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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JCZN )
Direito Constitucional
Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item que se segue.
A Advocacia-Geral da União é responsável por promover inquérito civil e ação civil pública para proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1191534

Questão 2: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Julgue o item a seguir.
Segundo o STF, norma estadual pode conferir inamovibilidade aos Procuradores do Estado.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1274190

Questão 3: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Julgue o item a seguir.
Na linha do entendimento do STF, princípios e garantias funcionais do MP e da Defensoria não podem ser estendidas à PGE.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1274191

Questão 4: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Julgue o item a seguir.
Segundo posição do STF, norma estadual pode conferir independência funcional aos Procuradores do Estado.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1274192

Questão 5: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Julgue o item a seguir, a respeito das funções essenciais à Justiça.
De acordo com o STF, é constitucional emenda à Constituição Estadual, de iniciativa parlamentar, que trate sobre as competências da Procuradoria Geral do Estado.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1286467

Questão 6: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca das funções essenciais à Justiça, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência do STF.
É inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que preveja que a Procuradoria Geral do Estado ficará responsável pelas atividades de representação judicial e de
consultoria jurídica apenas do Poder Executivo.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1286468

Questão 7: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Sobre a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
Como a autarquia possui personalidade jurídica própria e consequentemente autonomia para com base em lei estadual determinar que seu servidor, como Técnico
Superior do DETRAN, seja responsável por representar a entidade em juízo ou fora dele nas ações em que haja interesse da autarquia.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir
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Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1296428

Questão 8: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
O STF decidiu modular os efeitos da decisão que determinou que Técnico superior em Direito de autarquia estadual no caso do DETRAN não pode exercer atribuições de
representação jurídica da entidade.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1296431

Questão 9: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Sobre a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.
É inconstitucional lei estadual que confira à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) competência para controlar os serviços jurídicos e para fazer a representação judicial de
empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive com a possibilidade de avocação de processos e litígios judiciais dessas estatais.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1305128

Questão 10: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca de competência legislativa, julgue o item a seguir.
De acordo com o STF, as disposições legais sobre a forma de cobrança do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD)
pela Procuradoria Geral do Estado e de sua intervenção em processos de inventário, arrolamento e outros de interesse da Fazenda Pública são regras de procedimento
que não violam o Código de Processo Civil.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1315842

Questão 11: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca de funções essenciais à Justiça, julgue o item subsequente.
Segundo a jurisprudência do STF, é inconstitucional a previsão de procuradorias autárquicas para os Estados-membros, por violação ao princípio da unicidade da
representação judicial e da consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1315852

Questão 12: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Julgue o item a seguir, a respeito de funções essenciais à Justiça.
De acordo com o STF, não é possível a existência de Procuradoria de Assembleia Legislativa, sob pena de violação ao princípio da unicidade de representação.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1334678

Questão 13: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Julgue o item a seguir, a respeito de funções essenciais à Justiça.
Segundo a jurisprudência do STF, é inconstitucional norma de Constituição Estadual que preveja a figura do “Procurador da Fazenda Estadual”.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1334680

Questão 14: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca de funções essenciais à Justiça, julgue o item a seguir.
De acordo com a jurisprudência do STF, técnico superior em Direito de autarquia estadual não pode exercer atribuições de representação jurídica da entidade, tampouco
fazer atuação jurídica no âmbito interno da autarquia.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir
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Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1334693

Questão 15: IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Considerando as disposições da Lei Complementar 73/1993, é correto afirmar como competência da Consultoria-Geral da União uma das alternativas a seguir. Assinale-a.
a) Colaborar com o Advogado-Geral da União em seu assessoramento jurídico ao Presidente da República produzindo pareceres, informações e demais trabalhos
jurídicos que lhes sejam atribuídos pelo chefe da instituição.
b) Editar o Regimento Interno do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União.
c) Organizar as listas de promoção e de remoção, julgar reclamações e recursos contra a inclusão, exclusão e classificação em tais listas, e encaminhá-las ao
Advogado-Geral da União.
d) Emitir parecer sobre o desempenho dos integrantes das Carreiras da Advocacia-Geral da União submetidos ao estágio confirmatório, opinando,
fundamentadamente, por sua confirmação no cargo ou exoneração.
e) Apreciar as representações relativas à atuação dos Membros da Advocacia-Geral da União.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/769345

Questão 16: IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A respeito da legislação relativa à Advocacia-Geral da União, assinale a afirmativa incorreta.
a)
b)
c)
d)
e)

O Gabinete do Advogado-Geral da União não é considerado órgão de direção superior.
A Secretaria de Controle Interno subordina-se diretamente ao Advogado-Geral da União.
As Procuradorias e Departamentos Jurídicos das autarquias e fundações públicas são órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União.
A Corregedoria-Geral da Advocacia da União é considerada órgão de execução.
O Advogado-Geral da União é auxiliado por dois Secretários-Gerais: o de Contencioso e o de Consultoria.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/769348

Questão 17: IDECAN - Tec Com Soc (AGU)/AGU/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
De acordo com a Lei Complementar 73/93, é correto afirmar que são membros da Advocacia-Geral da União
a)
b)
c)
d)
e)

apenas os Advogados da União e os Procuradores da Fazenda Nacional.
apenas os Advogados da União e os Procuradores Federais.
os Advogados da União, os Procuradores da Fazenda Nacional e os Assistentes Jurídicos, entre outros.
os Assistentes Jurídicos, os Advogados da União e os Procuradores da República, entre outros.
o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, entre outros.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/769585

