos quanto à necessidade de que a criação de partidos
políticos se dê pela via legal, por serem pessoas jurídicas de direito público.

 c)  estão equivocados, pois a Constituição da República não só proibiu a fusão entre partidos políticos como também deixou a critério do novo partido político
escolher a personalidade jurídica de direito que irá assumir, pública ou privada.

 d)  estão corretos, pois a Constituição da República, ao exigir que a criação ou a fusão de partidos políticos se dê pela via legislativa, concedeu ao Congresso
Nacional amplos poderes de fiscalização para sua criação ou fusão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/557253

Questão 53: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.
 
Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento, sendo-lhes facultada a vinculação entre candidaturas
em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/561988

Questão 54: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE TO/TRE TO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19306845/imprimir 11/27

A Constituição Federal de 1988 garante aos partidos políticos

 a) direito de utilização de entidade paramilitar para resguardar o processo eleitoral.
 b) autonomia para fixar o regime de suas coligações eleitorais, desde que haja vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual e municipal.
 c) autonomia para estabelecer sua organização e seu funcionamento, sendo vedadas disposições sobre fidelidade partidária.
 d) direito ao recebimento de recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.
 e) direito ao recebimento de recursos financeiros de entidades estrangeiras, desde que resguardada a soberania nacional.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/566092

Questão 55: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRE TO/TRE TO/Administrativa/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
De acordo com a CF, os partidos políticos

 a) podem ter caráter regional ou estadual.
 b) têm autonomia para definir o regime de suas coligações eleitorais, não sendo obrigatória a vinculação entre as candidaturas nacionais, estaduais e municipais.
 c) adquirem personalidade jurídica somente após o registro dos seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
 d) têm direito a recursos do fundo partidário e acesso pago à televisão.
 e) podem constituir e utilizar organizações paramilitares, desde que para fins eleitorais. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/566636

Questão 56: FCC - TJ TRF5/TRF 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Fernando, um dos fundadores do partido político “Força e Fé”, deseja fundi-lo ao partido político “Força e Crença”, cuja proposta programática é complementar à sua.
Visa, ainda, buscar novas fontes de financiamento da atividade partidária, cogitando, para tanto, contar com o apoio de entidade ou governo estrangeiros.
 
Em conformidade com a Constituição Federal, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa
humana, a

 a)  referida fusão é livre, sendo proibido, contudo, o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou a subordinação a estes.
 b)  referida fusão é livre, sendo permitido, ainda, o recebimento de recursos financeiros de governo estrangeiro, bem como a subordinação a este, desde que

respeitada a legislação pátria.
 c)  criação, a incorporação e a extinção de partidos políticos são livres, mas é proibida a referida fusão, sendo permitido o recebimento de recursos financeiros de

entidade estrangeira, embora proibida a subordinação a esta.
 d)  criação e a extinção de partidos políticos são livres, mas são proibidas a referida fusão ou a incorporação, sendo ainda proibido o recebimento de recursos

financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou a subordinação a estes.
 e)  referida fusão é livre, sendo permitido o recebimento de recursos financeiros de governo estrangeiro, mas proibido o de entidades estrangeiras, assim como a

subordinação a estas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/584861

Questão 57: VUNESP - Adv (CM Barretos)/CM Barretos/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Sob o prisma tutelado pela Constituição Federal acerca do funcionamento e caracteres dos partidos políticos, é correto afirmar:

 a)  é defeso aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros, ou subordinação a estes.
 b)  após adquirirem personalidade jurídica, na forma da legislação civil, os partidos políticos deverão registrar seus Estatutos perante o Tribunal Regional Eleitoral do

Estado em que sua sede estiver estabelecida.
 c)  é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, mas há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,

estadual, distrital ou municipal, para garantir unidade nacional.
 d)  os partidos políticos podem ter caráter parcialmente internacional, desde que a diretoria seja composta exclusivamente por brasileiros.
 e)  os partidos possuem direito aos recursos destinados ao fundo partidário, mas o acesso à televisão e ao rádio é oneroso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/602588

Questão 58: CEFETMINAS - Ana TI (IF Baiano)/IF Baiano/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Sobre os partidos políticos, a Constituição Federal de 1988 dispõe que

 a)  é admitida a utilização de organização paramilitar.
 b)  é facultativa a prestação de contas à Justiça Eleitoral.
 c)  têm direito a recursos do fundo partidário e acesso oneroso ao rádio e à televisão.
 d)  é vedado o recebimento de recursos financeiros de entidade ou de governos estrangeiros ou de subordinação a estes.
 e)  deverão registrar seus estatutos no Supremo Tribunal Federal, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/840328

Questão 59: QUADRIX - Serv (COFECI)/COFECI/Operacionais/2017
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
À luz da CF, julgue o item que se seguem acerca dos direitos e dos partidos políticos.
 
É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos
fundamentais da pessoa humana.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1157773

Questão 60: ZAMBINI - CI (CM Embu Artes)/CM Embu das Artes/2017
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Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
De acordo com a obra Direito Constitucional Esquematizado 20ª ed., do autor Pedro Lenza, o regime jurídico do Partido Político é classificado como: 

 a)  Pessoa jurídica de direito público interno. 
 b)  Pessoa jurídica de direito público externo. 
 c)  Pessoa jurídica de direito privado. 
 d)  Nenhuma das alternativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1189402

Questão 61: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT8/TRT 8/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2016
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Assinale a opção correta acerca do que dispõe a CF sobre partidos políticos.

 a)  Os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito público.
 b)  A previsão constitucional de que a lei regrará a função parlamentar autoriza o estabelecimento, pela legislação infraconstitucional, de padrões mínimos de

desempenho eleitoral como condição para funcionamento do partido nas casas legislativas.
 c)  É inconstitucional, por ofensa ao pluripartidarismo e ao pluralismo político, a fixação de proporcionalidade entre a representatividade partidária e a distribuição do

fundo partidário e do tempo na televisão e no rádio.
 d)  A exigência de caráter nacional dos partidos políticos visa resguardar o princípio federativo da unidade nacional.
 e)  A vedação à utilização de organização paramilitar não obsta que os partidos, em razão da autonomia que lhe é constitucionalmente assegurada, convencionem

indumentária uniformizada ou que estabeleçam, em seu âmbito interno, relação de comando e obediência baseada em hierarquia rígida e fidelidade partidária.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/335801

Questão 62: CEBRASPE (CESPE) - JE TJAM/TJ AM/2016
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
De acordo com o que está expresso na CF acerca dos partidos políticos, é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, desde que observado(a)

 a)  a obrigação de prestar contas à justiça eleitoral.
 b)  a apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal para fins de registro.
 c)  a vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal em caso de coligações eleitorais.
 d)  o caráter regional do novo partido que se pretenda criar.
 e)  a ampla publicidade dos orçamentos dos partidos políticos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/360363

Questão 63: IBFC - Ana Leg (CM Franca)/CM Franca/2016
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Analise cada um dos itens a seguir e assinale a alternativa correta sobre as normas da Constituição Federal sobre os Partidos Políticos.

 a) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de
suas coligações eleitorais, com obrigatoriedade de suas coligações eleitorais, com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual,
distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelcer normas de disciplina e fideledade partidária.

 b) Os partidos políticos, antes de adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, resgistrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
 c) Os partidos políticos têm direito a recursos a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.
 d) É garantida a utilização pelos partidos de organização paramilitar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/396920

