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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JCXZ )

Direito Constitucional

Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Princípios institucionais (Ministério Público)
Um membro do Ministério Público que atua em tribunal de justiça discorda do decidido em um acórdão da corte e pretende recorrer. Percebe, contudo, que o tribunal
acolhera integralmente o que fora preconizado para o caso pelo promotor com atuação no primeiro grau.
 
Nesse caso, o membro do parquet

 a) não poderá recorrer, devido a preclusão processual lógica.
 b) não poderá recorrer, devido ao princípio institucional da unidade do Ministério Público.
 c) não poderá recorrer, devido ao princípio institucional da indivisibilidade do Ministério Público.
 d) poderá recorrer, devido ao princípio institucional da independência funcional.
 e) poderá recorrer, por ocupar posição hierárquica superior em relação ao promotor com atuação no primeiro grau.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1173989

Questão 2: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Princípios institucionais (Ministério Público)
Julgue o item a seguir, a respeito de Ministério Público.
 

Segundo a jurisprudência do STF, é constitucional dispositivo da Constituição Estadual que assegura ao Ministério Público autonomia financeira e a iniciativa ao
Procurador- Geral de Justiça para propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção dos cargos e serviços auxiliares e a fixação dos vencimentos dos membros e dos
servidores de seus órgãos auxiliares.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1315847

Questão 3: IBADE - Aux Adm (JARU-PREVI)/JARU-PREVI/2019
Assunto: Princípios institucionais (Ministério Público)
Segundo disposto no Art. 127° da Constituição Federal, a respeito do Ministério Público, é correto afirmar que:

 a)  tem como princípios a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
 b)  está incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime burocrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
 c)  faz parte diretamente do poder executivo, legislativo e judiciário.
 d)  é um órgão dependente dos outros poderes do estado brasileiro.
 e)  instituição temporária, essencial à função jurisdicional do Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/957175

Questão 4: Com. Exam. (MPE SP) - PJ (MPE SP)/MPE SP/2019
Assunto: Princípios institucionais (Ministério Público)
Assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  Compete ao Procurador-Geral de Justiça dispor sobre a organização e o funcionamento do Ministério Público, podendo, por meio de ato normativo, regulamentar
a criação ou extinção de Procuradorias e Promotorias de Justiça.

 b)  A iniciativa legislativa prevista no art. 127, § 2o, da Constituição, para a criação de cargos e serviços auxiliares, a política remuneratória e os planos de carreira do
Ministério Público, no âmbito estadual, é privativa do Procurador-Geral de Justiça.

 c)  A independência funcional garantida pelo art. 127, § 1º, da Constituição da República, não é irrestrita, pois o membro do Ministério Público deve respeito à
Constituição da República e às leis.

 d)  O princípio do Promotor Natural decorre das garantias da inamovibilidade dos membros do Ministério Público, da independência funcional, do devido processo
legal, e do postulado da autoridade natural inerente à cláusula do devido processo legal, o que impede ao Procurador-Geral de Justiça designar, livremente, os membros
do Ministério Público ou escolher, segundo critérios de conveniência e oportunidade, quem deva apreciar este ou aquele fato.

 e)  O art. 128, § 5o, da Constituição da República, não substantiva reserva absoluta à lei complementar para conferir atribuições ao Ministério Público ou a cada um
dos seus ramos, na União ou nos Estados-membros, porque a Constituição Federal admite que a Instituição possa exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Leis ordinárias, portanto, podem aditar
novas funções às diretamente outorgadas ao Ministério Público pela Constituição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1004952

Questão 5: AVANÇASP - GCon (Pref Pereiras)/Pref Pereiras/2019
Assunto: Princípios institucionais (Ministério Público)
Assinale a alternativa que apresenta corretamente os princípios institucionais do Ministério Público, previstos no artigo 127, parágrafo primeiro, da Constituição Federal:

 a)  unidade, divisibilidade e independência nacional.
 b)  unidade, indivisibilidade e independência funcional.
 c)  unidade, indivisibilidade e dependência funcional.
 d)  alteridade, moralidade e independência funcional.
 e)  legalidade, divisibilidade e independência funcional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1147323

Questão 6: FGV - Ana (MPE AL)/MPE AL/Administrador de Banco de Dados/2018
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Assunto: Princípios institucionais (Ministério Público)
Eraldo, estudante de direito, foi informado que as atribuições do Ministério Público estadual seriam detalhadas em lei complementar estadual.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a referida lei complementar está sujeita aos balizamentos estabelecidos

 a)  pela lei nacional, editada pela União sob a forma de lei complementar.
 b)  pela lei nacional, editada pela União sob a forma de lei ordinária.
 c)  pela lei nacional, editada pela União em conjunto com os Estados.
 d)  pela Constituição da República, somente.
 e)  pela Constituição Estadual, somente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/668281

Questão 7: FGV - Cons Leg (ALERO)/ALERO/Assessoramento Legislativo/2018
Assunto: Princípios institucionais (Ministério Público)
O Juiz de Direito da Comarca Alfa, ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de Antônio, pela prática de crime contra o patrimônio, entendeu que
as provas colhidas na investigação criminal apontavam para a existência de um coautor para a infração penal, João, sobre o qual a inicial acusatória não fazia qualquer
menção. Por tal razão, expediu determinação para que o Promotor de Justiça aditasse a denúncia para nela incluir João.
 
À luz da sistemática constitucional afeta ao Ministério Público, é correto afirmar que a referida determinação

 a) não está em harmonia com a ordem constitucional, por força do princípio da inamovibilidade.
 b) está em harmonia com a ordem constitucional, desde que confirmada pelo Tribunal de Justiça.
 c) está em harmonia com a ordem constitucional, por força do direito fundamental de acesso à justiça.
 d) não está em harmonia com a ordem constitucional, por força do princípio da independência funcional.
 e) não está em harmonia com a ordem constitucional, por força do princípio do convencimento motivado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/705303

Questão 8: QUADRIX - Ana (CODHAB)/CODHAB/Administração/2018
Assunto: Princípios institucionais (Ministério Público)
Conforme a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item com relação ao Ministério Público.
 
A independência funcional assegura aos órgãos do Ministério Público a possibilidade de divergirem nas condições de parte e de fiscal da lei.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/760856

Questão 9: COSEAC UFF - Aud (Pref Maricá)/Pref Maricá/Controle Interno/2018
Assunto: Princípios institucionais (Ministério Público)
A Constituição Federal de 1988 define o Ministério Público (MP) como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O MP detém autonomia financeira e administrativa, e estruturalmente:

 a)  faz parte do Poder Judiciário.
 b)  compõem o Superior Tribunal de Justiça.
 c)  está ligado ao Ministério da Justiça.
 d)  é vinculado à Advocacia Geral da União.
 e)  não faz parte de nenhum dos três poderes da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/777500

Questão 10: Instituto AOCP - Aux Per ML (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Sobre as disposições constitucionais acerca do Ministério Público e seus membros, assinale a alternativa correta.

 a)  O Ministério Público abrange apenas o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos dos Estados.
 b)  A legitimação do Ministério Público para as ações civis impede a legitimidade de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto na Constituição e na lei.
 c)  Aos Membros do Ministério Público, é vedado exercer, salvo quando em disponibilidade, qualquer outra função pública, exceto uma de magistério.
 d)  Dentre as funções institucionais do Ministério Público, encontra-se defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.
 e)  A autorização pela maioria simples do Senado Federal deverá preceder a destituição do Procurador- Geral da República, por iniciativa do Presidente da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841587

Questão 11: CEBRASPE (CESPE) - JE TJSC/TJ SC/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
A propósito de titularidade, âmbito de proteção e conformação constitucional de ação civil pública, assinale a opção correta.

 a) Não é cabível ação civil pública para anular ato administrativo de aposentadoria de servidor público, se esta importar em lesão ao erário.
 b) De acordo com o STF, é inconstitucional lei estadual que atribua legitimação exclusiva a procurador-geral de justiça estadual para propor ação civil pública contra

prefeito municipal.
 c) O Ministério Público tem legitimidade para ingressar com ação civil pública relativa ao pagamento de indenizações do seguro DPVAT.
 d) A Defensoria Pública não tem legitimidade para propor ação civil pública que verse sobre a manutenção de creche infantil.
 e)  A condenação de agente público por ato de improbidade em ação civil pública depende da tipificação administrativa ou penal do ato lesivo ao patrimônio público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/852296

Questão 12: FGV - TMD (DPE RJ)/DPE RJ/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Adélia praticou uma infração penal e, após amplas investigações, a instituição com atribuição constitucional ajuizou uma ação penal em face dela.
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Essa instituição é:

 a)  o Ministério Público;
 b)  a Defensoria Pública;
 c)  a Procuradoria-Geral do Estado;
 d)  a Polícia Judiciária;
 e)  o Poder Judiciário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860417

Questão 13: PUC PR - AFRM (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Analise as alternativas e marque a CORRETA sobre o regime constitucional do Ministério Público.

 a)  Não compete ao Ministério público a defesa de interesses individuais, ainda que indisponíveis, mas sim a defesa da orem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais.

 b)  Ao Ministério Público, são vedadas a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.
 c)  Ao Presidente da República, compete indicar o Procurador-Geral da República, podendo recair a indicação em qualquer cidadão que seja brasileiro nato, tenha

mais de 35 anos e que possua notório saber jurídico e reputação ilibada.
 d)  O Ministério Público abrange o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas.
 e)  Os membros do Ministério Público podem exercer outras funções públicas, desde que em disponibilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/912537

Questão 14: CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Um promotor de justiça participou de investigação criminal junto a grupo especializado de combate ao crime organizado, órgão de execução no combate à criminalidade
organizada do Ministério Público. Com base nessa investigação criminal, o referido membro do parquet  ofereceu denúncia criminal, que foi recebida pelo juízo. No
decorrer da instrução desse processo criminal, outro promotor de justiça designado opinou, nas alegações finais, pela absolvição do réu.

Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
 
Embora constitucional a atribuição do Ministério Público para promover investigação de natureza penal, segundo o STJ, a participação de membro do parquet  na fase
investigatória criminal no grupo especializado impede que este membro ofereça a denúncia bem como ofende o direito a ampla defesa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922564

Questão 15: CEBRASPE (CESPE) - Proc C (MPC TCE-PA)/TCE-PA/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
A respeito das competências e da legitimidade do Ministério Público no âmbito de ação civil pública, é correto afirmar, à luz do entendimento do STF, que o Ministério
Público

 a) não tem legitimidade para, com fundamento na proteção do patrimônio público, ajuizar ação civil pública que vise anular aposentadoria individual de servidor
público.

 b) tem legitimidade para ajuizar execução de sentença condenatória patrimonial proferida por tribunal de contas.
 c)  tem legitimidade para ajuizar ação civil pública para promover restituição de taxa de iluminação pública aos contribuintes.
 d) não tem legitimidade para, enquanto estiver pendente processo de tomada de contas para apuração de dano ao erário em tribunal de contas, ajuizar ação civil

pública para promover o ressarcimento desse dano.
 e)  tem legitimidade para questionar, em sede de ação civil pública, a concessão de benefício fiscal a determinada empresa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/974749

Questão 16: FGV - TJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
O Governador do Estado Alfa editou decreto dispondo sobre a obrigatoriedade de todos os atos da Secretaria de Estado de Finanças serem previamente analisados pelo
Ministério Público Estadual, que deveria emitir parecer, aprovando-os ou rejeitando-os. O objetivo era o de diminuir o quantitativo de fraudes praticadas, de modo a
proteger o patrimônio público.
 
À luz da sistemática constitucional, o referido decreto é:

 a)  válido, pois é compatível com as atribuições constitucionais do Ministério Público;
 b)  inválido, pois o Ministério Público não pode realizar a consultoria de entidades públicas;
 c)  válido, pois o Ministério Público está subordinado ao Poder Executivo, devendo seguir as suas determinações;
 d)  inválido, pois só a lei pode dispor sobre a prestação de consultoria, pelo Ministério Público, a entes públicos;
 e)  inválido, pois ao Ministério Público compete apenas representar judicialmente o Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/997042

Questão 17: FGV - TJ (TJ CE)/TJ CE/Técnico-Administrativa/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Maria, logo após tomar posse no cargo eletivo de Senadora, foi procurada pelas autoridades competentes e informada sobre a existência de provas de que teria praticado
um crime contra o patrimônio de João.
 
À luz da sistemática constitucional, o Ministério Público:

 a)  não pode apresentar a acusação, perante o Poder Judiciário, durante o mandato de Maria;
 b)  pode apresentar a acusação, perante o Poder Judiciário, desde que haja concordância de Maria;
 c)  pode apresentar a acusação, perante o Poder Judiciário, desde que haja autorização do Senado Federal;
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 d)  pode apresentar a acusação, perante o Poder Judiciário, não dependendo de autorização;
 e)  pode apresentar a acusação, perante o Poder Judiciário, desde que haja autorização do Congresso Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/997298

Questão 18: FGV - TJ (TJ CE)/TJ CE/Técnico-Administrativa/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Por falha humana, ocorreu um grande vazamento de dejetos químicos no Rio Alfa, daí resultando danos de grandes proporções no respectivo ecossistema, com perdas
irreparáveis para a fauna e a flora, além de impossibilitar o consumo da água do referido rio. O pescador João, ao tomar conhecimento dos fatos, decidiu representar ao
Ministério Público visando à adoção das medidas cabíveis para obrigar os responsáveis a recuperar o ecossistema.
 
À luz da sistemática constitucional, o Ministério Público:

 a)  pode promover o inquérito civil, mas não a ação civil pública, pois o interesse é coletivo;
 b)  pode promover o inquérito civil e a ação civil pública, pois se trata de um interesse difuso;
 c)  pode promover o inquérito civil e a ação civil pública, pois se trata de um interesse coletivo;
 d)  pode promover o inquérito civil e a ação civil pública, pois se trata de um interesse individual homogêneo;
 e)  não pode promover o inquérito civil e a ação civil pública, pois o interesse do pescador é disponível.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/997303

Questão 19: IBADE - Ag DC (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
A Carta Magna reservou seção específica no capítulo sobre “Funções essenciais à Justiça” para tratar do Ministério Público Brasileiro. Segundo consta, são funções
institucionais do Ministério Público, EXCETO:

 a)  requisitar a instauração de inquérito policial.
 b)  exercer atividade político-partidária.
 c)  defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.
 d)  promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.
 e)  promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034114

Questão 20: IBADE - AFisc (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
De acordo com o Art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e:

 a)  dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
 b)  do rol de funções institucionais do MP previstos na CF é taxativo.
 c)  intervir como fiscal da lei nas causas em que a união, suas autarquias ou empresas públicas figurarem como autoras, rés, assistentes ou opoentes.
 d)  poder promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de interesse meramente individual disponível.
 e)  do Estado e das instituições democráticas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034693

Questão 21: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
A respeito das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.
 
A legitimação constitucional para o ajuizamento de ação civil pública para proteção do meio ambiente é exclusiva do Ministério Público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1041105

Questão 22: IDIB - Adv (CREMERJ)/CREMERJ/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Sobre o Ministério Público, assinale a alternativa correta:

 a)  O Ministério Público não tem competência para investigar crimes, atribuição esta exclusiva dos órgãos de segurança pública.
 b)  O Ministério Público somente pode promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal nos casos expressos em lei.
 c)  O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que o Ministério Público tem poder não exclusivo de investigação criminal, desde que respeitados

alguns parâmetros, dentre os quais a documentação dos atos e o permanente controle do Poder Judiciário sobre os atos de investigação.
 d)  Ao Ministério Público compete, de modo exclusivo, a investigação criminal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1048947

Questão 23: SELECON - Tec NS (SME Cuiabá)/Pref Cuiabá/Bacharel em Direito/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Pietra é membro do Ministério Público do Estado C e está investigando fatos que podem caracterizar delitos ambientais. Sendo uma de suas atribuições, a tutela coletiva
determina, para alcançar os seus objetivos, nos termos da Constituição Federal, a instauração de:

 a)  sindicância patrimonial
 b)  investigação especial
 c)  inquérito civil
 d)  procedimento prévio

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1061156
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Questão 24: FGV - Of (MPE RJ)/MPE RJ/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Diante do crescimento da demanda de atuação funcional, determinado Ministério Público Estadual, após estudos estratégicos, entendeu que seria necessária a criação de
novos cargos efetivos de Oficiais do MP em seu quadro de serviços auxiliares.
 
Nesse contexto, de acordo com o texto da Constituição da República de 1988, ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo,
observados os limites legais com a despesa de pessoal:

 a)  criar diretamente, por ato do Procurador-Geral, os novos cargos efetivos de Oficiais do MP;
 b)  criar diretamente, por ato do Órgão Especial do Colégio dos Procuradores, os novos cargos efetivos de Oficiais do MP;
 c)  criar diretamente, por ato do Conselho Superior do Ministério Público, os novos cargos efetivos de Oficiais do MP;
 d)  propor ao Poder Legislativo a criação dos novos cargos efetivos de Oficiais do MP;
 e)  propor ao Poder Executivo a criação dos novos cargos efetivos de Oficiais do MP.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1067750

Questão 25: FGV - Tec (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2019
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
De acordo com a Constituição da República de 1988, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica e do regime democrático, sendo exemplo de sua função institucional promover:

 a)  a ação penal privada e a ação de inconstitucionalidade, na forma da lei;
 b)  a representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na referida Constituição;
 c)  a representação da União e dos Estados, para fins de consultoria e assessoramento jurídico do Executivo;
 d)  a orientação jurídica, de forma integral e gratuita, aos necessitados que comprovarem insuficiência de recursos financeiros;
 e)  o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção de quaisquer direitos e interesses individuais de índole constitucional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1067870

Questão 26: FGV - AFTE (SEFIN RO)/SEFIN RO/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
O estado Beta celebrou termo de acordo com certo contribuinte que tinha um elevado débito tributário, pois deixara de recolher o ICMS por alguns anos. Logo após a
celebração, um cidadão encaminhou representação ao Ministério Público, argumentando que o acordo causara grande prejuízo ao erário.

