
Apostila básica TSE: Dicas úteis. 

 

Se você está estudando para concursos que envolvam a 

Justiça Eleitoral, é essencial que você tenha um 

conhecimento sólido sobre o Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). O TSE é o órgão responsável por gerenciar as 

eleições em âmbito nacional no Brasil, e suas atribuições 

são fundamentais para a organização e transparência do 

processo eleitoral. 

Uma das funções mais importantes do TSE é a 

organização das eleições presidenciais. Para isso, o 

Tribunal deve garantir a preparação das urnas eletrônicas, 

a convocação dos mesários, a apuração dos votos e a 

divulgação dos resultados das eleições. Além disso, o TSE 

é responsável por estabelecer o calendário eleitoral e as 

regras para a propaganda eleitoral, respeitando a 

legislação vigente. 

Outra atribuição do TSE é a fiscalização das atividades dos 

partidos políticos em todo o país. O tribunal deve garantir o 

cumprimento das leis eleitorais pelos partidos, incluindo a 

prestação de contas das campanhas e a regularidade dos 

diretórios partidários. Além disso, o TSE também é 

responsável pela emissão de registros e autorizações para 

as candidaturas, garantindo que apenas pessoas elegíveis 

possam concorrer nas eleições. 

Para se preparar para um concurso que envolva o TSE, é 

fundamental estudar a legislação eleitoral brasileira, 

incluindo a Constituição Federal, o Código Eleitoral e as 

resoluções emitidas pelo TSE. Além disso, é importante 

estar atualizado sobre as mudanças recentes na legislação 

eleitoral e acompanhar as notícias sobre as eleições e a 

atuação do TSE. 



Outro aspecto importante para se preparar para concursos 

que envolvam o TSE é conhecer as funções e atribuições 

dos juízes eleitorais, do Ministério Público Eleitoral e da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) durante o processo 

eleitoral. Esses órgãos têm um papel fundamental na 

garantia da lisura e transparência das eleições, e é 

importante entender como eles atuam em conjunto com o 

TSE. 

Por fim, é importante destacar que as questões envolvendo 

o TSE em concursos públicos podem abordar tanto 

aspectos teóricos da legislação eleitoral quanto casos 

práticos de irregularidades nas eleições. Por isso, é 

fundamental que você esteja preparado para analisar casos 

concretos e aplicar a legislação eleitoral de forma 

adequada. 

Em resumo, se você está estudando para concursos que 

envolvam a Justiça Eleitoral, é fundamental que você tenha 

um conhecimento sólido sobre o Tribunal Superior Eleitoral. 

É importante estudar a legislação eleitoral brasileira, 

acompanhar as notícias sobre as eleições e a atuação do 

TSE, conhecer as funções e atribuições dos órgãos que 

atuam em conjunto com o TSE e estar preparado para 

analisar casos práticos e aplicar a legislação eleitoral de 

forma adequada. 

 

Os concursos que envolvem o TSE geralmente cobram 

questões relacionadas a diversos temas, incluindo direito 

eleitoral, direito constitucional, direito administrativo e 

direito penal. Além disso, é comum que as provas exijam 

conhecimentos em informática, já que o TSE é responsável 

pela organização e preparação das urnas eletrônicas 

utilizadas nas eleições. 

 



No que diz respeito ao direito eleitoral, as questões podem 

abordar temas como o processo eleitoral, propaganda 

eleitoral, prestação de contas, filiação partidária, registro de 

candidaturas, apuração de votos, recursos eleitorais, entre 

outros. É importante estar familiarizado com a legislação 

eleitoral brasileira, incluindo a Constituição Federal, o 

Código Eleitoral, a Lei das Eleições e as resoluções 

emitidas pelo TSE. 

 

Já em relação ao direito constitucional, as questões podem 

abordar temas como os direitos políticos, o sistema eleitoral 

brasileiro, a organização do Estado, a divisão de 

competências entre os entes federativos, entre outros. É 

importante estar familiarizado com os princípios 

constitucionais e com a estrutura do Estado brasileiro. 

 

No que se refere ao direito administrativo, as questões 

podem abordar temas como a organização da 

administração pública, o processo administrativo, a 

responsabilidade civil do Estado, entre outros. É importante 

estar familiarizado com a legislação e com os princípios 

que regem a administração pública. 

 

Por fim, em relação ao direito penal, as questões podem 

abordar temas como os crimes eleitorais, as penas 

aplicáveis aos crimes eleitorais, os tipos de ilícitos 

eleitorais, entre outros. É importante estar familiarizado 

com a legislação penal brasileira e com as especificidades 

dos crimes eleitorais. 

 

Além dessas matérias, também é comum que as provas 

exijam conhecimentos em língua portuguesa, matemática e 



informática. É importante estar bem preparado nessas 

áreas para ter um bom desempenho nas provas. 

 

Em resumo, para se preparar para concursos que 

envolvem o TSE, é importante estudar as principais 

matérias cobradas, incluindo direito eleitoral, direito 

constitucional, direito administrativo, direito penal, língua 

portuguesa, matemática e informática. É fundamental estar 

familiarizado com a legislação e com os principais 

conceitos e princípios de cada uma dessas áreas. 

Além de estudar as matérias cobradas nas provas, existem 

algumas dicas que podem ajudar na preparação para o 

concurso do TSE: 

1. Organize um plano de estudos: É importante dividir o 

tempo de estudo para cada matéria e criar um 

cronograma que possa ser seguido até a data da 

prova. 

2. Utilize materiais de qualidade: Busque materiais 

atualizados, de qualidade e que sejam específicos 

para o concurso do TSE. É importante também utilizar 

livros e apostilas que contenham questões de provas 

anteriores. 

3. Faça simulados: Faça simulados para testar seus 

conhecimentos e se acostumar com o estilo de prova. 

Existem diversos sites e aplicativos que disponibilizam 

simulados gratuitamente. 

4. Acompanhe as notícias: Mantenha-se informado sobre 

as atualidades relacionadas ao TSE e ao direito 

eleitoral. Isso pode ser feito por meio de sites de 

notícias, redes sociais e até mesmo por meio do 

acompanhamento de julgamentos e decisões 

importantes. 



5. Mantenha a disciplina e a motivação: Estudar para 

concursos requer dedicação e disciplina, por isso é 

importante manter a motivação e a disciplina para 

seguir o plano de estudos até a data da prova. 

6. Cuide da saúde: Além do estudo, é importante cuidar 

da saúde física e mental. Faça pausas regulares para 

descansar e praticar atividades físicas ou hobbies que 

ajudem a relaxar e manter o equilíbrio emocional. 

7. Não deixe de lado a redação: A redação é uma parte 

importante da prova e pode ser decisiva na 

classificação final. Por isso, é importante praticar a 

escrita e a estruturação de textos. 

Com essas dicas e uma boa preparação, é possível ter um 

bom desempenho no concurso do TSE e conquistar a tão 

sonhada vaga. 

 

 

 

 