Questão 64: IAUPE - Sold (PM PE)/PM PE/2016
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Assinale a alternativa que apresenta a definição de partido político em coerência com a Constituição Federal.

 a)  Trata-se de uma associação criada para atuar na vida política de um país, objetivando o ingresso dos seus representantes filiados no poder para a execução do
seu programa de governo em benefício do povo, sendo possível o recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira.

 b)  Trata-se de uma organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político com a finalidade de assumir o poder e de mantê-lo ou, ao menos,
de influenciar na gestão da coisa pública por meio de críticas e oposição, com estrutura interna necessariamente determinada em lei específica.

 c)  Caracteriza-se como uma organização visando mobilizar indivíduos numa ação coletiva conduzida contra outros, paralelamente mobilizados, a fim de alcançar,
sozinhos ou em coalisão, o exercício das funções de governo, com caráter paramilitar.

 d)  Consiste em uma pessoa jurídica de direito privado, que adquire personalidade jurídica, na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral e
presta contas à Justiça Eleitoral. Ao formar coligação, exige-se a obrigatoriedade da sua verticalização, ou seja, da vinculação entre os partidos das candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

 e)  É uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe a organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para
realizar seu programa de governo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/644178

Questão 65: FACET - Proc Jur (Marcação)/Pref Marcação/2016
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Em relação aos princípios, direitos e garantias fundamentais apresentados nos títulos I e II da Constituição Republicana de 1988 e a eficácia das normas constitucionais, é
correto afirmar que:

 a)  o pluripartidarismo se apresenta como uma norma assecuratória à existência de partidos políticos, garantindo a livre criação, incorporação, fusão e extinção dos
mesmos.

 b)  o repúdio ao racismo constitui expresso objetivo fundamental.
 c)  o dispositivo constitucional que estabelece que o salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, será capaz de atender as necessidades vitais básicas do

trabalhador e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim, é um exemplo de norma constitucional de eficácia contida ou restringível.

 d)  a independência nacional é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
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 e)  é um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada ou relativa complementável o inciso XX do art. 5° da CRFB que dispõe que "ninguém poderá ser
compelido a associar-se ou a permanecer associado".

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/996403

Questão 66: Legalle - Fisc (Pref Portão)/Pref Portão/2016
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Em conformidade com  a  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Artigo 17, inciso IV, a respeito do funcionamento parlamentar:
 

I. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime
de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
- estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
 
II. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no  Tribunal  Superior Eleitoral.
 
III. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.
 
IV. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

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

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075480

Questão 67: VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o  pluripartidarismo, os direitos
fundamentais da pessoa humana, observado o seguinte preceito:

 a) o funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
 b) o recebimento de recursos financeiros de entidades estrangeiras.
 c) a prestação de contas à justiça estadual.
 d) a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional.
 e) a subordinação a governos nacionais e internacionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/257315

Questão 68: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Julgue o item subsecutivo, referente aos direitos políticos e à organização político-administrativa do Estado brasileiro.

Em respeito à autonomia dos entes da Federação, a Constituição Federal autoriza a criação de partido político estadual, desde que seja feito o devido registro dos
estatutos do partido no tribunal regional eleitoral correspondente no prazo legal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/258560

Questão 69: FCC - JE TJGO/TJ GO/2015
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Um grupo de brasileiros pretende fundar uma associação que, como um de seus objetivos institucionais, promova o estudo comparativo das formas e sistemas de
governo existentes na atualidade, de maneira a subsidiar a criação de futuro partido político que venha a defender a implementação de uma monarquia parlamentarista
no país. Pretende-se, ainda, que as atividades da associação e do eventual partido contem com o aporte de recursos financeiros de entidades nacionais e estrangeiras
dedicadas ao estudo e implementação de reformas políticas. À luz da Constituição da República,

 a) é lícita a criação da associação, mas não o será a do partido político, que não pode ter objetivo atentatório ao regime democrático instituído constitucionalmente.
 b) são ilícitas a criação da associação e a do partido político, por atentarem contra a existência da própria Constituição, já que as reformas que pretendem estudar e

defender somente poderão ser implementadas por meio de uma nova ordem constitucional.
 c) são ilícitas a criação da associação e a do partido político, por lhes ser vedado percebimento de recursos financeiros de entidades estrangeiras para o exercício de

suas atividades.
 d) são lícitas a criação da associação e a do partido político, no que se refere a seus objetivos institucionais e à possibilidade de aporte de recursos financeiros de

entidades estrangeiras para o exercício de suas atividades.
 e) são lícitas a criação da associação e a do partido político, no que se refere a seus objetivos institucionais, embora apenas a associação possa contar com o aporte

de recursos financeiros de entidades estrangeiras para o exercício de suas atividades.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/264839

Questão 70: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF1/TRF 1/2015
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Com relação ao plebiscito, aos direitos políticos, à iniciativa popular de lei e aos partidos políticos, assinale a opção correta.

 a) No Brasil, o alistamento eleitoral depende da iniciativa da autoridade judicial eleitoral, que deve comunicar ao cidadão que ele está apto a exercer sua capacidade
eleitoral ativa por preencher os requisitos exigidos.

 b) Os projetos de lei de iniciativa popular devem ser apresentados à Câmara dos Deputados, que fará sua apreciação inicial.
 c) Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público cuja personalidade jurídica se consuma após o registro de seus estatutos no Tribunal Superior

Eleitoral.
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 d) Conforme dispõe a CF, a convocação de plebiscito é competência privativa da Câmara dos Deputados, na condição de casa composta por representantes do povo.
 e) Embora não se insiram entre os direitos e garantias fundamentais previstos na CF, os direitos políticos possuem o caráter instrumental de proteção do princípio

democrático e investem o indivíduo no status activae civitati.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/284367

Questão 71: CONSULPLAN - TJ TRE MG/TRE MG/Apoio Especializado/Programação de Sistemas/2015
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
“Menelau, um jovem empresário, resolve participar ativamente da vida política e, após pesquisar o universo partidário entende que a ideologia que defende ficaria melhor
divulgada através da criação de um novo partido político. Consulta advogado especializado em Direito Eleitoral que informa a existência de inúmeras exigências previstas
constitucionalmente.” Dentre estas exigências consta a

 a)  defesa nos estatutos do regime democrático.
 b)  possibilidade de financiamento externo de entidades governamentais.
 c)  necessidade de prestação de contas aos partidos políticos já instituídos.
 d)  regionalização dos seus quadros para representar os vários segmentos sociais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/296250

Questão 72: IESES - AJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/2015
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Sobre os partidos políticos é INCORRETO afirmar que:

 a) É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.
 b) Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.
 c) Os partidos políticos não podem receber recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes.
 d) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma civil e comercial, registrarão seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/297267

Questão 73: INCAB (ex-FUNCAB) - Temp NS (MPOG)/MPOG/Atividade Técnica de Complexidade Intelectual/Direito, Administração,
Ciências Contábeis ou Economia/2015
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político, que se reflete na existência de partidos políticos representativos de diversas ideologias.
Sobre os partidos, assinale a resposta correta:

 a) É possível a criação de partidos políticos regionais, para participação em eleições estaduais e municipais.
 b) Permite-se o recebimento, por partidos políticos, de recursos financeiros oriundos de governos estrangeiros, com os quais haja vinculação ideológica.
 c) Os estatutos partidários não podem estabelecer regras disciplinares aos associados, as quais devem ser previstas em lei.
 d) Ficam os partidos dispensados da prestação de contas à Justiça Eleitoral, caso o façam perante o Ministério Público Federal.
 e) Obrigatoriamente , após a aquisição de personalidade jurídica, devem os partidos registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/321849