À luz da sistemática constitucional e das atribuições do Ministério Público, é correto afirmar que essa Instituição

 a)  está obrigada a arquivar a representação, pois, por ser órgão do Poder Executivo, não poderia insurgir-se contra suas decisões.
 b)  teria legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa do erário, principalmente por ser autônoma em relação ao Poder Executivo.
 c)  está obrigada a arquivar a representação, pois, apesar de ser autônoma em relação ao Poder Executivo, não teria legitimidade para defender os interesses do

Estado.
 d)  poderia adotar as medidas administrativas cabíveis, pois, apesar de ser órgão do Poder Executivo, atua no controle interno de defesa da juridicidade.
 e)  está obrigada a arquivar a representação, pois, apesar de ser autônoma em relação ao Poder Executivo, somente pode defender os interesses difusos, coletivos e

sociais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/573022

Questão 27: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
No tocante às funções institucionais do Ministério Público, é incorreto afirmar:

 a)  Compete-lhe defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.
 b)  Compete-lhe exercer o controle externo da atividade policial.
 c)  Compete-lhe, privativamente, promover a ação civil pública, para a proteção de interesses difusos e coletivos.
 d)  Compete-lhe promover a representação para fins de intervenção da União e dos estados.
 e)  Compete-lhe requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578014

Questão 28: CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC MA)/PC MA/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
A instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis é o(a.)

 a)  advocacia pública.
 b) Conselho Nacional de Justiça.
 c)  polícia judiciária.
 d)  Defensoria Pública.
 e)  Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/590532

Questão 29: FGV - EspLM (CM Salvador)/CM Salvador/Advogado Legislativo/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Em razão de falhas no sistema de filtros de uma siderúrgica, foram despejadas diversas toneladas de resíduos em um rio do Município Delta, o que causou grandes danos
ao meio ambiente. Assim que esse fato ocorreu, diversas pessoas procuraram o Ministério Público e solicitaram que fossem adotadas providências para a
responsabilização da siderúrgica pelos danos causados ao meio ambiente.
 
À luz da sistemática constitucional, o Ministério Público tem atribuição para adotar as providências cabíveis, pois estamos perante interesse:

 a)  coletivo;
 b)  local;
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 c)  individual homogêneo;
 d)  associativo;
 e)  difuso. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/612185

Questão 30: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Área 2/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Com relação à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item que se segue.
 
A exclusividade atribuída pela Constituição Federal de 1988 à Polícia Federal para o exercício das funções de polícia judiciária da União impede a realização de atividade
de investigação criminal pelo Ministério Público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616254

Questão 31: FGV - AJ (TJ AL)/TJ AL/Judiciária/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
João, após sucessivas tentativas, não logrou êxito em ser aprovado em concurso público. No entanto, como Pedro, seu amigo, foi eleito e tomou posse no cargo de
Prefeito Municipal, João veio a ser nomeado para função de confiança junto a uma secretaria municipal. Por entender que a nomeação foi irregular, o Ministério Público
ingressou com ação judicial para que tal fosse reconhecido.

À luz da sistemática constitucional, a ação ajuizada pelo Ministério Público, observados os demais requisitos exigidos:

 a)  não deve ser acolhida, pois, apesar de as funções de confiança serem privativas dos titulares de cargos de provimento efetivo, o Ministério Público não pode
propor a ação;

 b)  deve ser acolhida, pois as funções de confiança são privativas dos titulares de cargos de provimento efetivo e o Ministério Público pode propor a ação;
 c)  não deve ser acolhida, pois as funções de confiança não são privativas dos titulares de cargos de provimento efetivo, embora o Ministério Público pudesse propor

a ação;
 d)  deve ser acolhida, pois não podem existir funções de confiança no plano estadual e o Ministério Público pode propor a ação;
 e)  não deve ser acolhida, pois as funções de confiança não são privativas dos titulares de cargos de provimento efetivo e o Ministério Público não pode propor a

ação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616483

Questão 32: FCC - Tec Leg (ALESE)/ALESE/Taquigrafia/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
A Constituição Federal reconhece como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, à qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,

 a)  a Defensoria Pública.
 b)  a Advocacia-Geral da União.
 c)  o Ministério Público.
 d)  a Controladoria-Geral da União.
 e)  a Justiça Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/641397

Questão 33: FCC - AFT I (São Luís)/Pref SL/Abrangência Geral/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Ao examinar a legalidade de contrato celebrado por órgão da Administração Pública federal mediante dispensa de licitação, o Tribunal de Contas da União apura haver
irregularidades em sua celebração, bem como na respectiva execução. Assinala, assim, prazo para que o órgão adote as medidas necessárias ao cumprimento da lei; não
sendo atendido dentro do referido prazo, determina de imediato a suspensão da execução contratual e dá ciência de seus achados ao Ministério Público, para que este
adote as medidas necessárias à responsabilização penal e por improbidade administrativa dos envolvidos. Diante dos elementos recebidos, o Ministério Público adota,
concomitantemente, duas providências em face dos que reputa responsáveis: o ajuizamento de ação penal, pela prática de crimes tipificados na lei de licitações; e o
ajuizamento de ação civil pública, pela prática de atos definidos em lei como de improbidade administrativa, requerendo nesta sede que sejam condenados à suspensão
de direitos políticos, à perda da função pública para os que a detivessem, à indisponibilidade de bens e ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário em decorrência
da contratação ilícita.
 
Diante dos elementos fornecidos, o Ministério Público agiu em conformidade com a Constituição Federal ao

 a)  ajuizar ação civil pública, pela prática de atos definidos em lei como de improbidade administrativa, sendo ainda compatíveis com o texto constitucional todas as
medidas requeridas nessa sede, mas não ao promover concomitantemente a responsabilização dos envolvidos na esfera penal.

 b)  ajuizar ação penal em face dos que reputa responsáveis, mas deveria ter aguardado a condenação na esfera penal para então promover as medidas tendentes à
responsabilização por atos de improbidade administrativa, sendo ademais incompatíveis com o texto constitucional os pedidos referentes à suspensão de direitos políticos
e à perda da função pública para os que a detivessem.

 c)  ajuizar ação penal em face dos que reputa responsáveis, mas deveria ter aguardado a condenação na esfera penal para então promover as medidas tendentes à
responsabilização por atos de improbidade administrativa, ainda que sejam compatíveis com o texto constitucional todas as medidas requeridas nessa sede.

 d)  promover concomitantemente a responsabilização penal e por improbidade administrativa dos envolvidos, embora não sejam compatíveis com o texto
constitucional os pedidos referentes à suspensão de direitos políticos e à perda da função pública para os que a detivessem.

 e)  promover concomitantemente a responsabilização penal e por improbidade administrativa dos envolvidos, sendo ainda compatíveis com o texto constitucional
todas as medidas requeridas nessa sede.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/660027

Questão 34: FGV - Ana (TJ SC)/TJ SC/Jurídico/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Determinado Estado da federação celebrou acordo de regime tributário especial com certo contribuinte, o qual acarretou a exponencial redução do crédito tributário
inicialmente devido. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ajuizou ação civil pública para anular o acordo com base no argumento de que seria ilegal.

À luz da sistemática constitucional, o Ministério Público:
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 a)  tem legitimidade para ajuizar a ação, devendo zelar pela aplicação da lei tributária, ainda que a favor do contribuinte;
 b)  não tem legitimidade para ajuizar a ação, pois não pode substituir-se ao Estado na defesa do patrimônio público;
 c)  não tem legitimidade para ajuizar a ação, pois integra o Estado, ente que celebrou o acordo;
 d)  não tem legitimidade para ajuizar a ação, pois não pode atuar em matéria tributária;
 e)  tem legitimidade para ajuizar a ação visando à defesa do patrimônio público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/668538

Questão 35: FGV - Ana (MPE AL)/MPE AL/Jurídica/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Diversos titulares de direitos individuais de natureza disponível solicitaram ao Ministério Público a adoção das providências necessárias ao reconhecimento judicial do seu
direito.

Considerando os balizamentos estabelecidos pela sistemática constitucional, o Ministério Público

 a)  tem legitimidade para atuar em defesa desses direitos, caso o seu caráter disponível não comprometa sua natureza difusa.
 b)  tem legitimidade para atuar em defesa desses direitos, caso estejam associados a valores superiores, de interesse social.
 c)  não tem legitimidade para atuar em defesa desses direitos, salvo se cada beneficiário lhe outorgar procuração.
 d)  não tem legitimidade para atuar em defesa de direitos dessa natureza, em razão da sua disponibilidade.
 e)  tem legitimidade para atuar em defesa desses direitos, caso sejam titularizados por entes públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/669305

Questão 36: CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Acerca da disciplina constitucional da segurança pública, do Poder Judiciário, do MP e das atribuições da PF, julgue o seguinte item.
 
Segundo o STF, o MP não possui legitimidade para propor ação civil pública em matéria tributária em defesa de contribuintes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684192

Questão 37: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia/Engenharia Civil/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.
 