Questão 18: IDECAN - Tec Com Soc (AGU)/AGU/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A Advocacia-Geral da União é o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo, submetido à direta, pessoal e imediata supervisão do Presidente da
República. Nesse cenário, é correto afirmar que
a) despachar com o Presidente da República e representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal são atribuições do Advogado-Geral da União.
b) o Advogado-Geral da União é nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos
membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.
c) qualquer cidadão pode ocupar o cargo de Advogado-Geral da União, desde que seja maior de trinta anos e possua notável saber jurídico.
d) o Advogado-Geral da União tem a atribuição de coordenar o estágio confirmatório dos integrantes das Carreiras da Advocacia-Geral da União.
e) compete ao Advogado-Geral da União examinar previamente a legalidade dos contratos, acordos, ajustes e convênios que interessem ao Ministério da Fazenda,
inclusive os referentes à dívida pública externa, e promover a respectiva rescisão por via administrativa ou judicial.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/769587

Questão 19: CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ RS)/SEFAZ RS/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com base nas normas constitucionais que versem sobre as funções essenciais à justiça, assinale a opção correta.
a) A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional integra o Ministério Público Federal.
b) Incumbe à Advocacia Geral da União representar a União, judicial e extrajudicialmente.
c) A Defensoria Pública da União faz parte do Conselho Nacional do Ministério Público.
d) Aos membros da Defensoria Pública e aos integrantes da Advocacia Geral da União são asseguradas as prerrogativas constitucionais da inamovibilidade e da
vitaliciedade.
e) A autonomia administrativa é garantida constitucionalmente ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/776351

Questão 20: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Ainda à luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item subsecutivo.
A representação judicial e a consultoria jurídica dos estados são exercidas pelos procuradores estaduais, que são membros da advocacia pública.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir
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Questão 21: CEBRASPE (CESPE) - ACI (COGE CE)/COGE CE/Auditoria/Governamental/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, exercem função essencial à justiça
a) os órgãos integrantes do sistema de controle interno.
b) os tribunais de contas estaduais.
c) as procuradorias dos estados.
d) os juízes de paz.
e) os órgãos da administração fazendária.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/856306

Questão 22: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Controle Externo/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Ao tratar das denominadas funções essenciais à justiça, a Constituição Federal de 1988 (CF) exige que a representaçãojudicial dos entes da federação deva ser feita por
órgão ouinstituição composta por advogados públicos
a) da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
b) da União, dos estados e do Distrito Federal apenas.
c) dos estados, do Distrito Federal e dos municípios apenas.
d) dos municípios apenas.
e) da União apenas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/972992

Questão 23: CEBRASPE (CESPE) - Ass Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Controle Externo/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
No que se refere às funções essenciais à justiça, conforme os dispositivos da CF, julgue os itens a seguir.
I Cabe ao Ministério Público a defesa judicial dos direitos das populações indígenas.
II São reconhecidas ao advogado público independência funcional e inamovibilidade.
III É vedado aos defensores públicos o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.
Assinale a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas o item I está certo.
Apenas o item II está certo.
Apenas os itens I e III estão certos.
Apenas os itens II e III estão certos.
Todos os itens estão certos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/973438

Questão 24: FAEPESUL - Adv (CRC SC)/CRC SC/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta segundo dispõe a Constituição Federal:
I. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades
federadas.
II. A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado- Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, após aprovação do Senado federal.
III. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Advocacia-Geral da União.
a)
b)
c)
d)
e)

Está incorreta apenas a assertiva III.
Estão incorretas apenas as assertivas I e III.
Estão incorretas apenas as assertivas II e III.
Estão incorretas apenas as assertivas I e II.
Todas as assertivas estão incorretas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1032843

Questão 25: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A respeito das funções essenciais à justiça, julgue o próximo item.
Compete à Advocacia-Geral da União exercer as atividades de consultoria jurídica e representação judicial dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário federais.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1041106

Questão 26: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Julgue o item que se segue, relativo ao Poder Judiciário.
Nas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas no STF contra lei estadual, advogado-geral da União exercerá obrigatoriamente a função de curador da presunção de
constitucionalidade da lei, salvo se existente jurisprudência do STF no sentido da inconstitucionalidade da norma.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir
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Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1041111

Questão 27: IDIB - Adv (CREMERJ)/CREMERJ/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com base nas disposições constitucionais sobre a Advocacia Pública e a Defensoria Pública, analise os itens abaixo:
I. Aos advogados públicos são assegurados a inamovibilidade, a independência funcional e a estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação
de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.
II. A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
III. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições, a orientação jurídica aos
necessitados.
Assinale:
a)
b)
c)
d)

se apenas a afirmativa I estiver correta.
se apenas a afirmativa II estiver correta.
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1048949

Questão 28: QUADRIX - Adv (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
No que se refere ao controle de constitucionalidade e à advocacia pública, julgue o item.
O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos respectivos
procuradores do estado e do Distrito Federal, não sendo vedada, mesmo após o advento da Constituição Federal de 1988 (CF), a criação de procuradorias autárquicas
para a representação e a consultoria jurídica das autarquias estaduais ou do Distrito Federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1198325

Questão 29: QUADRIX - Ana Área (CREA GO)/CREA GO/Advogado/2019
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Quanto às regiões metropolitanas, à Federação e à Advocacia‐Geral da União, julgue o item.
O advogado‐geral da União, por exercer a função de curador da presunção de constitucionalidade da lei, quando expressamente autorizado pelo presidente da República,
mediante decreto, será parte legítima para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos federais ou estaduais, contestados em face da
Constituição Federal de 1988.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1204823