Questão 74: CS UFG - Proc (ALEGO)/ALEGO/2015
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A Constituição Federal dispõe em capítulo próprio acerca dos partidos políticos no Brasil, dizendo que é livre a sua criação, fusão, incorporação e extinção, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e ainda observando, dentre outros, o seguinte preceito:

 a)  redução das desigualdades regionais e sociais.
 b)  independência nacional.
 c)  caráter nacional.
 d)  igualdade entre os Estados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/338555

Questão 75: FUNIVERSA - Ag TT (Araguaína)/Pref Araguaína/2015
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A respeito dos partidos políticos segundo a CF, é correto afirmar que

 a)  os partidos políticos não têm autonomia para definir sua estrutura interna, apenas a sua organização e o seu funcionamento.
 b)  é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, inexistindo proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo

estrangeiros.
 c)  os partidos políticos têm autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as

candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, e seus estatutos devem estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
 d)  os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, não precisam registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
 e)  se permite a utilização, pelos partidos políticos, de organização paramilitar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/424390

Questão 76: NC-UFPR - Proc (CM Pinhais)/CM Pinhais/2015
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Sobre os partidos políticos, assinale a alternativa correta.

 a)  É permitida a criação de partidos estaduais.
 b)  O pluripartidarismo é assegurado por norma constitucional expressa.
 c)  Os partidos políticos são considerados órgãos públicos.
 d)  Faculta-se aos partidos a arrecadação de recursos financeiros oriundos de entidades estrangeiras.
 e)  Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com o registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781236
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Questão 77: CEBRASPE (CESPE) - TA (ANTAQ)/ANTAQ/2014
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte.
 
Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica mediante o registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/251057

Questão 78: FCC - DP CE/DPE CE/2014
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Considere as seguintes afirmativas:

I. O partido político cujo único representante no Congresso Nacional é Deputado Federal não tem legitimidade para instar o Senado Federal, mediante
requerimento, a deliberar sobre a sustação de processo decorrente de denúncia recebida contra Deputado Federal em face de delito praticado em seguida à sua
diplomação.

II. O partido político cujo único representante no Congresso Nacional é Deputado Federal não tem legitimidade para determinar a abertura, mediante
representação oferecida perante o Senado Federal, de processo de cassação de mandato parlamentar contra Senador em razão de ter patrocinado causa contra
empresa concessionária de serviço público.

III. O partido político cujo único representante no Congresso Nacional é Deputado Federal não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo,
ainda que na defesa de seus filiados.

IV. O partido político que não conta com representante no Congresso Nacional tem legitimidade para, nos termos da Constituição, denunciar irregularidades ou
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Está correto o que se afirma APENAS em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/251336

Questão 79: FEPESE - ACP (MP TCE-SC)/TCE-SC/Direito/2014
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta acerca dos direitos e das garantias fundamentais.

 a)  Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e aqueles que estiverem no exercício de serviço militar.
 b)  A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor um ano da data de sua publicação.
 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)  Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica após registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
 e)  A fidelidade partidária assegura aos partidos políticos a vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/266380

Questão 80: FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos
fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos, EXCETO:

 a)  a prestação de contas à Justiça Eleitoral.
 b)  a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes.
 c)  o caráter nacional.
 d)  o funcionamento parlamentar de acordo com o estatuto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/415399

Questão 81: NC-UFPR - DP PR/DPE PR/2014
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A respeito dos direitos fundamentais, em face da Constituição Federal e do entendimento do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar:

 a)  Quanto à inelegibilidade por motivo de parentesco, pode-se afirmar que o divórcio do casal, no curso do mandado de um dos cônjuges, afasta a inelegibilidade
constitucional, permitindo que o ex-cônjuge possa se candidatar nas eleições seguintes.

 b)  A regra da verticalização das coligações partidárias foi criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas foi afastada pela EC 52/06, permitindo, assim, a escolha de
coligações eleitorais pelos partidos políticos sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, sendo regra
aplicada nas eleições de 2006, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.

 c)  No que tange à liberdade de manifestação do pensamento, o Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional a denominada “marcha da maconha”, por
constituir esta não propriamente um tema da liberdade de manifestação do pensamento, diante de sua proibição legal no âmbito penal.

 d)  Conforme previsão constitucional, um Governador de um estado da federação, mesmo no exercício de segundo mandato no cargo, pode se candidatar a cargo
diverso, devendo, para tanto, renunciar ao respectivo mandato seis meses antes do pleito.

 e)  O entendimento jurisprudencial é de que a norma constitucional que assegura aos idosos, maiores de 65 anos, a gratuidade dos transportes coletivos urbanos e
semi-urbanos é uma norma constitucional de eficácia limitada, diante do caráter programático das normas que compõem a Ordem Social no texto constitucional de 1988.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/427343

Questão 82: CONSULTEC - AJ (TRE SC)/TRE SC/Judiciária/2014
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Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 estabelece ser livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime
democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, e observados os seguintes preceitos, exceto

 a) Funcionamento parlamentar de acordo com lei delegada ou complementar.
 b) Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros.
 c) Prestação de contas à Justiça Eleitoral.
 d) Proibição de subordinação a entidade ou governo estrangeiros.
 e) Caráter nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/431723

Questão 83: CONSULTEC - AJ (TRE SC)/TRE SC/Judiciária/2014
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Sobre o sistema normativo constitucional dos partidos políticos, pode-se afirmar:

 a) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de
suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

 b) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral.
 c) Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. na forma da lei complementar.
 d) É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar, salvo quando subordinado à entidade estrangeira

e para a defesa do patrimônio ambiental.
 e) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de

fidelidade e disciplina partidárias, sendo obrigatória a vinculação de candidaturas em âmbito nacional e estadual.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/431727

Questão 84: CEC - GM (Ponta Grossa)/Pref Ponta Grossa/2014
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Assinale a alternativa que complementa corretamente o texto abaixo:
 
Eis que surge o tão esperado PRTT, novo partido político que anuncia uma proposta focada na moralidade administrativa. Referido partido, nos termos do art. 17 da
Constituição Federal, deverá observar __________.

 a)  a soberania internacional. 
 b)  o regime aristocrático.
 c)  o monopartidarismo.
 d)  o caráter nacional.
 e)  a necessidade de prestação de contas ao Congresso Nacional. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/553702

Questão 85: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Relativamente aos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta.

 a) Os analfabetos são inelegíveis.
 b) A CF autoriza a criação de partido político de caráter regional, mas condiciona essa criação ao registro dos estatutos da agremiação política no TRE.
 c) A lei que alterar o processo eleitoral e os casos de inelegibilidade terá aplicação imediata, por força do princípio da probidade administrativa.
 d) A objeção de consciência é protegida constitucionalmente, podendo o cidadão invocá-la para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e para se recusar a

cumprir prestação alternativa fixada em lei.
 e) O estrangeiro residente no Brasil, por não ser cidadão brasileiro, não possui o direito de votar e de impetrar habeas corpus.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/95876

Questão 86: CEBRASPE (CESPE) - TJ TJDFT/TJDFT/2013
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue.

