
AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO JUNTA ELEITORAL 2020 
 

 
INSTRUÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO 

 
 
 
Prezado(a) aluno(a), 
 
Para ser aprovado(a) no treinamento da Junta Eleitoral, após assistir à aula 
e ler o manual, você deverá responder à avaliação que se segue, salvar as 
suas respostas e enviá-las ao endereço de e-mail zona014@tre-ba.jus.br 
para correção. 
 
Caso consiga 5 (cinco) acertos, no mínimo, você será aprovado(a). 
 
Com a aprovação, você receberá, também por e-mail, o Atestado de 
Participação no Treinamento que lhe dará o direito legal de 02 (dois) dias 
úteis de folga no trabalho ou serviço público. 
 
Caso precise da versão original do Atestado, solicite ao cartório, pelo 
endereço de e-mail acima, que o mesmo será enviado via correios. 
 
Você poderá responder a avaliação tantas quantas vezes quiser. 
 
Bons estudos! 
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1º) Marque com um X a alternativa incorreta: 
 
(   ) Segundo o Código Eleitoral, em cada Zona Eleitoral haverá, pelo 
menos, uma Junta Eleitoral, composta por um Juiz de Direito, que será o 
presidente, e por 2 ou 4 membros titulares, de notória idoneidade, 
convocados e nomeados pelo Tribunal Regional Eleitoral, por edital 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
(  ) Compete à Junta Eleitoral expedir os boletins de urna na 
impossibilidade de sua emissão normal nas seções eleitorais, com 
emprego dos sistemas de votação, de recuperação de dados ou de 
apuração. 
 
(    ) A escolha de fiscal de partido político ou de coligação não poderá 
recair em menor de 21 (vinte e um) anos ou em quem, por nomeação de 
juiz eleitoral, já faça parte de mesa receptora, do apoio logístico ou da 
junta eleitoral . 
 
(     ) O fiscal de partido político ou de coligação poderá ser substituído no 
curso dos trabalhos eleitorais. 
 
 
2º) Marque com um X a alternativa correta: 
 
(    ) No dia da eleição, é imprescindível que o componente da Junta 
chegue pontualmente às 18 horas no local designado para o seu 
funcionamento. 
 
(     ) Com o advento da votação por sistema eletrônico, o papel da Junta 
normalmente restringe-se à conferência e ao arquivamento dos 
documentos obrigatórios das seções eleitorais. 
 
(     ) Para cada seção, os documentos obrigatórios para conferência são: 3 
vias do boletim de urna; 1 via do boletim de justificativa; 1 via do boletim 
de identificação dos mesários; a zerésima da seção; os cadernos de 
votação; A Ata da seção; e o envelope contendo os formulários de 
justificativa preenchidos. 
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(     ) Além dos documentos obrigatórios, virão das seções eleitorais outros 
materiais considerados resíduos, que não deverão ser guardados para 
futuras eleições. 
 
3º) Marque com um X a alternativa incorreta: 
 
(    ) Após a conferência e assinatura dos documentos pelos componentes 
das turmas, o Secretário-Geral e os Auxiliares deverão proceder ao 
arquivamento dos documentos obrigatórios nas respectivas pastas, de 
acordo com as orientações dos servidores do cartório. 
 
(   ) Os resíduos advindos das seções deverão ser acondicionados nos 
armários indicados ou ser entregues aos servidores do cartório para o 
devido arquivo. 
 
(  ) Em caso de votação por cédulas em alguma seção eleitoral da 
jurisdição da Junta, caberá a esta proceder a sua apuração através do 
Sistema Apuração, instalado em uma urna eleitoral de contingência. 
 
(     ) Uma vez iniciado o Sistema Apuração, primeiramente, será emitido o 
relatório Zerésima do sistema, que deverá ser assinado pelos fiscais dos 
partidos políticos e das coligações que o desejarem, assim como pelo 
presidente da junta eleitoral e seus componentes, o qual deverá ser 
afixado na sede da Junta Eleitoral. 
 
4º) Marque com um X a alternativa incorreta: 
 
(     ) Nos termos da legislação em vigor, quaisquer ocorrências relativas às 
cédulas poderão ser suscitadas pelos fiscais de partido ou de coligação ou 
mesmo pelo Ministério Público em até 3 dias após o encerramento da 
apuração.  
 
(    ) Caberá ao presidente da Junta eleitoral dirimir, quando houver, as 
dúvidas relativas às cédulas. 
 