Questão 30: FCC - Proc (PGE TO)/PGE TO/2018
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A Constituição de determinado Estado determina que as Secretarias de Estado serão assessoradas juridicamente por advogados de livre nomeação e exoneração,
cabendo-lhes o desempenho de atividade de consultoria jurídica, ao passo que a representação judicial da unidade federada será exercida por Procuradores do Estado
admitidos por concurso público e organizados em carreira. Trata-se de norma estadual que se mostra
a) compatível com a Constituição Federal, uma vez que cabe ao Estado, no exercício de sua autonomia organizacional e administrativa, estabelecer as normas
aplicáveis à sua advocacia pública.
b) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a matéria se insere no âmbito da iniciativa legislativa do Governador, não podendo, portanto, ser
disciplinada na Constituição do Estado.
c) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a consultoria jurídica referida somente poderia ser exercida por advogados ocupantes de cargos públicos
em comissão caso não fosse prevista na própria Constituição do Estado a instituição da carreira de Procurador do Estado.
d) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a consultoria jurídica e a representação judicial referidas devem ser exercidas por Procuradores do Estado
admitidos por concurso público e organizados em carreira.
e) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a consultoria jurídica referida deve ser exercida por Procuradores do Estado admitidos por concurso público
e organizados em carreira, embora a Constituição Estadual pudesse ter atribuído exclusivamente a ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, a
representação judicial da unidade federada.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/592809

Questão 31: CEBRASPE (CESPE) - Aud (CAGE RS)/SEFAZ RS/2018
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A respeito das funções essenciais à justiça, julgue os seguintes itens.
I O Ministério Público estadual possui legitimidade ativa autônoma para ajuizar reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF), desde que haja ratificação da
inicial pelo procurador-geral da República.
II A Defensoria Pública possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública e defender interesses transindividuais — coletivos stricto sensu e difusos — e
interesses individuais homogêneos.
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III Os procuradores dos estados, que possuem remuneração estabelecida exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, exercem funções de consultoria
jurídica e representação judicial dos respectivos entes federados.
Assinale a opção correta.
a) Apenas o item I está certo.
b) Apenas o item II está certo.
c) Apenas os itens I e III estão certos.
d) Apenas os itens II e III estão certos.
e) Todos os itens estão certos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/594636

Questão 32: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com relação à organização dos poderes e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.
Cabe ao Ministério Público Federal representar a União em caso de ação judicial proposta por servidor da justiça militar da União que cobre diferenças devidas em razão
de erro no cálculo de sua remuneração.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/596611

Questão 33: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE PE)/PGE PE/2018
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
No que se refere às regras constitucionais aplicáveis à carreira de procurador do estado, assinale a opção correta.
a) O cargo de procurador do estado não está inserido no rol constitucional de cargos e funções essenciais à justiça.
b) A atividade profissional do procurador do estado se resume à prestação de consultoria jurídica para a unidade federada na qual esteja em exercício.
c) A estabilidade é assegurada ao procurador do estado após dois anos de exercício contínuo e ininterrupto de suas funções, preenchidos os demais requisitos legais.
d) A remuneração do procurador consiste exclusivamente em subsídio fixado em parcela única.
e) A participação da OAB é obrigatória somente no decorrer da primeira fase do concurso para procurador do estado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/613538

Questão 34: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre as funções essenciais à Justiça:
a) Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
b) 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.
c) Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias, não havendo, contudo, qualquer previsão acerca de sua autonomia funcional.
d) É função institucional da Advocacia-Geral da União defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.
e) Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe ao Ministério Público Federal, observado o disposto em lei.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/618689

Questão 35: CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM-BA/Infraestrutura/2018
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
No que se refere às funções essenciais à justiça, é correto afirmar que
a) a defesa dos denominados interesses sociais e individuais indisponíveis cabe à advocacia pública.
b) o Ministério Público dos estados é integrante do Ministério Público da União.
c) a Advocacia-Geral da União é a instituição responsável pela representação judicial da União, não possuindo competência para representá-la extrajudicialmente.
d) os procuradores dos estados são servidores públicos concursados incumbidos da função de representação judicial e consultoria jurídica às respectivas unidades
federadas.
e) a Defensoria Pública, por estar vinculada à procuradoria estadual, encontra-se sujeita às mesmas regras funcionais e administrativas estabelecidas pelo
procurador-geral.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/621401

Questão 36: FCC - Tec Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico Administrativo/2018
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A instituição prevista na Constituição Federal que, diretamente ou por meio 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, é
a)
b)
c)
d)
e)

a Presidência da República.
o Ministério Público.
a Advocacia-Geral da União.
o Conselho Nacional de Justiça.
a Defensoria Pública.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/641103

Questão 37: IBFC - AuxLg (CM F Santana)/CM Feira de Stana/Administrativo/2018
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Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Leia atentamente os itens abaixo e assinale a alternativa correta sobre a Advocacia Pública no ordenamento jurídico brasileiro.
a) O membro da Advocacia Pública integra o quadro de servidores do Ministério Público
b) A Advocacia Pública é função reservada aos servidores públicos em geral, independentemente da formação em Curso Superior de Direito
c) O membro da Advocacia Pública pode responder civilmente pelos atos que praticar de forma fraudulenta no exercício de suas funções
d) A Advocacia Pública é exercida, exclusivamente, pelos membros da Defensoria Pública
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/663849

Questão 38: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port III (EMAP)/EMAP/Jurídica/2018
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca da advocacia pública, julgue o item subsequente.
A execução da dívida ativa tributária é de competência da Advocacia-Geral da União.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/665879

Questão 39: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port III (EMAP)/EMAP/Jurídica/2018
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca da advocacia pública, julgue o item subsequente.
Aos membros da Advocacia-Geral da União são concedidas as garantias constitucionais previstas para os membros do Ministério Público.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/665880

Questão 40: CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2018
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
No que concerne aos membros da Defensoria Pública, julgue o item subsequente.
Aos advogados públicos serão concedidos vencimentos fixos, acrescidos ou não de gratificação.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/705091

Questão 41: IDECAN - ATA (AGU)/AGU/2018
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Assinale a alternativa que indique corretamente a função institucional pertinente à Advocacia-Geral da União.
a)
b)
c)
d)
e)

defesa dos direitos individuais e coletivos
promoção dos direitos humanos em todos os graus, judicial e extrajudicial
assessoramento jurídico do Poder Executivo
orientação jurídica, de forma integral e gratuita, aos necessitados
defesa judicial e extrajudicialmente dos interesses das minorias
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/736970