Partido político poderá receber recursos financeiros de governo estrangeiro, desde que faça a declaração específica desses valores em sua prestação de contas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/105634

Questão 87: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF2/TRF 2/2013
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Com relação aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos e aos partidos políticos, assinale a opção correta.

 a) No Brasil, o alistamento eleitoral depende da iniciativa do nacional que preencha os requisitos constitucionais e legais exigidos, não havendo inscrição de ofício por
parte da autoridade judicial eleitoral.

 b) Embora se caracterizem como pessoas jurídicas de direito privado, os partidos políticos só adquirem personalidade jurídica após o registro de seus estatutos no
tribunal regional eleitoral do estado em que estejam sediados.

 c) Com a Emenda Constitucional n.º 54/2007, passaram a ser considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai e mãe brasileiros, desde que sejam
registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil após atingir a maioridade.

 d) Serão considerados brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos, mas, com
relação aos originários de países de língua portuguesa, a CF prevê somente que tenham residência permanente no país como condição para adquirir a nacionalidade
brasileira.
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 e) A idade mínima é requisito de elegibilidade, exigindo-se, no caso de candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador e juiz de paz, a idade de vinte e um anos no
momento do registro da candidatura na justiça eleitoral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/119980

Questão 88: CETRO - Ana Lic (CREF 4)/CREF 4/G50/2013
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Acerca dos direitos políticos, assinale a alternativa correta.

 a) Para ser candidato a vereador, o cidadão deve contar com, no mínimo, 21 (vinte e um) anos de idade.
 b) Os partidos políticos possuem caráter nacional.
 c) É assegurada autonomia aos partidos políticos para definir o regime de suas coligações eleitorais, mas há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em

âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.
 d) O alistamento eleitoral é facultativo para os maiores de 60 (sessenta) anos.
 e) O militar é inelegível.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/166702

Questão 89: FCC - Ana Proc (PGE BA)/PGE BA/Calculista/2013
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Ao enunciar a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, a Constituição Federal determina expressamente que o exercício desse direito
deve resguardar determinados bens ou valores constitucionais. Encontram-se, entre eles,

 a)  o pluripartidarismo, a soberania nacional e a separação dos poderes.
 b)  a forma federativa de Estado, os direitos fundamentais da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
 c)  o pluralismo político, a forma federativa de Estado e a redução das desigualdades regionais e sociais.
 d)  a soberania nacional, os direitos fundamentais da pessoa humana e a forma federativa de Estado.
 e)  o pluripartidarismo, a soberania nacional e o regime democrático.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/178910

Questão 90: FCC - Ana Proc (PGE BA)/PGE BA/Calculista/2013
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Ao dispor sobre os partidos políticos, a Constituição Federal NÃO impede que a lei

 a)  conceda funcionamento parlamentar apenas aos partidos que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por cento
dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de dois por cento do total de cada um
deles.

 b)  assegure aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital, ou de vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da
legislatura que estiver em curso, o direito ao registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados.

 c)  autorize os partidos políticos a receber contribuições financeiras oriundas de instituições estrangeiras sem fins lucrativos.
 d)  determine o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido político contra o qual fique provado não ter prestado, nos termos da lei, as devidas contas à

Justiça Eleitoral.
 e)  reconheça o direito de registrar candidaturas às eleições municipais a partidos políticos de base estadual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/178911

Questão 91: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF1/TRF 1/2013
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Com base na legislação que disciplina o processo eleitoral brasileiro e no entendimento jurisprudencial acerca da matéria, assinale a opção correta. 

 a) Condenação por crime de corrupção por turma de tribunal de justiça implica inelegibilidade, ainda que pendente de julgamento em outra instância. 
 b) As coligações partidárias realizadas nos estados devem guardar coerência com a coligação celebrada no plano nacional, sob pena de nulidade. 
 c) MP estadual participa da composição dos tribunais eleitorais, ao contrário do MPF. 
 d) O quociente eleitoral e a cláusula de barreira são incompatíveis com os princípios que regem o sistema eleitoral brasileiro. 
 e) A prática do ilícito da captação de sufrágio não implica o afastamento do candidato da eleição, em razão do princípio da presunção de inocência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/257803

Questão 92: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2013
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Pela disciplina constitucional do Brasil, os partidos políticos somente podem receber recursos financeiros de entidades estrangeiras se, regularmente constituídos e sem
pendências com a Justiça Eleitoral, obtiverem aprovação do correlato plano de investimentos junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/508425

Questão 93: ESAF - ATPS (MPOG)/MPOG/Saúde/2012
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Com fundamento no regramento constitucional de 1988, quanto aos direitos políticos e aos partidos políticos, assinale a opção correta.

I. É condição de elegibilidade a idade mínima de 18 anos para vereador e prefeito, e de 21 anos para deputado estadual e federal.

II. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

III. Estão dispensados da obrigatoriedade de alistamento eleitoral e do voto: os analfabetos, os maiores de setenta anos e os menores de dezoito e os maiores de
dezesseis anos.

IV. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com o ato de registro de seus estatutos junto ao Tribunal Superior Eleitoral.
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 a) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 b) Apenas a assertiva IV está correta.
 c) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
 d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
 e) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/87357

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Com relação aos direitos e aos partidos políticos, julgue o item subsecutivo.

O reconhecimento de justa causa para transferência de partido político não dá ao novo partido do detentor de mandato o direito de sucessão à vaga.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/104319

Questão 95: OFFICIUM - JE TJRS/TJ RS/2012
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Tendo em vista o quadro constitucional relativo aos direitos fundamentais, considere as assertivas abaixo.
 

I – As limitações constitucionais ao poder de tributar são direitos e garantias fundamentais do cidadão, mesmo fora do catálogo do Título II da Constituição
Federal.
 
II – O acesso a recursos do fundo partidário e ao uso gratuito dos meios de comunicação é exemplo de direito fundamental prestacional.
 
III – Por ausência de cláusula expressa, não se reconhece às pessoas jurídicas a titularidade de direitos fundamentais.

 
Quais são corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/139664

Questão 96: CETRO - TA (ANA)/ANA/2012
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Sobre a disciplina constitucional dos direitos políticos e dos partidos políticos, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
 

(  ) Os partidos políticos terão caráter nacional.
 

(  ) É assegurada aos partidos políticos a autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais.
 

(  ) Atualmente, os partidos políticos não possuem plena autonomia para coligarem-se, de modo que há obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas no
âmbito nacional, estadual, distrital e municipal.

 
(  ) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 (quinze) dias contados da eleição, instruída a ação com provas de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude.

 
(  ) 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, do Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, do Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao pleito,
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/160058

Questão 97: CEBRASPE (CESPE) - Admin (TJ RR)/TJ RR/2012
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Julgue o item abaixo, relativo aos partidos políticos.
 
O legislador ordinário não tem competência para estabelecer normas relativas aos critérios de filiação e de escolha de candidatos dos partidos políticos, visto que, no
texto constitucional, é assegurada às agremiações partidárias a autonomia para estabelecer as normas relativas à sua estrutura interna, organização, fidelidade e
disciplina partidárias, bem como ao seu funcionamento.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/180789

Questão 98: FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Com relação à organização dos partidos políticos, analise as afirmativas a seguir.
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I. A Emenda Constitucional n. 52/2006 estabeleceu a chamada “verticalização” no âmbito das coligações partidárias.