Apesar de a CF não prever expressamente que cabe ao Ministério Público a defesa judicial dos direitos das populações indígenas, a jurisprudência reconheceu-lhe essa
importante função institucional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693616

Questão 38: IADES - Sold (PM DF)/PM DF/Músico/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
O órgão que detém a função de exercer o controle externo da atividade policial é a (o)

 a)  Corregedoria da Polícia Civil.
 b)  Conselho Nacional de Justiça.
 c)  Ministério Público.
 d)  Associação dos Delegados de Polícia do Brasil.
 e)  Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/714876

Questão 39: FCC - AFRE SC/SEF SC/Auditoria e Fiscalização/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
De acordo com o texto da Constituição Federal, ato administrativo que prejudique o patrimônio público e social e o meio ambiente poderá ser contestado no âmbito de

 a)  ação civil pública, bem como de ação popular, para as quais é legitimado o Ministério Público em defesa de interesses difusos.
 b)  ação popular e mandado de segurança coletivo, para as quais são legitimados, entre outros, partido político com representação no Congresso Nacional,

organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, um ano.
 c)  mandado de injunção, na hipótese de o ato administrativo também contrariar o exercício dos direitos e liberdades constitucionais ou as prerrogativas inerentes à

nacionalidade, à soberania e à cidadania, ainda que já tenha sido editada norma regulamentadora que viabilize o exercício desses direitos.
 d)  ação civil pública, para a qual é legitimado o Ministério Público, em defesa de interesses difusos, não sendo cabível a propositura de ação popular pelo Ministério

Público.
 e)  ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, na hipótese de violação à Constituição Federal, podendo o ato ser declarado

inconstitucional ainda que não se alcance o quórum de maioria absoluta dos membros do Tribunal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719005

Questão 40: FUMARC - Esc Pol (PC MG)/PC MG/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Nossa Constituição Federal, ao dispor sobre a “Organização dos Poderes”, trata, no Capítulo IV, das funções essenciais à Justiça: o Ministério Público, a Advocacia Pública
e a Defensoria Pública.

Quanto ao Ministério Público, a única opção que está em conformidade com nossa Carta Magna é:
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 a)  Dentre as garantias gozadas pelos membros do Ministério Público, temos a vitaliciedade após 5 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por
sentença judicial transitada em julgado.

 b)  Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto de maioria simples de
seus membros, assegurada ampla defesa.

 c)  Promover o inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos.
 d)  Promover, subsidiariamente, a ação penal pública, na forma da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759223

Questão 41: QUADRIX - Ana (CODHAB)/CODHAB/Administração/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Conforme a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item com relação ao Ministério Público.
 
Compete exclusivamente ao Ministério Público Federal atuar perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/760853

Questão 42: QUADRIX - Ana (CODHAB)/CODHAB/Administração/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Conforme a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item com relação ao Ministério Público.
 
Na condição de fiscal da lei, o Ministério Público ostenta legitimidade para recorrer de decisões judiciais em processos em que não figure como parte.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/760854

Questão 43: Com. Exam. (MPE GO) - Sec Aux (MPE GO)/MPE GO/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Sobre as funções institucionais do Ministério Público na Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
 b)  exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar;
 c)  promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
 d)  zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas

necessárias a sua garantia;
 e)  exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe permitida a representação judicial e a consultoria jurídica

de entidades públicas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/884906

Questão 44: Com. Exam. (MPE GO) - Sec Aux (MPE GO)/MPE GO/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
A Constituição Federal de 1988 estabelece que o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador Geral da República. A respeito do preenchimento de tal cargo,
todos os requisitos abaixo são necessários, exceto:

 a)  ser nomeado pelo Presidente da República;
 b)  ser integrante da carreira do Ministério Público;
 c)  ser maior de trinta e cinco anos;
 d)  ter seu nome aprovado pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal;
 e)  ter publicado pelo menos uma obra jurídica nos dez anos anteriores à indicação para o cargo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/885647

Questão 45: Com. Exam. (MPE GO) - Of Prom (MPE GO)/MPE GO/2018
Assunto: Funções institucionais (Ministério Público)
Assinale a alternativa INCORRETA:

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, são funções institucionais do Ministério Público:

 a)  exercer o controle externo da atividade policial.
 b)  promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
 c)  defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.
 d)  zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, prestando consultoria jurídica às

entidades públicas.
 e)  promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/945517

Questão 46: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020
Assunto: Composição do Ministério Público
No que tange ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao Ministério Público e ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item subsequente.
 
O procurador-geral da República e os procuradores-gerais de justiça são nomeados, para mandatos de dois anos, pelos chefes do Poder Executivo, após sabatina pelo
Senado Federal e pelo Poder Legislativo, respectivamente. Para ambos, é permitida uma única recondução sem necessidade de procedimentos de uma nova sabatina,
bastando a nomeação pelo chefe do Poder Executivo competente.

 Certo
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 Errado
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1190943

Questão 47: CEBRASPE (CESPE) - Ass Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Controle Externo/2019
Assunto: Composição do Ministério Público
Considerando-se as disposições da CF, é correto afirmar que o procurador-geral da República, chefe do Ministério Público da União, é nomeado pelo presidente da
República dentre

 a) integrantes da carreira, para mandato de dois anos, podendo ser destituído por iniciativa do presidente da República, desde que haja prévia autorização da maioria
absoluta do Senado Federal.

 b)  cidadãos de mais de trinta e cinco anos de idade de notório saber jurídico e conduta ilibada, após sabatina e aprovação pelo STF, para mandato de três anos, sem
possibilidade de posterior destituição.

 c)  integrantes de lista tríplice da carreira, para mandato de dois anos, após prévia autorização da maioria absoluta do Senado Federal, sem possibilidade de posterior
destituição, salvo em caso de processo disciplinar ou decisão judicial.

 d) cidadãos de mais de trinta e cinco anos de idade de notório saber jurídico e conduta ilibada, integrantes ou não das carreiras do Ministério Público, para mandato
de dois anos, podendo ser destituído por iniciativa do presidente da República, desde que haja prévia autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

 e) integrantes da carreira, para mandato de três anos, podendo ser destituído por iniciativa do presidente da República, desde que haja prévia autorização da maioria
absoluta do STF.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973437

Questão 48: CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/"Sem Área"/2019
Assunto: Composição do Ministério Público
Acerca da estruturação orgânica do Ministério Público, julgue o item seguinte.
 
A destituição do procurador-geral da República por iniciativa do presidente da República é condicionada a prévia autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1043616

Questão 49: CEBRASPE (CESPE) - AssJ (TJ AM)/TJ AM/"Sem Área"/2019
Assunto: Composição do Ministério Público
Acerca da estruturação orgânica do Ministério Público, julgue o item seguinte.
 
O Ministério Público da União é constituído pelo Ministério Público de Contas da União, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério
Público Militar e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1043618

Questão 50: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia/Engenharia Civil/2018
Assunto: Composição do Ministério Público
Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.
 
O chefe do Ministério Público da União é nomeado pelo presidente da República, entre os integrantes da carreira, para mandato de dois anos. Todavia, ele poderá ser
destituído antes do término do mandato, por iniciativa do presidente da República, desde que haja prévia autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693612

Questão 51: CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018
Assunto: Composição do Ministério Público
Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue o item subsequente.
 
O Ministério Público é órgão do Poder Judiciário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/694483

Questão 52: FCC - Ana Min (MPE PE)/MPE PE/Informática/2018
Assunto: Composição do Ministério Público
De acordo com a Constituição Federal, o chefe do Ministério Público da União

 a)  será nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta
dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

 b)  poderá ser destituído do cargo por iniciativa do Presidente da República após autorização da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.
 c)  será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo para o exercício do cargo de Procurador-Geral da República, dentre brasileiros com notável saber jurídico e

reputação ilibada, maiores de trinta e cinco anos, integrantes ou não da carreira.
 d)  será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, após autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
 e)  poderá ser destituído do cargo pelo Supremo Tribunal Federal, após autorização de dois terços da Câmara dos Deputados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/733620

Questão 53: CCV UFC - Tec (UFC)/UFC/Administrativo em Educação/Assistente em Administração/2018
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Assunto: Composição do Ministério Público
A composição completa do Ministério Público da União compreende:

 a)  Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
 b)  Ministério Público Federal e Ministério Público Militar.
 c)  Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho.
 d)  Ministério Público Federal e Ministério Público dos Estados.
 e)  Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/757573

Questão 54: Com. Exam. (MPE GO) - Sec Aux (MPE GO)/MPE GO/2018
Assunto: Composição do Ministério Público
De acordo com a Constituição Federal de 1988, é correto dizer que o Ministério Público da União abrange:

 a)  o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
 b)  os Ministérios Públicos dos Estados;
 c)  o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos dos Estados;
 d)  apenas o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público Federal;
 e)  apenas o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/885645

Questão 55: Com. Exam. (MPE GO) - Sec Aux (MPE GO)/MPE GO/2018
Assunto: Composição do Ministério Público
De acordo com o artigo 128, da Constituição da República, o Ministério Público não abrange:

 a)  o Ministério Público da União
 b)  o Ministério Público dos Estados
 c)  o Ministério Público dos Municípios
 d)  apenas os Ministérios Públicos da União e dos Estados
 e)  o Ministério Público Militar

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/936111

Questão 56: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue.