Questão 42: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Claudemir é cidadão brasileiro, tem 37 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. De acordo apenas com as informações mencionadas, é correto afirmar que
Claudemir poderá, mediante
a) concurso público de provas e títulos, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, diretamente ou através de órgão
vinculado, representa a União, apenas judicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria
e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
b) livre nomeação pelo Presidente da República, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, diretamente ou através de
órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar sobre sua organização e funcionamento, as atividades de
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
c) livre nomeação pelo Presidente da República, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, diretamente ou através de
órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei ordinária sobre sua organização e funcionamento, as atividades de
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Legislativo.
d) concurso público de provas e títulos, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, apenas diretamente, representa a
União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei ordinária sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento
jurídico do Poder Legislativo.
e) a escolha de 2/5 dos membros do Congresso Nacional, tornar-se Advogado-Geral da União, sendo a Advocacia-Geral da União a instituição que, através de órgão
vinculado, representa a União, apenas judicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria
e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/455544

Questão 43: CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEDF)/SEDF/Direito e Legislação/2017
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
O governo de determinado estado da Federação publicou medida provisória (MP) que altera dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em protesto
contra a referida MP, alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas. O Ministério
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Público estadual ingressou com medida judicial requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um
juiz de primeiro grau que tomou posse há vinte meses.
A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais a ela relacionados, julgue o item a seguir.
A procuradoria-geral do estado também possui competência para requerer a medida judicial de desocupação das escolas, por não ser essa competência privativa do
Ministério Público estadual.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/464513

Questão 44: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2017
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Em relação às funções essenciais da Justiça, marque a afirmativa correta:
a)
b)
c)
d)

Membro do Ministério Público Estadual pode exercer o cargo de Secretário Estadual.
Aos Procuradores do Estado pode, segundo a Constituição Estadual, ser conferida prerrogativa de foro especial.
À União compete organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios.
As Defensorias Públicas Estaduais e as Procuradorias Estaduais têm autonomia funcional e administrativa.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/467224

Questão 45: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A respeito das funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte à luz da CF.
De acordo com o entendimento do STF, são garantidas ao advogado público independência funcional e inamovibilidade.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/474316

Questão 46: FCC - TJ TRT24/TRT 24/Administrativa/Segurança/2017
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Fúlvia cursa o ensino médio e interessou-se em conhecer melhor a Advocacia-Geral da União. Assim, através da Constituição Federal brasileira, Fúlvia aprendeu
corretamente que a Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União,
a)
b)
c)
d)
e)

nomeado pelo Presidente da República após aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
nomeado pelo Presidente da República após aprovação da escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional.
nomeado pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, após aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/477420

Questão 47: CEBRASPE (CESPE) - TJ (TRE BA)/TRE BA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
No que tange às funções essenciais à justiça, nos termos da Constituição Federal de 1988, julgue os próximos itens.
I A Advocacia-Geral da União representa a União apenas judicialmente, mas pode prestar atividade de consultoria ao Poder Executivo.
II É assegurada autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas estaduais e do Distrito Federal.
III A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional representa a União na execução da dívida ativa de natureza tributária.
IV A defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis é competência do Ministério Público.
Estão certos apenas os itens
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
I e III.
II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/512826

Questão 48: CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE-PE/Administração/2017
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com relação às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.
Aos procuradores do estado, assim como aos membros das defensorias públicas, é garantida, institucionalmente, a inamovibilidade.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/534795

Questão 49: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE SE)/PGE SE/2017
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
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De acordo com a CF e a jurisprudência do STF, o procurador-geral de estado
a) perderá o cargo efetivo apenas em virtude de sentença judicial transitada em julgado, caso seja integrante da carreira de procurador estadual.
b) deve, necessariamente, ter sido aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, caso seja integrante da carreira de procurador estadual.
c) goza da garantia de inamovibilidade.
d) ocupa cargo comissionado de livre nomeação e exoneração pelo governador do estado.
e) tem competência para a iniciativa de lei ordinária sobre a organização da procuradoria-geral do estado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/539970

Questão 50: IBFC - TJ (TJ PE)/TJ PE/Administrativa/2017
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Identifique e assinale a alternativa que apresenta informação incorreta sobre a atividade exercida pela Advocacia Geral da União.
a)
b)
c)
d)
e)

Caberá ao Presidente da República nomear o Advogado-Geral da União, que deverá ser cidadão com notável saber jurídico e maior de trinta anos
O ingresso nas classes iniciais da carreira da Advocacia Pública se dará unicamente por meio de concurso público
É reservada à Advocacia Geral da União as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo
Não cabe à Advocacia Geral da União a representação do Estado na execução da dívida ativa de natureza tributária
Após três anos de exercício efetivo, realizada avaliação de desempenho, será garantida estabilidade ao ocupante de cargo no ramo da Advocacia Pública
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/541574

Questão 51: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRE TO/TRE TO/Administrativa/2017
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
De acordo com a CF, compete à Advocacia-Geral da União
a) defender a validade de lei federal no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no STF.
b) realizar atividades de consultoria e assessoramento jurídico dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
c) executar a dívida ativa dos entes federativos.
d) ingressar, em nome próprio, com ação direta de inconstitucionalidade contra lei federal no STF.
e) conceder anistia se houver delegação de competência do presidente da República ao advogado-geral da União.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/566629

Questão 52: FCC - TJ TRF5/TRF 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Dentre as funções essenciais à Justiça, inclui-se a Advocacia Pública, a respeito da qual, a Constituição Federal estabelece que
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, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, para
mandato de quatro anos, permitida a recondução.
b) a Advocacia-Geral da União 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.
c) os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil apenas na fase da prova oral que consiste na arguição pública dos candidatos a ela admitidos, exercerão a representação
judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
d) aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal é assegurada estabilidade após dois anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os
órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.
e) a representação da União, na execução da dívida ativa de natureza tributária, cabe à Procuradoria-Geral da República, observado o disposto em lei.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/584867

