
DIREITO CONSTITUCIONAL

01. (INSS/Perito/2012) Daniel, recém-nascido no exterior e filho de pais diplomatas brasileiros,
caso deseje, futuramente, seguir a carreira diplomática brasileira,
a) deverá ser registrado em repartição brasileira competente quando atingir a maioridade, a fim de
obter a naturalização.
b) não precisará se naturalizar, já que é considerado brasileiro nato segundo o texto constitucional
brasileiro.
c) deverá residir, pelo menos, por um ano ininterrupto no Brasil, a fim de obter automaticamente
sua naturalização. 
d) deverá possuir filhos brasileiros ou bens no Brasil como condição para obter a naturalização.
e)  não  poderá  alcançar  este  objetivo,  pois  é  considerado  estrangeiro  e  não  conseguirá  se
naturalizar, segundo o texto constitucional brasileiro.

02.  (Tribunal  de  Justiça  de  Pernambuco/Oficial  de  Justiça/2012)  Herculano,  condômino,
desgostoso com os atos de arbitrariedade praticados pelo síndico em exercício do edifício onde
reside, resolveu manifestar suas críticas por meio de cartas dirigidas aos demais condôminos.
Com medo de sofrer represálias do síndico, Herculano não se identificou nas cartas, reservando-
se ao anonimato. Nesse caso, segundo a Constituição Federal,
a) não é livre a manifestação do pensamento, pois é inviolável o sigilo da correspondência.
b) é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato, assegurado o direito à
indenização pelo dano moral decorrente de sua violação.
c) é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
d)  não  é  livre  a  manifestação  do  pensamento,  pois  é  inviolável  a  imagem  das  pessoas,
assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação.
e) não é livre a manifestação do pensamento, pois ninguém será privado de direitos por motivo de
crença política.

03. (Tribunal  de  Justiça  de  Pernambuco/Oficial  de  Justiça/2012)  Epitácio,  na  condição  de
conscrito, durante o serviço militar obrigatório,
a) pode se eleger ao cargo de Governador, se tiver no mínimo trinta e cinco anos de idade.
b) não pode alistar-se como eleitor.
c) se não for analfabeto, pode alistar-se como eleitor.
d) pode candidatar-se para Deputado Federal, se tiver no mínimo vinte e cinco anos de idade.
e) se for filiado a partido político, pode alistar-se como eleitor.

04. (TRE de Tocantins/Técnico Judiciário/2011) Considere:
I. Os analfabetos.
II. Os maiores de setenta anos.
III. Os estrangeiros.
IV. Os maiores de dezesseis anos.
Podem alistar-se como eleitores as pessoas indicadas APENAS em
a) I, II e IV.
b) II, III e IV.
c) II e IV.
d) III.
e) III e IV.

05. (TRE do Rio Grande do Norte/Analista Judiciário/2011) Pedro, governador em exercício do
Estado X, pretende concorrer ao cargo de Presidente da República. Neste caso, Pedro
a) deverá renunciar ao respectivo mandato até três meses antes do pleito.
b) deverá renunciar ao respectivo mandato até seis meses antes do pleito.



c) deverá renunciar ao respectivo mandato até dois meses antes do pleito.
d) deverá aguardar o final de seu mandato, sendo vedada a renúncia com este objetivo.
e)  poderá  renunciar  ao  mandato  a  qualquer  tempo,  não  havendo  limite  constitucional  pré-
estabelecido.

06. (TRE do Amapá/Técnico Judiciário/2011) 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.