II. O reconhecimento da justa causa para transferência de partido político afasta a perda do mandato eletivo por infidelidade partidária, transferindo ao novo
partido o direito de sucessão à vaga de parlamentar falecido.

III. A fusão e a incorporação de partidos são consideradas justa causa para afastar a perda de mandato eletivo, mas a criação de partido novo, não.

Assinale: 

 a) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 b) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
 c) se somente a afirmativa III estiver correta. 
 d) se somente a afirmativa II estiver correta. 
 e) se nenhuma das afirmativas estiver correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/199980

Questão 99: CONSULPLAN - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Quanto aos partidos políticos, é correto afirmar que

 a)  o registro de seus estatutos no TSE somente ocorrerá após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil.
 b)  têm direito a recursos do fundo partidário e acesso ao rádio e televisão, este mediante pagamento de uma taxa de utilização.
 c)  em virtude da autonomia de que desfrutam, é possível que recebam recursos financeiros de governos estrangeiros.
 d)  devem ter caráter nacional, o que obriga à vinculação das candidaturas em âmbito federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/248658

Questão 100: FCC - TJ (TRE CE)/TRE CE/Administrativa/2012
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Determinado partido político deseja se utilizar de organização paramilitar no combate ao nepotismo e à corrupção, cuja utilização, segundo a Constituição Federal, é

 a)  lícita, mediante prévia consulta popular através de plebiscito.
 b)  lícita, mediante prévio registro no Superior Tribunal Eleitoral.
 c)  lícita, mediante prévia autorização do Senado Federal.
 d)  vedada.
 e)  lícita, mediante prévia autorização das Forças Armadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/377721

Questão 101: IPAD - Esc Pol (PC AC)/PC AC/2012
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Sobre o regramento constitucional relativo aos partidos políticos. analise as seguintes opções e marque a assertiva correta.

 a)  É possível a criação de partido político que limite sua abrangência apenas a determinado Estado da federação.
 b)  É vedado aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidades estrangeiras.
 c)  Para o funcionamento de partido político é necessário apenas seu registro junto ao Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.
 d)  Considerando que na lógica do regime democrático está implícita a soberania dos partidos políticos, é correto afirmar-se que é dispensável a estes a prestação de

contas a qualquer órgão.
 e)  A Constituição Federal possibilita aos partidos políticos utilizarem organização de caráter paramilitar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/446049

Questão 102: FCC - Ana Min (MPE PE)/MPE PE/Jurídica/2012
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
O partido político URTJ, com autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, bem como para adotar os critérios de escolha e o regime de
suas coligações eleitorais, deverá, segundo o inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, prestar contas

 a) ao Tribunal de Contas da União.
 b) à Justiça Eleitoral.
 c) ao Congresso Nacional.
 d) ao Conselho Nacional de Justiça.
 e) ao Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684044

Questão 103: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Acerca dos direitos e garantias constitucionais, julgue o item a seguir.
 
A autonomia conferida aos partidos políticos não torna a justiça eleitoral incompetente para julgar a denominada matéria interna corporis desses partidos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/65409

Questão 104: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE ES/TRE ES/Judiciária/2011
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Considerando as disposições constantes da Constituição Federal de 1988 (CF) relativas aos direitos políticos e aos partidos políticos, julgue o item subsequente.



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19306845/imprimir 20/27

Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica mediante o registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/66436

Questão 105: FCC - TJ TRE AP/TRE AP/Administrativa/2011
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
O partido político PAAEE só poderá registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral após

 a) adquirir personalidade jurídica, na forma da Lei civil.
 b) receber recursos do fundo partidário ou de qualquer origem.
 c) prestar contas à Justiça Eleitoral e aos demais partidos políticos.
 d) prestar contas à União e à respectiva unidade federal.
 e) demonstrar à Justiça Eleitoral que não é mantido por organização paramilitar ou não.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/98302

Questão 106: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2011
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos

 a)  no Registro Público competente.
 b)  na Junta Eleitoral da Circunscrição Nacional.
 c)  no Tribunal Superior Eleitoral.
 d)  no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/198995

Questão 107: PONTUA - TJ (TRE SC)/TRE SC/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Analise os itens abaixo:
 

I. Os partidos políticos poderão receber recursos financeiros de entidades estrangeiras, desde que prestem contas regularmente à Justiça Eleitoral brasileira.
 
II. A criação ou fusão de partidos políticos depende de prévia autorização do Congresso Nacional.
 
III. Compete privativamente à Justiça Eleitoral prescrever normas de disciplina e fidelidade partidárias.

 
Está(ão) CORRETO(S):

 a)  Apenas os itens II e III.
 b)  Apenas os itens I e III.
 c)  Apenas o item I.
 d)  Nenhum dos itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/375567

Questão 108: FCC - Proc (MPE TCM-BA)/TCM-BA/2011
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Um grupo de cidadãos brasileiros pretende criar um partido político com as seguintes características: a) programa voltado à defesa dos interesses de minorias étnicas;
b) divulgação, junto às instituições de elaboração e aplicação das leis, inclusive as forças de segurança pública, de ideias e práticas relacionadas à preservação de
costumes e tradições de minorias étnicas; c) atuação restrita ao território dos Estados da Região Norte do País; d) possibilidade de captação de recursos financeiros junto
a entidades governamentais e não governamentais, nacionais ou estrangeiras; e) coligações eleitorais apenas com partidos de ideário programático compatível com o
seu, não havendo obrigatoriedade, contudo, de vinculação entre as candidaturas em âmbito estadual e municipal.
 
Considerada a disciplina constitucional da matéria, NÃO seria admissível a criação desse partido político, porque a

 a)  defesa de minorias por partidos políticos é contrária ao regime democrático e ao princípio da igualdade, o que é proibido pela Constituição.
 b)  divulgação de ideias junto às forças de segurança pública é forma de atuação paramilitar, o que é expressamente vedado aos partidos políticos pela Constituição.
 c)  constituição de partido político que tenha sua atividade restrita a uma Região do País é inadmissível, exigindo-se que possua caráter nacional.
 d)  Constituição não permite a obtenção de recursos financeiros junto a governos estrangeiros, embora o admita em relação a entidades estrangeiras, na forma da

lei.
 e)  vinculação entre as candidaturas em âmbito estadual e municipal é obrigatória, em matéria de coligações eleitorais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/564396

Questão 109: CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (ALECE)/ALECE/Direito/2011
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente.
 