Questão 53: IBAM - AFTM (Jundiaí)/Pref Jundiaí/2017
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com o intuito de conferir toda a efetividade necessária à atividade jurisdicional o legislador constituinte institucionalizou algumas atividades profissionais, às quais
conferiu o status de funções essenciais à Justiça.
Dentro deste contexto, não se pode afirmar que:
a) o Ministério Público tem legitimidade ativa para a defesa em juízo, dos direitos e interesses individuais homogêneos, quando impregnados de relevante natureza
social, como sucede com o direito de petição e o direito de obtenção de certidão em repartições públicas.
b) o ocupante de cargo de procurador de autarquia municipal, para que possa representá-la em ação judicial deverá anexar aos autos instrumento de procuração
juntamente com cópia do ato de sua nomeação.
c) previsão da Lei Orgânica Municipal que condicione a destituição do cargo de Procurador Geral do Município à autorização da Câmara Municipal será inconstitucional
dentre outros motivos, por violação ao postulado constitucional da separação dos poderes.
d) o Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública, que tenha por objeto a condenação de agente público municipal ao ressarcimento de
prejuízos causados erário.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/653388

Questão 54: QUADRIX - Proc Jur (CFO)/CFO/Jurídico/2017
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca da Constituição Federal de 1988 (CF) e de sua interpretação pelo Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item seguinte.
De acordo com o STF, é inconstitucional lei estadual que assegure aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, mesmo que advogados inscritos na
Ordem dos Advogados do Brasil, o assessoramento jurídico ou a consultoria jurídica dos estados, pois a CF assegura que essas atividades são privativas de procuradores
de Estado.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.
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Questão 55: CEBRASPE (CESPE) - Tec CS (DPU)/DPU/Jornalismo/2016
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com relação às funções essenciais à justiça, julgue o seguinte item.
A CF autoriza, em casos excepcionais, que a DPU exerça a representação judicial de autarquia federal em demanda que discuta matéria relacionada à defesa dos direitos
dos quilombolas.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/324101

Questão 56: INCAB (ex-FUNCAB) - TA (ANS)/ANS/2016
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Em relação às funções essenciais da justiça e correlates princípios, assinale a alternativa correta.
a) Englobam a Advocacia Pública, Defensoria Pública, Ministério Público e Polícias Civil e Militar.
b) Constituem princípios institucionais do Ministério Público a unidade, indivisibilidade e dependência funcional.
c) O Ministério Público integra o Poder Judiciário, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e promoção dos direitos humanos.
d) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado- Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco
anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
e) Os membros do Ministério Público não gozam da garantia de irredutibilidade de subsídio.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/333039

Questão 57: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT8/TRT 8/Administrativa/2016
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca das funções essenciais à justiça, assinale a opção correta.
a) Incumbe ao Ministério Público, entre outras importantes delegações constitucionais, a defesa do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis.
b) O advogado-geral da União, chefe da AGU, é eleito pelos seus pares para mandado de dois anos não renováveis.
c) Incumbe ao Ministério Público, por delegação constitucional, representar a União, judicial e extrajudicialmente, defendendo o Estado e a sociedade.
d) Em execução de dívida ativa de natureza tributária, a União é representada pela Advocacia Geral da União (AGU) ou pelo Ministério Público, nos estados em que
não esteja instalada a AGU.
e) Embora elabore sua própria proposta orçamentária, o Ministério Público não goza de autonomia funcional e administrativa, estando vinculado às instâncias formais
do Poder Judiciário.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/335719

Questão 58: CEBRASPE (CESPE) - Esp (FUNPRESP)/FUNPRESP/Jurídica/2016
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com relação à ordem social, ao processo legislativo, à advocacia pública e à ordem econômica e financeira, julgue o item seguinte.
A consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias federais, fundações públicas e privadas, empresas públicas e sociedades de economia mista que sejam
controladas pela União são de competência privativa da AGU.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/339197

Questão 59: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Administrativa/2016
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, o cargo de Advogado-Geral da União, observados limites etários, o notável saber jurídico e a reputação ilibada, comporta
provimento através de nomeação pelo Presidente da República, a qual será
a)
b)
c)
d)
e)

precedida de eleição dentre todos os integrantes da carreira de Advogado da União, que formarão lista tríplice vinculativa.
livre, devendo, no entanto, recair em integrante da carreira de Advogado da União.
livre, devendo, no entanto, ser aprovada pelo Senado Federal.
livre, podendo, inclusive, recair em pessoa que não integre a carreira de Advogado da União.
livre, exercendo o titular do cargo mandato por prazo certo e determinado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/358445

Questão 60: CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC GO)/PC GO/2016
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca das funções essenciais à justiça e do Poder Judiciário, assinale a opção correta.
a) A Advocacia-Geral da União é a instituição competente para representar extrajudicialmente a União, o que inclui, por exemplo, a representação do ente central
perante o Tribunal de Contas da União.
b) O Conselho Nacional de Justiça constitui órgão de controle externo da atividade jurisdicional.
c) Os tribunais regionais federais, diferentemente dos tribunais de justiça dos estados, não poderão ter, em sua composição, desembargadores oriundos da advocacia
ou do MP pela sistemática do quinto constitucional.
d) Cabe ao MP a representação judicial do estado de Goiás.
e) Compete à defensoria pública a defesa, de forma integral e gratuita, dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, bem como a promoção da ação penal
pública nas hipóteses de crimes praticados contra os hipossuficientes.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/421088