O Ministério Público, observando sua autonomia funcional e administrativa, pode propor ao Poder Legislativo a extinção e a criação de cargos e serviços auxiliares para o
próprio Ministério Público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1191533

Questão 57: Tec - AgePen (SEJUC RR)/SEJUC RR/2020
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
De acordo com a Constituição do Estado de Roraima, é vedado aos membros do Ministério Público, EXCETO:

 a)  Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. 
 b)  Exercer a advocacia. 
 c)  Participar de sociedade comercial, na forma da Lei. 
 d)  Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo duas de magistério. 
 e)  Exercer atividade político-partidária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1276378

Questão 58: Tec - AgePen (SEJUC RR)/SEJUC RR/2020
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
O Ministério Público tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça. Observada as disposições na Constituição do Estado de Roraima, no tocante a nomeação, investidura e
destituição deste cargo, julgue os itens:
 
I - Nomeado pelo Governador do Estado dentre integrantes da carreira, indicados em lista tríplice, mediante eleição, para mandato de 3 (três) anos, vedada recondução,
na forma da Lei Complementar.
 
II - Nomeado pelo Governador do Estado dentre integrantes da carreira, indicados em lista tríplice, mediante eleição, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma
recondução por igual período, na forma da Lei Complementar.
 
III – A nomeação será feita no prazo de até 30 (trinta) dias após entrega da lista tríplice, devendo o Governador do Estado dar-lhe posse imediata.
 
IV – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da lista tríplice, não havendo nomeação, será investido no cargo de Procurador-Geral de Justiça o integrante
mais votado na lista tríplice.
 
V- A destituição do cargo Procurador-Geral de Justiça, em casos de abuso de poder ou de omissões graves no cumprimento do dever, poderá ocorrer por deliberação do
Poder Legislativo, dependendo, de aprovação da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, na forma da Lei Complementar.
 
Assinale a alternativa correta e mais adequada: 

 a)  Somente a afirmativa I está incorreta . 
 b)  Somente a afirmativa II está correta. 
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 c)  II e III. 
 d)  III e IV. 
 e)  II e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1276383

Questão 59: Tec - AgePen (SEJUC RR)/SEJUC RR/2020
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
Compete à Defensoria Pública a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. É competência da Defensoria Pública, EXCETO: 

 a)  Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos de carreira, bem como, a fixação e revisão dos subsídios de seus membros. 
 b)  A afirmação do Estado Democrático de Direito. 
 c)  Eleger os integrantes de sua administração superior, na forma da lei. 
 d)  Elaborar seu regimento interno. 
 e)  Propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares provendoos por, concurso público de provas ou de provas e títulos, bem

como, a fixação de seus vencimentos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1276385

Questão 60: Tec - AgePen (SEJUC RR)/SEJUC RR/2020
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
De acordo com a Constituição do Estado de Roraima, a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e
gratuita, aos necessitados, quais sejam aqueles conforme Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Acerca das disposições constitucionais relativas a Defensoria Pública,
assinale a alternativa INCORRETA: 

 a)  São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a autonomia funcional. 
 b)  A Defensoria Pública é dirigida pelo Defensor Público-Geral, nomeado pelo Chefe do Poder Judiciário Estadual, dentre os integrantes da carreira, indicado em lista

tríplice, mediante eleição dentre os seus membros, após arguição e aprovação pelo Poder Legislativo, para período de 03 (três) anos, vedada uma recondução 
 c)  A Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional, financeira e administrativa. 
 d)  O Defensor-Geral poderá ser destituído por deliberação do Poder Legislativo ou por indicação de 2/3 (dois terços) dos membros da Defensoria Pública,

dependendo, em ambos os casos, de aprovação da maioria absoluta dos membros da Assembléia Legislativa, na forma da Lei Complementar 
 e)  As funções da Defensoria Pública são privativas de integrantes da carreira, os quais deverão residir Comarca da respectiva lotação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1276386

Questão 61: Tec - AgePen (SEJUC RR)/SEJUC RR/2020
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
De acordo com a Constituição do Estado de Roraima, são objetivos da Defensoria Pública, EXCETO: 

 a)  A primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais. 
 b)  A garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 
 c)  A afirmação do Estado Democrático de Direito. 
 d)  A informação sobre a tramitação dos processos e os procedimentos para a realização de exames, entre outros. 
 e)  A prevalência e efetividade dos direitos humanos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1276388

Questão 62: Tec - AgePen (SEJUC RR)/SEJUC RR/2020
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta:
 
De acordo com o disposto no Art. 102 da Constituição do Estado de Roraima são princípios institucionais da Defensoria Pública a               , a indivisibilidade e a             
    . 

 a)  Isonomia e unidade. 
 b)  Impessoalidade e isonomia. 
 c)  Impessoalidade e autonomia orçamentária. 
 d)  Pluralismo e democratização do acesso às informações. 
 e)  Unidade, e autonomia funcional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1276397

Questão 63: Tec - AgePen (SEJUC RR)/SEJUC RR/2020
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
Conforme a Constituição do Estado de Roraima, no tocante as disposições gerais da Administração Pública, julgue os itens:
 
I - Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis, exclusivamente aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em Lei.
 
II - É vedada a estipulação de limite máximo de idade para o ingresso no serviço público, excetuados os casos estabelecidos em Lei e os previstos pela Constituição
Federal para a aposentadoria compulsória.
 
III - É faculdade a publicação dos atos administrativos no Diário Oficial do Estado para que produzam seus efeitos regulares.
 
IV - Incumbe ao Governo do Estado, na forma da Lei, diretamente sob o regime de concessão, sempre mediante licitação, a prestação de serviços públicos.
 
V - É orbigatório ao Estado abrir licitação para construção de obras públicas, as quais poderão ser exploradas pela empresa vencedora por prazo determinado e sobre
fiscalização do poder público.
 
Assim, após a análise das afirmativas acima, marque a alternativa correta e mais adequada: 
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 a)  Somente a afirmativa II está correta . 
 b)  Somente a afirmativa V está incorreta. 
 c)  I e III 
 d)  II e IV 
 e)  I, III e V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1276405

Questão 64: Tec - AgePen (SEJUC RR)/SEJUC RR/2020
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
Acerca do tema Ser vidores Públicos, observadas disposições na Constituição do Estado de Roraima, no tocante à pessoas com deficiência, assinale alternativa correta: 

 a)  O servidor público estadual responsável legal, que cuida, diretamente, de pessoa com deficiência, terá a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, com
redução proporcional de sua remuneração. 

 b)  O servidor público estadual responsável legal, que cuide, diretamente de pessoa com deficiência que, comprovadamente, necessite de assistência permanente,
poderá ter a redução de até 50% da sua carga horária de trabalho, deverá compensar o horário, sob condição de prejuízo de sua remuneração, nos termos de sua
regulamentação. 

 c)  O servidor público estadual com deficiência que necessite de horário especial poderá ter a redução de até 50% da sua carga horária de trabalho, deverá
compensar o horário, sob condição de prejuízo de sua remuneração, nos termos de sua regulamentação.

 d)  O servidor público estadual responsável legal, que cuida, diretamente, de pessoa com deficiência, terá a redução de até 50% de sua carga horária de trabalho,
com redução de sua remuneração. 

 e)  O servidor público estadual com deficiência que necessite de horário especial poderá ter a redução de até 50% da sua carga horária de trabalho, independente de
compensação de horário, sem prejuízo de sua remuneração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1276409

Questão 65: Tec - AgePen (SEJUC RR)/SEJUC RR/2020
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta:
 
De acordo com o disposto no Art. 50 da Constituição do Estado de Roraima, os atos de improbidade administrativa importarão             , a perda da função pública,        
    e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em Lei Federal, sem prejuízo da ação penal cabível. 

 a)  a destituição de função / a exoneração 
 b)  a constituição de Processo Administrativo Disciplinar / a advertência 
 c)  a prisão administrativa até 90 dias / a inelegibilidade 
 d)  a suspensão dos direitos políticos / a indisponibilidade dos bens 
 e)  a repreensão / a suspensão

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1276413

Questão 66: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
No que se refere ao Ministério Público, julgue o item subsequente.
 
O exercício da advocacia e de atividade político-partidária é vedado aos membros do Ministério Público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874856

Questão 67: CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
Um promotor de justiça participou de investigação criminal junto a grupo especializado de combate ao crime organizado, órgão de execução no combate à criminalidade
organizada do Ministério Público. Com base nessa investigação criminal, o referido membro do parquet  ofereceu denúncia criminal, que foi recebida pelo juízo. No
decorrer da instrução desse processo criminal, outro promotor de justiça designado opinou, nas alegações finais, pela absolvição do réu.

Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.
 
A jurisprudência dos tribunais superiores não admite a ocorrência de opiniões colidentes manifestadas em momentos sucessivos de membros do Ministério Público por
ofensa ao postulado do promotor natural.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922565

Questão 68: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2019
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
Pedro, Promotor de Justiça da Comarca Alfa, ajuizou ação civil por ato de improbidade administrativa em face do Prefeito do Município Alfa. Irresignado, o Prefeito
requereu ao diretório nacional do seu partido político que adotasse as providências necessárias para que Pedro fosse removido da comarca.
 