Partido político não pode receber recursos financeiros de entidade ou de governo estrangeiros.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1160120

Questão 110: CEBRASPE (CESPE) - JS (TJ ES)/TJ ES/2011
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
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À luz da jurisprudência do STF, assinale a opção correta a respeito de direitos políticos e partidos políticos.

 a) O reconhecimento da justa causa para transferência de partido político afasta a perda do mandato eletivo por infidelidade partidária e transfere ao novo partido do
detentor do mandato o direito de sucessão à vaga.

 b) É válida a dispensa, por lei estadual que discipline os procedimentos necessários à realização das eleições para implementação da justiça de paz, de filiação
partidária para os candidatos a juiz de paz.

 c) A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato de determinado prefeito afasta a inelegibilidade prevista na CF para o cônjuge de prefeito.
 d) O domicílio eleitoral na respectiva circunscrição e a filiação partidária constituem condições de elegibilidade que podem ser disciplinadas por lei ordinária.
 e) Para a aplicação das condições de elegibilidade referentes à eleição indireta para governador e vice-governador de estado — realizada pela assembleia legislativa

em caso de dupla vacância desses cargos executivos no último biênio do período de governo — previstas no art. 14 da CF, faz-se necessária expressa previsão em lei
estadual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1329693

Questão 111: FCC - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2010
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Em matéria de direitos e garantias fundamentais assinale a alternativa correta.

 a) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de dez dias, contados da posse, instruída a ação com as provas apontadas pelo autor.
 b) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa a residência por

dois anos, idoneidade e emprego fixo.
 c) A sucessão de bens estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais

favorável a lei pessoal do de cujus.

 d) Os partidos políticos adquirem a personalidade jurídica, na forma da lei eleitoral, devendo efetivar o registro dos respectivos estatutos junto ao Tribunal Regional
Eleitoral competente.

 e) Nas empresas com mais de cento e cinquenta empregados é assegurada a eleição de dois representantes com a finalidade de promover-lhes o entendimento
direto com os empregadores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/88481

Questão 112: VUNESP - AnaP MPE SP/MPE SP/Assistente Jurídico/2010
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A respeito dos partidos políticos, é correto afirmar que:

 a) devem sempre ter caráter nacional.
 b) estão impedidos de receber recursos de entes públicos, salvo se provenientes de governos estrangeiros.
 c) possuem autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais,

havendo apenas a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbitos nacional, estadual, distrital ou municipal.
 d) após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Supremo Tribunal Federal.
 e) têm direito a recursos privados do fundo partidário e acesso pago ao rádio e à televisão, na forma da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/98829

Questão 113: FUNRIO - AnaTA MPOG/MPOG/S5/2010
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A respeito do regramento dos partidos políticos na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que

 a)  se assegure aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, não podendo contudo estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária,
cabendo o regramento dessa matéria ao Tribunal Superior Eleitoral.

 b)  se assegure aos partidos políticos regularmente constituídos o recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira, desde que tais doações sejam
declaradas à Justiça Eleitoral, na forma da lei.

 c)  se insere na autonomia dos partidos políticos a adoção dos critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre
as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

 d)  se assegure aos partidos políticos que tenham caráter regional o lançamento de candidatos apenas para cargos eletivos municipais e regionais, ressalvada a
possibilidade de coligação com partidos de caráter nacional.

 e)  se assegure distribuição isonômica dos recursos do fundo partidário a todos os partidos políticos regularmente constituídos e que tenham seus estatutos
registrados no Tribunal Superior Eleitoral.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/164532

Questão 114: FCC - Proc (PGE AM)/PGE AM/2010
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Considerando a disciplina constitucional da matéria, é correto dizer que os partidos políticos

 a) podem receber recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros.
 b) adquirem personalidade jurídica independentemente de registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
 c) devem ter sua estrutura, organização e funcionamento estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.
 d) podem assumir caráter regional.
 e) não se sujeitam à prestação de contas à Justiça Eleitoral, em razão de sua autonomia financeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/179886

Questão 115: FCC - TJ TRE AC/TRE AC/Administrativa/2010
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
No que diz respeito à criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, NÃO é exigida a observância de princípios constitucionais e de preceitos, entre outros,
referentes

 a)  a possibilidade de recebimento de verbas financeiras de entidades estrangeiras, desde que por todos os partidos.
 b)  a prestação de contas à Justiça Eleitoral.
 c)  a proibição de recebimento de recursos financeiros de governos estrangeiros.
 d)  ao funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
 e)  ao caráter nacional.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/302707

Questão 116: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRE MT/TRE MT/Administrativa/2010
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Com relação aos direitos políticos e à disciplina constitucional sobre os partidos políticos, assinale a opção correta.

 a)  No Brasil, o alistamento eleitoral consiste em procedimento administrativo que depende de iniciativa da autoridade judicial eleitoral, a qual realiza a inscrição de
ofício, visando a verificação do cumprimento dos requisitos constitucionais e das condições legais necessárias ao exercício dos direitos políticos.

 b)  A CF proíbe aos militares, enquanto estiverem em serviço ativo, a filiação a partidos políticos, razão pela qual os membros das Forças Armadas não podem ser
candidatos a cargo eletivo, salvo se, em qualquer circunstância, afastarem-se definitivamente da atividade militar que desenvolvem.

 c)  A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorrer até seis meses antes da data de sua
vigência.

 d)  Como sujeitos de direito, os partidos políticos têm legitimidade para atuar em juízo, não podendo, entretanto, ajuizar mandado de segurança coletivo, por lhes
faltar a condição de representantes de categoria profissional ou econômica.

 e)  Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil, devendo, após isso, registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/342637

Questão 117: FCC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2010
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Conforme previsão expressa contida na Constituição Federal, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o
regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, sendo correto afirmar que

 a)  lhes é vedada a utilização de organização paramilitar, salvo no interesse pontual da comunidade ou da região que representa.
 b)  após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos na Junta Eleitoral mais próxima de sua sede.
 c)  lhes é vedada autonomia para definir o regime de suas coligações eleitorais, com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,

devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
 d)  após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
 e)  lhes é assegurada autonomia para definir sua organização, com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, devendo seus estatutos

estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/376735

Questão 118: FCC - AJ (TRE AL)/TRE AL/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2010
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
No tocante aos Partidos Políticos, considere as seguintes assertivas:

I. É vedada a fusão de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa
humana.

II. É de incumbência do Tribunal Regional Eleitoral definir as estruturas internas dos partidos políticos.

III. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

IV. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.

Está correto o que se afirma APENAS em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/379677

Questão 119: ACAFE - Esc Pol (PC SC)/PC SC/2010
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Quanto ao Chamamento ao Processo é correto afirmar, exceto:

 a) O militar alistável é elegível, mas, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
 b) Os partidos políticos, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, e, após, adquirem personalidade jurídica.
 c) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, mas a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça.
 d) É assegurada aos partidos políticos autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/483282

Questão 120: CETAP - Ges Pub (ALERR)/ALERR/2010
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Os partidos políticos podem ser livremente criados, desde que resguardado o seguinte, EXCETO:

 a)  soberania nacional.
 b)  direitos fundamentais da pessoa humana.
 c)  autoridade governamental.
 d)  pluripartidarismo
 e)  regime democrático.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/600875

Questão 121: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF5/TRF 5/2009
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
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Com relação aos partidos políticos, ao alistamento, à eleição e aos direitos políticos, assinale a opção correta.

 a) Considere que Petrônio tenha sido eleito e diplomado no cargo de prefeito de certo município no dia 1.º/1/2008. Nessa situação hipotética, o mandato eletivo de
Petrônio poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral, no prazo de 15 dias a contar da diplomação, por meio de ação instruída com provas de abuso do poder
econômico, corrupção ou fraude.

 b) Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com registro dos seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
 c) É vedado aos estrangeiros, ainda que naturalizados brasileiros, o alistamento como eleitores.
 d) Suponha que Pedro, deputado federal pelo estado X, seja filho do atual governador do mesmo estado. Nessa situação hipotética, Pedro é inelegível para concorrer

à reeleição para um segundo mandato parlamentar pelo referido estado.
 e) A condenação criminal com trânsito em julgado ensejará a perda dos direitos políticos do condenado.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/132524

Questão 122: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE RN)/MPE RN/2009
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Com relação ao tratamento constitucional concedido aos direitos políticos e à nacionalidade, assinale a opção correta.