Questão 61: FCC - TJ TRT20/TRT 20/Administrativa/2016
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
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A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União,
a) de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
b) indicado pelo Supremo Tribunal Federal dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada e nomeado pelo Presidente
da República.
c) de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
d) indicado pelo Supremo Tribunal Federal dentre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada e nomeado pelo Presidente da
República.
e) nomeado pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, após aprovação pelo Senado
Federal de indicação do Supremo Tribunal Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/439662

Questão 62: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2016
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece que os Procuradores-Gerais nos Estados somente poderão ser destituídos do cargo de chefe da instituição por sentença criminal
transitada em julgado, com inafastável observância do contraditório e da ampla defesa. Havendo a destituição, será formada nova lista tríplice dentre integrantes da
carreira, seguida de discricionária nomeação pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/507232

Questão 63: FEPESE - Proc (CM São José)/CM São José/2016
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta sobre a Advocacia Pública prevista na Constituição Federal.
a) Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
b) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre advogados maiores de trinta anos,
de notável saber jurídico e reputação ilibada.
c) Aos Procuradores do Estado e do Distrito Federal é assegurada estabilidade após dois anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os
órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.
d) A Advocacia Geral da União elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
e) São princípios institucionais da Advocacia Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/533135

Questão 64: CEV UECE - Proc Aut (DER CE)/DER CE/Jurídica/2016
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Assinale a opção que apresenta corretamente exemplo(s) de função essencial à Justiça.
a)
b)
c)
d)

O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público.
O Legislativo, o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia e a Defensoria Pública.
A União, os Estados e Municípios.
A Advocacia Pública.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/593436

Questão 65: VUNESP - Esc PC CE/PC CE/2015
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Conforme o disposto na Constituição Federal, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas os
a) Procuradores do Estado.
b) Procuradores da República.
c) Defensores Públicos.
d) Promotores de Justiça.
e) Juízes estaduais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/257178

Questão 66: PUC PR - Proc (PGE PR)/PGE PR/2015
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
É CORRETO afirmar, de acordo com a Constituição Federal e com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que:
a) Em relação aos Procuradores do Estado e do Distrito Federal, a Constituição Federal, em seu art. 132, restringe literalmente a capacidade postulatória do
advogado.
b) É impossível a conversão da arguição de descumprimento de preceito fundamental em ação direta quando imprópria a primeira, e vice-versa.
c) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
d) A vedação do nepotismo exige a edição de lei formal para coibi-lo. Tal exigência decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da CF.
e) Na ponderação entre os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa e os direitos à imagem, honra, intimidade e vida privada, há precedência do primeiro
bloco em homenagem ao princípio proibitivo da censura prévia.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/281707

Questão 67: FGV - TNS (SSP AM)/SSP AM/2015
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A Assembleia Legislativa de determinado Estado da Federação, com o objetivo de aperfeiçoar os serviços prestados pelos Procuradores do Estado, alterou a Constituição
Estadual. No entanto, somente uma entre as alterações promovidas encontra-se em harmonia com a Constituição da República, qual seja:
a) a Procuradoria do Estado foi dividida em duas instituições autônomas e independentes, a Procuradoria da Administração Direta e a Procuradoria da Administração
Indireta;

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir

11/28

29/09/2020

TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

b) foi vedado o exercício, pelos Procuradores do Estado, da atividade de consultoria jurídica do respectivo ente federado;
c) os Procuradores do Estado passaram a ter a garantia da inamovibilidade, de modo que não poderão ser removidos do órgão em que atuam por decisão do
superior hierárquico;
d) o ingresso na carreira de Procurador do Estado tanto poderá ocorrer a partir do preenchimento de cargo de provimento efetivo como de cargo em comissão;
e) o Procurador-Geral do Estado pode ser escolhido entre não integrantes da carreira.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/283893

Questão 68: FGV - AL (CM Caruaru)/CM Caruaru/Direito/2015
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A respeito da sistemática constitucional afeta à Advocacia-Geral da União, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) A Advocacia-Geral da União possui autonomia funcional, administrativa e financeira.
( ) O Advogado-Geral da União deve ser necessariamente escolhido dentre integrantes da carreira da Advocacia-Geral da União.
( ) Na execução da dívida ativa tributária, a União é representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
As afirmativas são, respectivamente,
a) F, F e V.
b) V, V e F.
c) V, F e F.
d) F, V e V.
e) F, V e F.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/293760

Questão 69: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2015
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca do controle de constitucionalidade das normas, julgue o item subsecutivo.
Situação hipotética: O presidente da República ajuizou no STF ação direta de inconstitucionalidade que impugna a constitucionalidade de uma lei estadual com base
em precedente dessa corte. A petição inicial dessa ação também foi assinada pelo AGU. Assertiva: Nessa situação, conforme entendimento do STF, o AGU deverá
defender a constitucionalidade da lei ao atuar como curador da norma.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/314966

Questão 70: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2015
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca de aspectos diversos relacionados à atuação e às competências dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do presidente da República e da AGU, julgue o
item a seguir.
Compete à AGU a representação judicial e extrajudicial da União, sendo que o poder de representação do ente federativo central pelo advogado da União decorre da lei
e, portanto, dispensa o mandato.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/314982

Questão 71: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRE MT/TRE MT/Administrativa/2015
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Conforme o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), caso pretenda verificar o cumprimento das normas legais sobre a contratação decorrente de licitação para a
aquisição de computadores para determinado ministério, o administrador deverá submeter o referido procedimento
a) à Advocacia-Geral da União.
b) ao Ministério Público Federal.
c) ao Congresso Nacional.
d) ao Tribunal de Contas da União.
e) à Defensoria Pública da União.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/315909