À luz da sistemática constitucional, Pedro:

 a)  pode ser removido compulsoriamente, por livre decisão do Procurador-Geral de Justiça;
 b)  pode ser removido compulsoriamente, por livre decisão da maioria simples do colegiado competente;
 c)  somente pode ser removido de modo voluntário, conforme lhe assegura a garantia da inamovibilidade;
 d)  pode ser removido compulsoriamente, por interesse público, pelo voto de dois terços do colegiado competente;
 e)  pode ser removido compulsoriamente, por interesse público, pelo voto da maioria absoluta do colegiado competente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1067068
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Questão 69: FGV - Tec (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2019
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
Para que possam atuar com verdadeira independência funcional, a Constituição da República de 1988 dispôs que leis complementares da União e dos Estados
estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros, garantias como:

 a)  estabilidade, após 3 (três) anos de efetivo exercício, só perdendo o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante procedimento de
avaliação periódica de desempenho;

 b)  estabilidade, após 3 (três) anos de efetivo exercício, só perdendo o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo
administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa;

 c)  inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão fundamentada do Procurador-Geral, assegurada a ampla defesa;
 d)  inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão fundamentada do Corregedor-Geral, assegurada a ampla defesa;
 e)  vitaliciedade, após 2 (dois) anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1067869

Questão 70: QUADRIX - Ass (CRO AC)/CRO AC/Jurídico/2019
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
No que se refere às funções essenciais à justiça, julgue o item.
 
Aos membros do Ministério Público é vedada a consultoria jurídica das entidades públicas.

 
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207267

Questão 71: FGV - TJ (TJ AL)/TJ AL/Judiciária/2018
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
O Governador do Estado Beta solicitou, ao Procurador-Geral de Justiça, que o respectivo Ministério Público Estadual passasse a prestar consultoria jurídica à Secretaria de
Estado de Finanças, contribuindo, desse modo, para evitar a prática de ilícitos naquele setor.

À luz da sistemática constitucional, a solicitação do Chefe do Poder Executivo:

 a)  pode ser atendida, desde que a consultoria seja prestada por tempo determinado;
 b)  não pode ser atendida, pois ao Ministério Público é vedada a consultoria jurídica de entidades públicas;
 c)  pode ser atendida, mesmo que a consultoria seja prestada por tempo indeterminado;
 d)  não pode ser atendida, pois o Ministério Público somente poderia prestar consultoria ao Governador do Estado;
 e)  pode ser atendida, desde que autorizada pelo Tribunal de Justiça do Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616825

Questão 72: FGV - AJ (TJ AL)/TJ AL/Oficial de Justiça Avaliador/2018
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
Após tomar conhecimento da prática de infração penal em determinado processo submetido à sua apreciação, o Juiz de Direito expediu ofício ao Promotor de Justiça com
atribuição na respectiva Comarca e determinou que fosse ajuizada a ação penal no prazo legal.
 
À luz da sistemática constitucional, o referido Promotor de Justiça:

 a)  não está vinculado à determinação do Juiz de Direito, que deveria ter sido dirigida ao Procurador-Geral de Justiça;
 b)  está vinculado à determinação do Juiz de Direito em razão do princípio hierárquico;
 c)  não está vinculado à determinação do Juiz de Direito em razão do princípio da independência funcional;
 d)  está vinculado à determinação do Juiz de Direito em razão do princípio da territorialidade funcional;
 e)  não está vinculado à determinação do Juiz de Direito em razão do princípio da oportunidade da ação penal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/638276

Questão 73: NUCEPE UESPI - Del Pol (PC PI)/PC PI/2018
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
O Ministério Público está situado no capítulo das Funções Essenciais à Justiça na Constituição de 1988. Marque a alternativa que NÃO se encontra entre as vedações
constitucionalmente designadas aos seus membros:

 a)  exercer a advocacia;
 b)  participar de sociedade comercial, na forma da lei;
 c)  receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;
 d)  exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, sem qualquer exceção;
 e)  exercer atividade político-partidária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656353

Questão 74: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
Nos termos da Constituição Federal e de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), sendo o Ministério Público instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado,

 a)  não possui legitimidade para a propositura de ações judiciais em defesa dos interesses da população indígena, cabendo tal prerrogativa aos procuradores da
autarquia federal incumbida dessa defesa.

 b)  o princípio da independência funcional garante aos seus membros liberdade de convicção, cabendo à chefia a edição de normas de orientação para a
padronização da atuação jurídica da instituição.
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 c)  a seus membros é garantida vitaliciedade após três anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado.
 d)  possui legitimidade para promover ação civil pública para proteção de interesses coletivos, inclusive com a finalidade de impugnar a cobrança de tributos ou

pleitear sua restituição.
 e)  a seus membros é vedado o exercício da advocacia perante o juízo ou tribunal no qual tenham atuado, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo

por aposentadoria ou exoneração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/665034

Questão 75: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.
 
O Ministério Público detém autonomia funcional e administrativa e pode propor ao Poder Legislativo tanto a criação e a extinção de cargos quanto a escolha do
procurador-geral da República, a sua política remuneratória e os seus planos de carreira.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/694910

Questão 76: CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2018
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
A respeito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente.
 
Apesar de ser uma garantia assegurada aos membros do Ministério Público, a inamovibilidade poderá ser afastada por razões de interesse público, mediante decisão
fundamentada do chefe da instituição.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/705330

Questão 77: Com. Exam. (MPE GO) - Of Prom (MPE GO)/MPE GO/2018
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
Ainda a respeito do Ministério Público na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
 b)  Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para

escolha de seu Procurador- Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
 c)  O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil

em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação.
 d)  É vedado ao membro do Ministério Público exercer qualquer outra função pública, salvo uma de magistério.
 e)  É permitido ao membro do Ministério Público o exercício da advocacia, exceto contra a Fazenda Pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/945518

Questão 78: DÉDALUS - Proc Aut (LEMEPREV)/LEMEPREV/2018
Assunto: Garantias e vedações (Ministério Público)
Considerando as funções essenciais à justiça, em especial o Ministério Público, é correto afirmar que:

 a) O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei orçamentária anual.
 b) Compete privativamente ao Presidente da República a destituição do Procurador-Geral da República.
 c) São funções institucionais do Ministério Público promover, privativamente, o inquérito civil e a ação civil pública.
 d) É vedado aos membros do Ministério Público receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas,

ressalvadas as exceções previstas em lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1045092

Questão 79: IBADE - Adv (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Ministério Público junto aos Tribunais de Contas
Está no rol dos requisitos essenciais para nomeação dos Ministros do Tribunal de Contas da União:

 a)  idoneidade moral ou reputação ilibada.
 b)  notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, sociais e financeiros ou de administração pública.
 c)  ser brasileiro nato.
 d)  mais de trinta e cinco e menos de sessenta anos de idade.
 e)  mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de

administração pública.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034059

Questão 80: CEBRASPE (CESPE) - Proc (TCE-RO)/TCE-RO/2019
Assunto: Ministério Público junto aos Tribunais de Contas
De acordo com a CF, aplicam-se aos membros do Ministério Público de Contas os mesmos direitos, as mesmas vedações e a mesma forma de investidura dos membros
do Ministério Público comum. Esse regime jurídico inclui

 a) a legitimidade para impetrar mandado de segurança contra acórdão do tribunal de contas no qual o membro Ministério Público atua.
 b) o ingresso mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade

jurídica.
 c) a prerrogativa de iniciar o processo legislativo em caso de matéria relacionada à competência institucional do órgão.
 d) o exercício do controle externo da atividade policial, o que inclui a requisição de diligências investigatórias.
 e) a legitimidade para ajuizar ação civil pública contra convênio celebrado entre estado e entidade privada sem fins lucrativos.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036226

Questão 81: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Ciências Jurídicas e Sociais, Direito/2018
Assunto: Ministério Público junto aos Tribunais de Contas
No curso de processo visando ao julgamento de contas dos gestores de recursos e bens de determinada autarquia estadual, o membro do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas respectivo identifica elementos comprobatórios do envolvimento dos referidos gestores em irregularidades na execução de contratos de prestação de
serviços terceirizados celebrados pelo ente.

Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

 a)  está legitimado a adotar diretamente, perante o Poder Judiciário, as medidas tendentes à responsabilização penal e por improbidade administrativa dos referidos
gestores, sem prejuízo de a autarquia prejudicada adotar providências tendentes à sua responsabilização administrativa e ao ressarcimento pelos prejuízos havidos.

 b)  está legitimado a adotar diretamente, perante o Poder Judiciário, as medidas tendentes à responsabilização penal e por improbidade administrativa dos referidos
gestores, bem como a pleitear o ressarcimento pelos prejuízos havidos ao erário, pretensão esta não sujeita a prazo prescricional.

 c)  não está legitimado a adotar diretamente, perante o Poder Judiciário, as medidas tendentes à responsabilização penal e por improbidade administrativa dos
referidos gestores, tratando-se de atribuições funcionais do Ministério Público comum, do qual é distinto, institucionalmente.

 d)  não está legitimado a adotar diretamente, perante o Poder Judiciário, as medidas tendentes à responsabilização penal e por improbidade administrativa dos
referidos gestores, as quais incumbem à autarquia prejudicada, igualmente legitimada para pleitear o ressarcimento pelos prejuízos havidos ao erário, pretensão esta,
contudo, sujeita a prazo prescricional.

 e)  está legitimado tão somente a promover a execução judicial de eventual decisão do Tribunal de Contas que impute penalidade de multa aos gestores
responsáveis, o que, no entanto, não obsta que a autarquia prejudicada pleiteie judicialmente o ressarcimento pelos prejuízos havidos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676674

Questão 82: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
Segundo a CF, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)

 a) conta obrigatoriamente com advogados públicos e juízes na sua composição.
 b)  é competente para exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público.
 c) pode rever, desde que mediante provocação, processos disciplinares de membros do Ministério Público.
 d) escolherá, em votação secreta, um corregedor nacional, dentre todos os membros integrantes do CNMP.
 e) é presidido pelo corregedor nacional do Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1173991

Questão 83: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
No que tange ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao Ministério Público e ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item subsequente.
 