(    ) Havendo motivo justificado, a critério da junta eleitoral, a apuração 
no Sistema Apuração poderá ser reiniciada, apagando-se todos os dados 
da seção até então registrados. 
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(   ) Concluída a contagem dos votos no Sistema Apuração, a Junta 
Eleitoral providenciará a emissão de 2 (duas) vias obrigatórias e até 5 
(cinco) vias adicionais do boletim de urna. 
 
5º) Marque com um X a alternativa incorreta: 
 
(     ) Concluída a apuração de uma seção no Sistema Apuração e antes de 
se passar à subseqüente, se houver, as cédulas serão recolhidas, no 
primeiro turno de votação, em envelope especial, e, no segundo, à urna 
de lona, os quais serão fechados e lacrados, assim permanecendo até 12 
de janeiro de 2021, salvo se houver pedido de recontagem ou se o 
conteúdo for objeto de discussão em processo judicial.  
 
(    ) Na hipótese em que a votação tenha ocorrido desde o seu início de 
forma manual, utilizando-se a urna de lona, a apuração dos votos da seção 
eleitoral ocorrerá nos mesmos moldes da apuração de seção com votação 
mista, utilizando-se, contudo, o Sistema Manual. 
 
(    ) Encerrada a votação, caberá à junta eleitoral receber os documentos 
da votação, examinar a sua idoneidade e regularidade, inclusive quanto ao 
funcionamento normal da seção e depois providenciar o arquivamento 
destes documentos. 
 
(   ) Das vias do boletim de urna recebidas das seções eleitorais, uma será 
arquivada em pasta própria do cartório e outra será afixada no local de 
funcionamento da Junta. 
 
6º) Marque com um X a alternativa correta: 
 
(     ) Havendo necessidade de recuperação dos dados da urna, por ter sido 
encerrada incorretamente pela Mesa Receptora de Votos, será adotado 
procedimento de recontagem de votos. 
 
(    ) A transmissão e a recuperação de dados de votação, bem como a 
reimpressão dos boletins de urna, não poderão ser efetuadas por técnicos 
designados pelo presidente da junta eleitoral, mas apenas por 
componentes da Junta. 
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(    ) Nas eleições de Salvador, a transmissão dos dados de votação das 
seções será feita exclusivamente pelos computadores instalados na Junta 
Eleitoral. 
 
(   ) O presidente da junta eleitoral, finalizado o processamento dos 
boletins de urna de sua jurisdição, lavrará a Ata da Junta Eleitoral. 
 
7º) Marque com um X a alternativa correta: 
 
(     ) No caso de Salvador, comarca na qual há mais de uma Junta Eleitoral, 
ao final dos trabalhos, caberá ao presidente da Junta Eleitoral responsável 
pela totalização lavrar a Ata Geral da Eleição em 3 (três) vias, assinadas 
por ele e pelos membros e, se desejarem, pelos fiscais dos partidos 
políticos e das coligações. 
 
(    ) À Ata Geral será anexado o Relatório Resultado da Apuração, com 
todas as informações descritas na legislação eleitoral. 
 
(    ) A Ata da Junta Eleitoral, assinada pelo presidente e rubricada pelos 
membros da junta eleitoral e, se desejarem, pelos representantes do 
Ministério Público, dos partidos políticos e das coligações, será composta 
dos seguintes documentos, no mínimo, emitidos pelo Sistema de 
Totalização: Ambiente de Votação; Zerésima e Relatório Resultado da 
Junta Eleitoral. 
 
(   ) Nas eleições majoritárias (vereador), deve a Junta Eleitoral 
responsável pela totalização, ao final do turno único ou do segundo turno, 
onde houver, proclamar eleitos os candidatos que obtiverem a maior 
votação válida. 
 
8º) Marque com um X a alternativa correta: 
 
(     ) Em Salvador, será responsável pela totalização a Junta Eleitoral 
presidida pelo Juiz Eleitoral mais antigo. 
 
(    ) Caberá também à Junta totalizadora expedir e diplomar os candidatos 
eleitos na eleição proporcional (prefeito e vice-prefeito) até o dia 18 de 
dezembro de 2020. 
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(    ) A Junta Eleitoral é órgão da Justiça Eleitoral de caráter permanente, 
que tem como principal função a apuração das eleições sob sua jurisdição.  
 
(   ) A Justiça Eleitoral brasileira é formada pelos seguintes órgãos: Tribunal 
Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais e Juízes Eleitorais. 
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GABARITO 
 
Marque suas respostas aqui: 
 

QUESTÃO RESPOSTA 

1º  

2º  

3º  
4º  

5º  
6º  

7º  

8º  
 