Questão 72: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2015
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Assinale a opção correta acerca do Poder Judiciário, das funções essenciais à justiça e das finanças públicas.
a) A competência constitucional de representação judicial e extrajudicial atribuída à Advocacia-Geral da União não se restringe somente ao Poder Executivo,
estendendo-se aos Poderes Legislativo e Judiciário.
b) Em decorrência do princípio da exclusividade orçamentária, a lei orçamentária anual não poderá conter autorização para a abertura de crédito suplementar, que
deverá estar prevista em lei específica.
c) Em razão do princípio da soberania nacional, a CF, ao tratar do sistema financeiro nacional, vedou a participação de capital estrangeiro nas instituições que o
integram.
d) De acordo com o STF, as decisões do TSE são irrecorríveis, ainda que contrariem, em tese, dispositivos da CF.
e) Segundo a CF, o Ministério Público junto ao TCU integra o Ministério Público da União, sendo-lhe atribuídos os mesmos direitos e prerrogativas do Ministério
Público Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/316113

Questão 73: FGV - Ana Proc (PGE RO)/PGE RO/Processual/2015
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
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De acordo com o texto da Constituição da República de 1988, aos Procuradores dos Estados:
a) é assegurada vitaliciedade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das
corregedorias;
b) é assegurada vitaliciedade após dois anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das
corregedorias;
c) aplica-se a obrigatoriedade de concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira, com a participação de representante do Poder Judiciário em todas as
suas fases;
d) aplica-se a obrigatoriedade de concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as
suas fases;
e) incumbe 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/323902

Questão 74: IBFC - Tec Sup Pro (MGS)/MGS/Serviços Jurídicos/2015
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta considerando as disposições da Constituição Federal sobre o Ministério Público e a Advocacia Pública.
a) A Advocacia- Geral da União tem por chefe o Advogado- Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de dezoito
anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
b) O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de doze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal, para um mandato de quatro anos, admitida um recondução.
c) Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observando o disposto em lei.
d) A destituição do procurador- Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá aer precedida de autorização da maioria absoluta do Congresso
Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/341259

Questão 75: PUC PR - Proc Mun (Maringá)/Pref Maringá/2015
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 estabelece atividades que são essenciais ao bom funcionamento do Poder Judiciário e à realização de justiça. Sobre essas atividades e as
regras instituídas constitucionalmente, assinale a alternativa CORRETA.
a) A chefia da carreira do Ministério Público da União e dos Estados é entregue à pessoa escolhida pelo Chefe do Poder Executivo, após a aprovação de seu nome
pela maioria relativa dos membros do Congresso Nacional, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
b) A Constituição Federal de 1988 inovou ao estabelecer uma carreira própria para defesa dos interesses da União, Estados, Municípios e Distrito Federal e manter
uma carreira própria para a defesa dos interesses da sociedade. Os primeiros pertencem à carreira da advocacia pública e os segundos, ao Ministério Público.
c) A representação da União nos casos de execução de dívida ativa de natureza tributária é de responsabilidade da Advocacia-Geral da União, eis que, pela
Constituição de 1988, é ela a responsável pela defesa dos interesses da União judicial ou extrajudicialmente.
d) A Advocacia-Geral da União tem por competência, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e tendo por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Congresso Nacional dentre cidadãos
maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
e) A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, de acordo com o texto constitucional, a orientação
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, restrita ao âmbito judicial, 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/509318

Questão 76: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A respeito das funções essenciais à justiça previstas na Constituição Federal, é correto afirmar:
a) Exige-se do bacharel em direito no mínimo três anos de atividade jurídica para o ingresso nas carreiras do Ministério Público, da Advocacia Pública, da União e dos
Estados, e das Defensorias Públicas da União e dos Estados.
b) É assegurada autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas Estaduais, sendo que a iniciativa da proposta orçamentária deve se dar dentro dos
limites da lei de diretrizes orçamentárias do respectivo Estado.
c) O ingresso nas carreiras da Advocacia Geral da União far-se-á por meio de livre nomeação pelo Presidente da República entre cidadãos maiores de trinta anos, de
notável saber jurídico e reputação ilibada.
d) O ingresso na carreira do Ministério Público junto aos Tribunais de Conta se dará por meio de escolha do Governador em lista tríplice elaborada pelo Conselho
Nacional do Ministério Público.
e) No concurso público de provas e títulos para as carreiras da Advocacia Pública, a participação da Ordem dos Advogados do Brasil é facultativa.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/171318

Questão 77: CEBRASPE (CESPE) - TJ (TJ CE)/TJ CE/Técnico-Administrativa/"Sem Especialidade"/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Assinale a opção correta acerca das funções essenciais à justiça, conforme dispõe a CF.
a)
b)
c)
d)
e)

A representação da União, na execução da dívida ativa de natureza tributária, cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
O Ministério Público Federal abrange o Ministério Público Militar.
A Advocacia-Geral da União consubstancia órgão do Poder Judiciário.
À defensoria pública incumbe a orientação jurídica e a defesa daqueles que não desejam pagar por um advogado.
A Advocacia-Geral da União tem por chefe o ministro da Justiça.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/211067

Questão 78: CEBRASPE (CESPE) - TRSPT (ANATEL)/ANATEL/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com relação aos Poderes da República e às funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente.
Cabe à Advocacia-Geral da União a representação judicial e extrajudicial não apenas do Poder Executivo, mas também dos Poderes Legislativo e Judiciário.
Certo
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Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/228588

Questão 79: VUNESP - Ana O (PRODEST)/PRODEST/Ciências Jurídicas/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A representação judicial e a consultoria jurídica das unidades federadas é uma competência constitucional
a) do Ministério Público.
b) da Defensoria Pública.
c) das Procuradorias estaduais e distrital.
d) dos Juízes estaduais e distritais.
e) dos Delegados de Polícia.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/242175