O CNMP não tem competência atribuída diretamente pela Constituição Federal de 1988 para receber e conhecer reclamações nem para aplicar sanções administrativas
contra seus servidores auxiliares.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1190942

Questão 84: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
Acerca de Ministério Público, julgue o item a seguir, de acordo com a jurisprudência do STF.

A previsão na Resolução nº 23/2007 do CNMP (que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do inquérito civil) no sentido de que, se após
instaurar o inquérito civil ou o procedimento preparatório, o membro que o preside concluir ser atribuição de outro Ministério Público atuar no feito, deverá submeter sua
decisão ao referendo do órgão de revisão competente, no prazo de 3 dias, não viola a independência funcional dos membros da instituição.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1311731

Questão 85: IBADE - ACI (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
Conforme a composição do CNMP, quem o preside é o:

 a)  Procurador-Geral da República.
 b)  Presidente do Supremo Tribunal Federal.
 c)  Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
 d)  Presidente da Câmara dos Deputados.
 e)  Presidente do Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034545

Questão 86: FGV - Of (MPE RJ)/MPE RJ/2019
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
De acordo com a Constituição da República de 1988, o Conselho Nacional do Ministério Público escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os
membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe diversas atribuições, como:

 a)  rever, mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de 5 (cinco) anos;
 b)  declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou federal contrário à Constituição Federal que importe violação à garantia dos membros do

Ministério Público;
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 c)  receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;
 d)  promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União, dos Estados e dos Municípios;
 e)  exercer a representação judicial e extrajudicial, bem como a consultoria jurídica de entidades públicas e associações do Ministério Público da União e dos Estados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1067751

Questão 87: FGV - Tec (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2019
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
De acordo com a Constituição da República de 1988, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério
Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:

 a)  zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, vedada a expedição de atos regulamentares, em respeito ao Poder Legislativo, e de
recomendações, em razão da autonomia do Ministério Público da União e dos Estados;

 b)  apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos
Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos
Tribunais de Contas;

 c)  receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem
prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, vedada a avocação de processos disciplinares em curso;

 d)  elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país, bem como elaborar a proposta
orçamentária do Ministério Público da União e dos Estados, dentro dos limites estabelecidos na respectiva lei de diretrizes orçamentárias;

 e)  rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de cinco anos e
determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de contribuição e aplicar outras sanções administrativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1067867

Questão 88: QUADRIX - Adv (CRF PR)/CRF PR/2019
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
A  respeito  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  (CNMP), assinale a alternativa correta. 

 a)   O CNMP integra a estrutura do Ministério  Público  da  União. 
 b)   O  controle  exercido  pelo  CNMP  é  de  natureza  administrativa  e  financeira,  mas  não  funcional,  na  perspectiva da atividade‐

fim; na verdade, deve o CNMP  zelar pela autonomia funcional do Ministério Público.
 

 c)   O CNMP pode rever, de ofício, processos disciplinares  contra membros já julgados, sem limite de tempo. 
 d)   A escolha do corregedor nacional do Ministério Público  será  feita  pelo  procurador‐geral  da  República,  presidente do CNMP. 
 e)   Os  ministérios  públicos  e  os  tribunais  de  contas  possuirão assento no CNMP. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1184139

Questão 89: IBFC - Proc (Divinópolis)/Pref Divinópolis/2018
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
Integram o Conselho Nacional do Ministério Público, dentre outros:

 a)  quatro membros do Ministério Público dos Estados
 b)  quatro cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados dois pela Câmara dos Deputados e dois pelo Senado Federal
 c)  quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras
 d)  quatro advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/642774

Questão 90: Instituto AOCP - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
O Ministério Público do Trabalho, órgão bastante atuante junto à Justiça do Trabalho, está sujeito ao controle da atuação administrativa e financeira exercido pelo
Conselho Nacional do Ministério Público. Acerca do exposto, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

 a) O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de doze membros nomeados pelo Presidente da República.
 b) O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho Nacional do Ministério Público.
 c) Os mandatos dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público terão duração de três anos, admitida uma recondução.
 d) Compete ao Procurador-Geral da União presidir o Conselho Nacional do Ministério Público.
 e) O Conselho Nacional do Ministério Público será composto, dentre outros membros, de três advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados

do Brasil.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/652835

Questão 91: CS UFG - AssJ (APARECIDAPREV)/APARECIDAPREV/2018
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta
do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, e dele fazem parte:

 a)  o Procurador-Geral da República, que o preside; três membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras; quatro
membros do Ministério Público dos Estados; dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça; dois advogados, indicados
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro
pelo Senado Federal.

 b)  o Procurador-Geral da República, que o preside; quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras; três
membros do Ministério Público dos Estados; dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça; dois advogados, indicados
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro
pelo Senado Federal.

 c)  o Procurador-Geral da República, que o preside; cinco membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras; dois
membros do Ministério Público dos Estados; dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça; dois advogados, indicados
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro
pelo Senado Federal.
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 d)  o Procurador-Geral da República, que o preside; quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras; três
membros do Ministério Público dos Estados; três juízes, indicados dois pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça; dois advogados, indicados
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; um cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro
pelo Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/657298

Questão 92: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
Acerca das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.
 
A composição de membros do Conselho Nacional do Ministério Público deve incluir dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada — um indicado pela Câmara
dos Deputados, e o outro, pelo Senado Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/694909

Questão 93: VUNESP - Ana Jur (MPE SP)/MPE SP/2018
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
Hércules é Promotor de Justiça estadual e foi submetido a processo disciplinar pela Corregedoria da sua carreira,no qual foi absolvido. Nessa hipótese, considerando as
atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), é correto afirmar que Hércules

 a)  somente poderá ter revisto seu processo disciplinar se a decisão em âmbito estadual não foi unânime.
 b)  não poderá sofrer revisão de seu processo disciplinar pelo CNMP, que não tem competência na matéria disciplinar.
 c)  poderá sofrer revisão de seu processo disciplinar a qualquer tempo pelo CNMP, dependente, todavia, de provocação.
 d)  poderá ter seu processo disciplinar revisto de ofício ou mediante provocação pelo CNMP, desde que julgado há menos de um ano.
 e)  poderá ter seu processo disciplinar revisto de ofício ou mediante provocação pelo CNMP, desde que esgotadas as instâncias judiciais competentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/695064

Questão 94: FCC - Tec Min (MPE PE)/MPE PE/Administrativa/2018
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre o Ministério Público e seu Conselho Nacional,

 a)  o Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução.

 b)  a destituição do chefe do Ministério Público da União, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta dos
membros do Congresso Nacional.

 c)  os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal, na forma da
lei ordinária respectiva.

 d)  ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, sendo-lhe vedado, contudo, propor a criação e extinção de seus cargos e serviços
auxiliares, em razão de ser esta atribuição de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo.

 e)  o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta
e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/733894

Questão 95: FCC - Ana Jur (SEAD AP)/SEAD AP/2018
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
Em uma situação hipotética, Ana Maria, juíza de Direito, e Astromélia Auton, promotora de Justiça, recentemente vitaliciadas e lotadas na comarca de Paraíso da
Botânica, atuaram em ação penal que resultou na condenação de Paulo, influente líder político daquela região. Por entender que elas cometeram falta disciplinar pela
maneira como atuaram no caso e por não confiar nos órgãos de cúpula das instituições a que cada uma delas pertence, Paulo apresentou reclamação contra ambas
diretamente perante Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pedindo que lhes seja aplicada pena de demissão. Com base nas disposições constitucionais aplicáveis, o CNJ

 a) pode apreciar de ofício a legalidade da atuação de Ana Maria e Astromélia, aplicando-lhes a pena de demissão, assegurada a ampla defesa.
 b) pode conhecer apenas da reclamação contra Ana Maria − uma vez que Astromélia deve ter sua atuação fiscalizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público −

aplicando-lhe a pena de demissão, assegurada ampla defesa.
 c) não pode conhecer da reclamação contra Ana Maria e Astromélia, em razão de não ter havido atuação disciplinar e correicional do tribunal a que ambas estão

vinculadas.
 d) não pode apreciar a reclamação contra Ana Maria e Astromélia, pois incide, no caso, a vedação de revisão de processos disciplinares julgados há menos de um

ano pelo colegiado.
 e) pode conhecer apenas da reclamação contra Ana Maria, pois cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público fiscalizar a atuação de Astromélia, vedada, para

ambas, a aplicação da pena de demissão, uma vez que gozam de vitaliciedade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734304

Questão 96: QUADRIX - Ass Adm (CRO MT)/CRO MT/Fiscal/2018
Assunto: Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
Acerca do Poder Judiciário na CF, julgue o item que se seguem.
 