 a) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou
venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.

 b) Os analfabetos são inalistáveis e inelegíveis.
 c) Os partidos políticos não são dotados de personalidade jurídica, porém seus estatutos devem ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral.
 d) O presidente da República, os governadores de estado e do DF e os prefeitos, caso desejem concorrer a outros cargos, devem renunciar aos respectivos mandatos

até seis meses antes do pleito.
 e) Os cargos de deputado federal e senador da República são privativos de brasileiros natos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/441427

Questão 123: FCC - AJ TRF2/TRF 2/Apoio Especializado/Taquigrafia/2007
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
No que concerne aos partidos políticos, de acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, é correto afirmar:

 a) Os partidos políticos poderão ter caráter municipal, estadual ou nacional.
 b) A lei não veda o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro pelos partidos políticos.
 c) Após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, eles registrarão seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral competente.
 d) A criação e extinção de partidos políticos é livre, mas a fusão e incorporação deles deve ser autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
 e) Os seus estatutos deverão estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1328

Questão 124: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF5/TRF 5/2007
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Acerca dos partidos políticos, direitos políticos e direitos de nacionalidade previstos na Constituição Federal, julgue o seguinte item.

Mantidas as atuais regras eleitorais, nas eleições de 2010, os partidos políticos não estarão vinculados, no plano estadual, ao princípio da simetria de coligações
partidárias que se realizem para a eleição presidencial.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/133114

Questão 125: CEBRASPE (CESPE) - JE TJAC/TJ AC/2007
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Acerca dos partidos políticos, dos direitos políticos e da nacionalidade, assinale a opção correta.

 a)  A denominada cláusula de barreira, cuja constitucionalidade foi afirmada recentemente pelo STF, tem por fim limitar o número de partidos políticos a partir da
restrição dos direitos inerentes à função parlamentar, o que fez ressaltar o caráter nacional dos partidos políticos.

 b)  Considere que um parlamentar federal tenha sido condenado pelo juiz de primeiro grau por ato de improbidade, por sentença pendente de recurso, em face de
sua atuação como prefeito. Nessa hipótese, o referido parlamentar deve ter seus direitos suspensos imediatamente, após a comunicação da decisão.

 c)  Considere a seguinte situação hipotética. Um cidadão português residente há mais de 5 anos na capital do Acre foi condenado criminalmente por estelionato.
Nessa situação, conforme exige a Constituição da República, esse cidadão tem os mesmos direitos dos brasileiros natos, ressalvadas algumas hipóteses, se houver
reciprocidade em relação aos brasileiros.

 d)  O presidente do Conselho Nacional de Justiça pode ser brasileiro naturalizado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/542538

Questão 126: CETRO - DP BA/DPE BA/2006
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Relativamente ao tema dos “Partidos Políticos”, tem-se que:

I. 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.

II. A ação de impugnação de mandato não tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei complementar, se temerária ou de manifesta
má-fé.

III. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático e o pacto federativo.

IV. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.

Analisando as assertivas acima, verifica-se que:
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 a) Estão corretas apenas as assertivas II e III.
 b) Estão corretas apenas as assertivas I e IV.
 c) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV.
 d) Está correta apenas a assertiva IV.
 e) Todas as assertivas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/90594

Questão 127: CEBRASPE (CESPE) - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Advogado/2006
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A crescente importância dos partidos, convertidos em peças fundamentais do processo político democrático de nossos dias, não haveria de passar despercebida do
legislador, que se viu na contingência de tê-los em conta nas leis eleitorais, nos regulamentos parlamentares e, finalmente, nas próprias constituições.
 

José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional

positivo. 20.ª ed. Malheiros: São Paulo (com adaptações).

 
Considerando a regência constitucional brasileira e a organização universal dos partidos políticos, julgue o item que segue.
 
A fidelidade partidária no Brasil não é uma determinante constitucional, mas, sim, uma disciplina estatutária.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/629633

Questão 128: CEBRASPE (CESPE) - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Advogado/2006
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A crescente importância dos partidos, convertidos em peças fundamentais do processo político democrático de nossos dias, não haveria de passar despercebida do
legislador, que se viu na contingência de tê-los em conta nas leis eleitorais, nos regulamentos parlamentares e, finalmente, nas próprias constituições.
 

José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional

positivo. 20.ª ed. Malheiros: São Paulo (com adaptações).

 
Considerando a regência constitucional brasileira e a organização universal dos partidos políticos, julgue o item que segue.
 
A Constituição brasileira vigente dá liberdade de criação, organização e funcionamento de agremiações partidárias, adotando uma concepção minimalista, segundo a qual
deve ser menor a interferência estatal no condicionamento das suas estruturas, dos seus programas e de suas atividades.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/629645

Questão 129: CEBRASPE (CESPE) - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Advogado/2006
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A crescente importância dos partidos, convertidos em peças fundamentais do processo político democrático de nossos dias, não haveria de passar despercebida do
legislador, que se viu na contingência de tê-los em conta nas leis eleitorais, nos regulamentos parlamentares e, finalmente, nas próprias constituições.
 

José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional

positivo. 20.ª ed. Malheiros: São Paulo (com adaptações).

 
Considerando a regência constitucional brasileira e a organização universal dos partidos políticos, julgue o item que segue.
 
Os diferentes modos de organização partidária permitem uma classificação dos sistemas de partidos políticos em quatro diferentes tipos: unipartidarismo, o
bipartidarismo, o pluripartidarismo e o multipartidarismo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/629652

Questão 130: CEBRASPE (CESPE) - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Advogado/2006
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
A crescente importância dos partidos, convertidos em peças fundamentais do processo político democrático de nossos dias, não haveria de passar despercebida do
legislador, que se viu na contingência de tê-los em conta nas leis eleitorais, nos regulamentos parlamentares e, finalmente, nas próprias constituições.
 

José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional

positivo. 20.ª ed. Malheiros: São Paulo (com adaptações).

 
Considerando a regência constitucional brasileira e a organização universal dos partidos políticos, julgue o item que segue.
 
O controle financeiro dos partidos políticos brasileiros impõe limitações à busca de recursos, que está restrita a fontes expressamente indicadas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/629656

Questão 131: CESGRANRIO - Ana (INSS)/INSS/Formação em Qualquer Área/2005
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos
fundamentais da pessoa humana e observado, entre outros, o preceito de:
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 a) acesso oneroso à televisão.
 b) funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
 c) prestação de contas à Justiça Estadual.
 d) possibilidade de recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira.
 e) estatutos com autonomia, sem o estabelecimento de fidelidade partidária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/30143

Questão 132: Com. Exam. (TRF 4) - JF TRF4/TRF 4/2005
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Dadas as assertivas abaixo, assinalar a alternativa correta.

I. Constitui manifestação da soberania popular a iniciativa para apresentação de projetos de lei, que exige subscrição de, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional.

II. O referendo difere do plebiscito apenas pelo critério cronológico em relação à norma, ficando a cargo do Congresso Nacional optar entre um e outro, uma vez
que a Constituição não previu hipóteses de utilização compulsória de qualquer deles.

III. A condenação transitada em julgado por ato de improbidade administrativa importa na cassação dos direitos políticos do condenado.