07.  (TRE  do  Amapá/Analista  Judiciário/2011)  Plínio  filiado  à  partido  político  e  brasileiro,  de
reputação ilibada que acabara de completar  vinte  anos de idade no mês de junho de 2008,
efetuou o seu alistamento eleitoral na circunscrição eleitoral do Município de Caju, onde mantinha
seu domicílio. A sua intenção era a de concorrer ao cargo de Prefeito no Município de Margarida,
nas eleições daquele mesmo ano, posto que frequentava faculdade na referida Cidade, e era
presidente do diretório acadêmico, sendo conhecido e amado pelos colegas de faculdade e pela
maioria  dos  habitantes  da  região,  com grandes  chances  de  vencer  as  eleições.  Porém,  sua
candidatura ao referido cargo foi barrada, porque não preenchia os requisitos de
a) idade mínima de vinte e cinco anos de idade e domicílio eleitoral referente a um período de dois
anos.
b) idade mínima de vinte e um anos de idade e de domicílio eleitoral na circunscrição do Município
de Margarida.
c) domicílio eleitoral na circunscrição do Município de Margarida e de idade mínima de trinta anos
de idade.
d) pleno exercício dos direitos políticos e de idade mínima de trinta anos de idade.
e) pleno exercício dos direitos políticos e de idade mínima de vinte e cinco anos de idade.

08.  (TRT da 9ª Região/Técnico Judiciário/2010) No tocante aos Direitos Políticos, considere as
seguintes assertivas:
I. O alistamento eleitoral é obrigatório para o analfabeto.
II. O voto é obrigatório para o analfabeto.
III.  Os  conscritos  não  podem  alistar-se  como  eleitores  durante  o  período  do  serviço  militar
obrigatório.
IV. Os analfabetos são inelegíveis.
V. É condição de elegibilidade, na forma da lei, a idade mínima de dezoito anos para vereador.
Está INCORRETO o que consta APENAS em
a) I e II.
b) I, III e IV.
c) II, IV e V.
d) III, IV e V.
e) I, II, III e V.

09. (TRF da 4ª Região/Técnico Judiciário/2010) NÃO constitui condição de elegibilidade prevista
na Constituição Federal
a) o domicílio eleitoral na circunscrição.
b) a idade mínima de vinte e um anos para vereador.
c) a filiação partidária.
d) a idade mínima de trinta e cinco anos para Presidente da República.
e) o alistamento eleitoral.



10. (SEFAZ/Técnico da Fazenda Estadual/2010) É condição de elegibilidade para o cargo de Vice-
Governador de Estado, dentre outras, a idade mínima de
a) vinte e um anos.
b) dezoito anos.
c) trinta e cinco anos.
d) trinta anos.
e) vinte e quatro anos.

GABARITO

01. B
Comentário: São brasileiros natos, entre outros os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou
mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil (CF,
art. 12, I).

02. C
Comentário: Segundo  a  Constituição  Federal  é  livre  a  manifestação  do  pensamento,  sendo
vedado o anonimato (art. 5o, IV).

03. B
Comentário: Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço
militar obrigatório, os conscritos (CF, art. 14, § 2º).

04. B
Comentário: O item “III” está errado porque os estrangeiros são considerados como inalistáveis
pela Constituição Federal, ou seja, não podem realizar o alistamento eleitoral CF, art. 14, § 2º).

05. B
Comentário: 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 (CF, art. 14, § 6º).

06. A
Comentário: É livre a criação de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime
democrático,  o  pluripartidarismo,  os  direitos  fundamentais  da  pessoa  humana,  porém  este
somente poderá registrar seus estatutos após adquirirem personalidade jurídica, na forma da Lei
Civil (CF, art. 17, § 2º).

07. A
Comentário: São  condições  de  elegibilidade  para  o  cargo  de  Prefeito,  na  forma  da  lei,  a
nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio
eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de vinte e um anos (art. 14, § 3o),
sendo considerados inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos (art. 14, § 4o).

08. A
Comentário: Os itens “I” e “II” estão incorreto porque o analfabeto se alista como eleitor e vota
facultativamente, não sendo obrigado a praticar estes atos (CF, art. 14, § 1º, II, a)

09. B
Comentário: São  condições  de  elegibilidade  para  o  cargo  de  Vereador,  na  forma  da  lei,  a
nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio
eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de dezoito anos (art. 14, § 3o),



sendo considerados inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos (art. 14, §4o).

10. D
Comentário:  São condições de elegibilidade para o cargo de Vice-Governador de Estado,  na
forma da lei,  a nacionalidade brasileira,  o pleno exercício dos direitos políticos,  o alistamento
eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de trinta anos
(art. 14, § 3o), sendo considerados inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos (art. 14, § 4o).