O Conselho Nacional do Ministério Público, a exemplo do Conselho Nacional de Justiça, é órgão do Poder Judiciário.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1183074

Questão 97: CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Ministério Público dos Estados e Distrito Federal e Territórios
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À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca da organização do Estado e da organização dos poderes.

Os ministérios públicos estaduais não têm legitimidade para atuar em processo no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, pois tal competência é
exclusiva do Ministério Público Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844642

Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Ministério Público dos Estados e Distrito Federal e Territórios
No que se refere ao Ministério Público, julgue o item subsequente.

Procurador-geral de estado pode ser destituído por ato de governador, conforme lei complementar.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874854

Questão 99: IBFC - TJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis. Com base na Constituição Federal de 1988 (CF/88), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso
(F).

(   ) O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos no plano plurianual. Se o Ministério Público não encaminhar a
respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da
proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária anterior, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º do artigo 127 da
CF/88.

(   ) São princípios institucionais do Ministério Público a vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial
transitada em julgado; a inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto
da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; e a irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos
arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I, da CF/88.

(   ) São funções institucionais do Ministério Público, dentre outras: promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; bem como requisitar
diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.

(   ) O Ministério Público abrange o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados. O primeiro compreende o Ministério Público Federal, o
Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público Eleitoral.

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

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1140675

Questão 100: FCC - AJ (TJ MA)/TJ MA/Direito/2019
Assunto: Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)
À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca das funções essenciais à justiça, 

 a)  a Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira maiores de
trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

 b)  a atuação do Advogado-Geral da União nas ações declaratórias de constitucionalidade é obrigatória para se defender a presunção de constitucionalidade da
norma impugnada, na qualidade de curador da lei. 

 c)  o Ministério Público Federal é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos
termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

 d)  é função institucional do Ministério Público, dentre outras, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos
Estados, nos casos previstos na Constituição Federal. 

 e)  a Advocacia-Geral da União é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime
democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1009172

Questão 101: CONSULPAM - AFDC (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/2019
Assunto: Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)
Relativamente ao Ministério Público, conforme a Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a dependência funcional.
 b)  O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de

trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, vedada a recondução.
 c)  Entre as funções institucionais do Ministério Público, estão defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas e promover o inquérito civil e

a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
 d)  Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros

ou órgãos do Ministério Público, exceto contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1029224

Questão 102: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Administrativa/2018
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Assunto: Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)
Nos estritos termos da Constituição Federal acerca das funções essenciais à Justiça: 

 a)  O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, após a
aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. 

 b)  Dentre as funções institucionais do Ministério Público está a de prestar consultoria e assessoramento jurídico para o Poder Executivo. 
 c)  Os Procuradores-Gerais de Justiça nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo,

na forma da lei complementar respectiva. 
 d)  O Ministério Público não poderá requisitar diligências investigatórias, nem a instauração de inquérito policial, haja vista se tratar de atividade privativa de

delegados de polícia. 
 e)  Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas não se aplica a vedação constitucional de participar de sociedade comercial. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618181

Questão 103: Instituto AOCP - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018
Assunto: Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Acerca das disposições constitucionais relativas ao Ministério Público, assinale a
alternativa INCORRETA.

 a) São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
 b) A garantia de vitaliciedade prevista para os Membros do Ministério Público do Trabalho deve estar prevista em lei ordinária de iniciativa privativa do Procurador-

Geral da República.
 c) Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa.
 d) A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado

Federal.
 e) Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma

da lei complementar respectiva.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/653135

Questão 104: QUADRIX - Ana (CODHAB)/CODHAB/Administração/2018
Assunto: Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item com relação ao Ministério Público.
 
Em caso de divergência interna entre órgãos do Ministério Público Federal, caberá ao Supremo Tribunal Federal resolver os conflitos de competência.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/760855

Questão 105: CEFETBAHIA - PJ (MPE BA)/MPE BA/2018
Assunto: Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)
Em relação às regras estabelecidas para o Ministério Público na Constituição do Estado da Bahia, é correto afirmar que

 a)  fiscalizar os estabelecimentos que abriguem idosos, menores, incapazes e deficientes, bem como, de modo geral, hospitais e casas de saúde constitui uma das
atribuições do Ministério Público.

 b)  cabe ao Ministério Público propor ao Poder Legislativo a aprovação do seu Regimento Interno, bem como a criação, transformação e extinção de seus cargos de
carreira e dos serviços auxiliares.

 c)  o mandato do procurador-geral de Justiça é de dois anos, podendo ocorrer a sua destituição antes de findar-se esse período pelo voto de dois terços da
Assembleia Legislativa.

 d)  é defeso ao membro do Ministério Público funcionar junto às comissões de inquérito do Poder Legislativo.
 e)  cabe ao Ministério Público defender os direitos e interesses das populações indígenas, vedada a atuação judicial em demandas que envolvam demarcações de

terra.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/805130

Questão 106: Com. Exam. (MPE GO) - Sec Aux (MPE GO)/MPE GO/2018
Assunto: Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.

 b)  São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
 c)  Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e financeira, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção

de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira.
 d)  O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Se o Ministério Público não

encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação
da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na lei de diretrizes orçamentárias.

 e)  A distribuição de processos no Ministério Público será imediata.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/884904

Questão 107: Com. Exam. (MPE GO) - Sec Aux (MPE GO)/MPE GO/2018
Assunto: Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)
Ainda de acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  O Ministério Público abrange: o Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público
Militar; os Ministérios Públicos dos Estados e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

 b)  O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de
trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida apenas uma
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recondução.
 c)  Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para

escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
 d)  Os membros do Ministério Público têm as seguintes vedações: receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;

exercer a advocacia; participar de sociedade comercial, na forma da lei; exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função particular ou pública, salvo uma de
magistério; exercer atividade política; receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as
exceções previstas em lei.

 e)  Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o
estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros, as seguintes garantias: vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o
cargo senão por sentença judicial transitada em julgado; inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do
Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; irredutibilidade de subsídio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/884905

Questão 108: Com. Exam. (MPE GO) - Sec Aux (MPE GO)/MPE GO/2018
Assunto: Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)
Sobre o Ministério Público na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa correta:

 a)  O Ministério Público Federal tem por chefe o Procurador-Geral da República, escolhido pelo Presidente da República em lista tríplice formada pelo voto dos
integrantes da carreira, sendo obrigatório que tenha mais de trinta e cinco anos e seu nome seja posteriormente aprovado pela maioria absoluta dos membros do Senado
Federal, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

 b)  O Ministério Público abrange os seguintes ramos, todos independentes e autônomos: Ministério Público Federal; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público
Militar; Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; Ministérios Públicos dos Estados.

 c)  Os membros do Ministério Público gozam das seguintes garantias: vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença
judicial de órgão colegiado; inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da
maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; irredutibilidade de subsídio.

 d)  A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente do Supremo Tribunal Federal, deverá ser precedida de autorização da maioria
absoluta do Senado Federal.

 e)  Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para
escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/885852

Questão 109: Com. Exam. (MPE GO) - Sec Aux (MPE GO)/MPE GO/2018
Assunto: Questões Mescladas de Ministério Público (arts. 127 a 130 da CF/1988)
Considerando-se as normas da Constituição da República Federativa do Brasil sobre o Ministério Público, assinale a alternativa correta:

 a)  A autonomia administrativa do Ministério Público compreende a competência para elaborar e executar sua própria proposta orçamentária.
 b)  A nomeação do Procurador Geral da República depende de prévia aprovação do Senado Federal. Contudo a nomeação do Procurador Geral de Justiça não está

condicionada à prévia aprovação da Assembleia Legislativa.
 c)  A competência do Conselho Nacional do Ministério Público limita-se ao controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público da União.
 d)  A autonomia funcional do Ministério Público compreende a competência para dispor, com exclusividade, sobre todas as normas de sua organização e de seu

funcionamento.
 e)  A autonomia funcional e administrativa do Ministério Público lhe assegura a competência para criar e extinguir seus cargos ou serviços auxiliares.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/932657
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Gabarito
1) D  2) Certo  3) A  4) A  5) B  6) B  7) D
8) Certo  9) E  10) D  11) C  12) A  13) B  14) Errado
15) E  16) B  17) D  18) B  19) B  20) A  21) Errado
22) C  23) C  24) D  25) B  26) B  27) C  28) E
29) E  30) Errado  31) B  32) C  33) E  34) E  35) B
36) Certo  37) Errado  38) C  39) D  40) C  41) Errado  42) Certo
43) E  44) E  45) D  46) Errado  47) A  48) Errado  49) Errado
50) Certo  51) Errado  52) A  53) E  54) A  55) C  56) Certo
57) D  58) E  59) B  60) B  61) D  62) E  63) D
64) E  65) D  66) Certo  67) Errado  68) E  69) E  70) Certo
71) B  72) C  73) D  74) E  75) Errado  76) Errado  77) E
78) D  79) E  80) B  81) C  82) B  83) Errado  84) Certo
85) A  86) C  87) B  88) B  89) C  90) B  91) B
92) Certo  93) D  94) A  95) E  96) Errado  97) Errado  98) Errado
99) A  100) D  101) C  102) C  103) B  104) Errado  105) A
106) Anulada  107) E  108) E  109) B