IV.Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado que adquirem personalidade jurídica com o registro de seus estatutos no Tribunal Superior
Eleitoral.

 a) Está correta apenas a assertiva I.
 b) Está correta apenas a assertiva IV.
 c) Estão corretas apenas as assertivas I e II.
 d) Estão corretas apenas as assertivas II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/123438

Questão 133: Com. Exam. (STM) - JA (STM)/STM/2005
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Assinale a hipótese correta:

 a)  a atividade político-eleitoral do partido político tem início a partir do assentamento de seus atos constitutivos no registro civil de pessoas jurídicas, enquanto
associação jurídica de direito civil.

 b)  o exercício da atividade político-eleitoral do partido político depende do registro de seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral da respectiva região, feito, em
seguida, o registro civil de seus atos constitutivos na comarca de sua sede.

 c)  o exercício da atividade político-eleitoral do partido político depende do registro de seus atos constitutivos no registro civil de pessoas jurídicas e do registro de
seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral.

 d)  o partido político somente terá personalidade jurídica de direito público interno a partir do momento em que eleja um número mínimo de representantes fixado
em lei complementar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/468955

Questão 134: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2003
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Considerando os direitos políticos insertos na Constituição Federal (CF) vigente, julgue o item a seguir.
 
Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, de acordo com os requisitos legais, devem registrar seus estatutos no TSE, podendo ter direito a recursos do
fundo partidário, devendo, entretanto, pagar parte do acesso ao rádio e à televisão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/303008

Questão 135: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2003
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
João, brasileiro, eleitor, maior de 35 anos de idade, candidato a cargo eletivo de vereador nas eleições de 2002 pelo sistema proporcional, não se encontrava filiado a
nenhum partido, sob a alegação de que o partido é um órgão governamental que cerceia o livre exercício da candidatura do cidadão, tendo, entretanto, aceitado filiar-se
ao partido Y, situado em outro estado da federação e não-organizado na circunscrição eleitoral de João.

Acerca da situação hipotética apresentada e das normas referentes aos partidos políticos, julgue o item que se segue.

Nos termos da CF e da legislação partidária, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/303152

Questão 136: Com. Exam. (MPDFT) - PJ (MPDFT)/MPDFT/2003
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Em relação aos direitos fundamentais e aos direitos políticos, assinale a alternativa correta.

 a)  No direito constitucional brasileiro, não há hipótese de perda dos direitos políticos; só de privação temporária desses direitos.
 b)  São cargos privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e de vice-presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
 c)  A lei que alterar o processo eleitoral não se aplica à eleição que ocorra até 1(um) ano da data de sua vigência.
 d)  Na ação popular, por sua natureza de defesa do patrimônio público, o autor estará sempre isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
 e) Para naturalização de estrangeiros basta unicamente a residência no país há mais de quinze anos ininterruptos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/506168
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Questão 137: CEBRASPE (CESPE) - Ag Trans (DETRAN DF)/DETRAN DF/2003
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Aos direitos e garantias individuais e políticos clássicos — os direitos de primeira geração — agregaram-se os direitos sociais, econômicos e culturais — os direitos de
segunda geração — e os direitos de solidariedade e fraternidade, que englobam o direito a um meio ambiente equilibrado, a uma saudável qualidade de vida, ao
progresso, à paz, à autodeterminação dos povos e a outros direitos difusos — os direitos de terceira geração. Com relação aos direitos e deveres fundamentais e da
ordem social, julgue o item seguinte.
 
É permitido o recebimento de recursos financeiros de governos estrangeiros pelos partidos políticos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/875049

Questão 138: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário/2002
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

Acerca dos direitos políticos e partidos políticos previstos na Constituição da República de 1988, julgue o item abaixo.

Aos partidos políticos é assegurada plena liberdade de organização, não se estabelecendo limites ao seu programa ideológico.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15560

Questão 139: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário/2002
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

Acerca dos direitos políticos e partidos políticos previstos na Constituição da República de 1988, julgue o item abaixo.

A Constituição da República definiu os partidos políticos como pessoa jurídica de direito privado, devendo esses, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei
civil, registrar seus estatutos no TSE.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15561

Questão 140: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário/2002
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

Acerca dos direitos políticos e partidos políticos previstos na Constituição da República de 1988, julgue o item abaixo.

Com a Carta de 1988 e com a crescente internacionalização dos vínculos associativos, a liberdade partidária ampliou-se, garantindo-se aos partidos a participação de
recursos financeiros de entidade estrangeira.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15563

Questão 141: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/1998
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
O processo político brasileiro recente revela uma profunda fragmentação da sociedade com efeitos diretos na proliferação de partidos políticos que não possuem uma
clara diferenciação entre si. Como conseqüência desse fato, a representação de interesses da sociedade e as relações entre os Poderes Executivo e Legislativo têm
peculiaridades bastante demarcadas no caso brasileiro. Com o auxílio dessa afirmação, julgue os itens seguintes.

Os interesses da sociedade brasileira são difusos e não claramente identificáveis por programas partidários ideológicos, particularmente em razão do sistema eleitoral que
permite voto pessoal, não-partidário, em um sistema proporcional de representação política nas eleições.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/8578

Questão 142: ESAF - PFN/PGFN/1998
Assunto: Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)
Nas questão, assinale a assertiva correta.

 a) A Constituição de 1988 consagra um regime de democracia representativa absolutamente incompatível com qualquer forma de democracia direta ou "de
identidade".

 b) A Constituição de 1988 não impede que o legislador ordinário crie um tipo de "recall" para cassar o mandato do representante infiel às teses programáticas
assumidas durante o processo eleitoral.

 c) A filiação partidária não constitui condição de elegibilidade no sistema constitucional brasileiro.
 d) O A fim de proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato, lei complementar poderá estabelecer outras hipóteses de

inelegibilidade, além daquelas já previstas na Constituição Federal.
 e) Nos termos da Constituição Federal, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/57143
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Gabarito
1) B  2) C  3) C  4) D  5) D  6) A  7) D
8) D  9) B  10) E  11) Errado  12) Errado  13) Certo  14) Certo
15) Certo  16) Anulada  17) Anulada  18) B  19) B  20) A  21) E
22) C  23) B  24) B  25) D  26) Certo  27) Errado  28) D
29) E  30) D  31) Errado  32) E  33) D  34) B  35) Certo
36) Errado  37) Anulada  38) Errado  39) E  40) C  41) B  42) A
43) E  44) C  45) C  46) B  47) C  48) D  49) E
50) Errado  51) Errado  52) A  53) Certo  54) D  55) B  56) A
57) A  58) D  59) Certo  60) C  61) D  62) A  63) C
64) E  65) A  66) A  67) A  68) Errado  69) E  70) B
71) A  72) D  73) E  74) C  75) C  76) B  77) Errado
78) C  79) C  80) D  81) D  82) A  83) A  84) D
85) A  86) Errado  87) A  88) B  89) E  90) D  91) A
92) Errado  93) Anulada  94) Certo  95) D  96) B  97) Certo  98) E
99) A  100) D  101) B  102) B  103) Errado  104) Errado  105) A
106) C  107) D  108) C  109) Certo  110) D  111) Anulada  112) A
113) C  114) B  115) A  116) E  117) D  118) E  119) B
120) C  121) A  122) D  123) Anulada  124) Certo  125) C  126) D
127) Certo  128) Certo  129) Errado  130) Certo  131) B  132) A  133) C
134) Errado  135) Certo  136) C  137) Errado  138) Errado  139) Certo  140) Errado
141) Certo  142) D