Questão 80: FCC - JT TRT24/TRT 24/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
O Advogado-Geral da União
a) não tem o dever constitucional de, citado previamente pelo Supremo Tribunal Federal, defender o ato ou texto normativo que constitua objeto de demanda
promovida em sede de ação declaratória de constitucionalidade ou de ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
b) é, consoante o texto constitucional, processado e julgado perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade, desde que guardem conexão com crimes de
mesma natureza imputados ao Presidente ou Vice-Presidente da República.
c) na defesa dos interesses da União, atua como
nos conflitos federativos submetidos ao Supremo Tribunal Federal mediante representação de
intervenção federal.
d) é de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
e) tem o dever constitucional de, citado previamente pelo Supremo Tribunal Federal, defender o ato ou texto normativo que constitua objeto de demanda promovida
em sede de controle abstrato de constitucionalidade, inclusive nos casos em que seja indispensável sustentar tese jurídica contrária ao entendimento jurisprudencial já
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade.

dominus litis

Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/250919

Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área I/Consultor Legislativo/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com relação à Advocacia-Geral da União, ao Ministério Público e à defensoria pública, julgue o próximo item.
O advogado-geral da União poderá, por delegação do presidente da República, prover cargos públicos federais, na forma da lei.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/252489

Questão 82: FUNIVERSA - ACI (SEPLAG DF)/SEPLAG DF/Planejamento e Orçamento/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com relação às funções essenciais à Justiça, é correto afirmar que
a) os integrantes das carreiras do Ministério Público adquirem estabilidade após cumprirem estágio probatório de três anos, desde que satisfaçam os requisitos
legais.
b) os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá do concurso público de provas, de provas e títulos, ou
de títulos, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
c) a destituição do procurador-geral da República, por iniciativa do presidente do Supremo Tribunal Federal, deverá ser precedida da aprovação da maioria absoluta
da Câmara dos Deputados.
d) a proposta orçamentária do Ministério Público se sujeita aos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
e) o advogado-geral da União, de livre nomeação pelo presidente da República entre os integrantes da respectiva carreira, deverá ser cidadão maior de trinta e cinco
anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/262322

Questão 83: FGV - AJ (TJ RJ)/TJ RJ/Comissário de Justiça da Infância, da Juventude e do Idoso/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Determinada lei estadual, editada no corrente ano, com o objetivo de aumentar a eficiência na representação judicial da Administração Pública, dispôs que as execuções
fiscais passariam a ser promovidas pela “Procuradoria da Fazenda Estadual”, estrutura orgânica criada pela referida lei, vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda e
totalmente autônoma em relação à Procuradoria-Geral do Estado, a quem caberia a representação dos demais interesses estatais. À luz desse quadro, é correto afirmar
que a lei estadual é:
a)
b)
c)
d)
e)

inconstitucional, pois a Procuradoria da Fazenda Estadual deveria ser órgão integrante do Ministério Público;
constitucional, pois a lei estadual pode dispor livremente sobre as matérias de interesse do Estado;
inconstitucional, pois a Procuradoria da Fazenda Estadual deveria estar diretamente subordinada ao Chefe do Poder Executivo;
constitucional, pois a Procuradoria da Fazenda Estadual está constitucionalmente vocacionada à defesa dos interesses fazendários do Estado;
inconstitucional, pois o Estado não pode criar Procuradorias autônomas e desvinculadas da Procuradoria-Geral do Estado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/265788

Questão 84: INCAB (ex-FUNCAB) - Adv (EMDAGRO)/EMDAGRO/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
De acordo com a jurisprudência constitucional sobre a advocacia pública, é correto afirmar:
a) O titular de cargo de Procurador de autarquia deve apresentar instrumento de mandato para representá-la em juízo.
b) Cabe aos Estados, no exercício do poder constituinte derivado, decidir pela concessão de inamovibilidade aos procuradores estaduais.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir
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c) É inconstitucional norma estadual que autoriza ocupante de cargo em comissão a desempenhar atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder
Executivo.
d) Excluem-se os honorários de advogado público para fins de cálculo do teto de remuneração.
e) É defeso às assembleias legislativas a estruturação de Procuradorias Legislativas, por se tratar de competência privativa do Poder Executivo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/273889

Questão 85: IDECAN - Admin (SEP PR)/AGU/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Considerando as regras constitucionais sobre as funções essenciais da justiça, analise.
I. Constituem garantias do Ministério Público: vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em
julgado, e 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. Constituem vedações do Ministério Público: participar de sociedade comercial, na forma da lei, exercer
atividade político-partidária e exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, sem exceções.
II. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou por meio 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 e
a representação da União na execução da dívida ativa de natureza tributária.
III. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a
participação facultativa da Ordem dos Advogados do Brasil, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
Está(ão) INCORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
a) I, II e III.
b) II, apenas.
c) I e II, apenas.
d) I e III, apenas.
e) II e III, apenas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/274531

Questão 86: IDECAN - Ag Adm (SEP PR)/AGU/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Considerando as previsões constitucionais concernentes às funções essenciais da Justiça, assinale a afirmativa correta.
a) Integram as funções essenciais à Justiça, além da Advocacia-Geral da União, as Defensorias Públicas, a advocacia privada e o Ministério Público.
b) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, nomeado dentre os integrantes da carreira, com idade acima de 35 anos e que possuam
notável saber jurídico e reputação ilibada.
c) A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, em todas as causas
de seu interesse, bem como na execução da dívida ativa de natureza tributária.
d) O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, cabendo à
advocacia, por expressa disposição constitucional, exercer o controle externo da atividade policial.
e) Dentre as funções do Ministério Público estão a promoção, privativa, da ação penal pública, e subsidiária, da ação penal privada, na forma da lei, bem como zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua
garantia.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/274812

Questão 87: FCC - Proc (PGE RN)/PGE RN/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Lei estadual criou cargos em comissão de assessor jurídico junto aos Gabinetes de Secretários de Estado, de livre provimento por estes, dentre bacharéis em direito com
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com a lei, aos titulares dos cargos cabe exercer a consultoria jurídica a respeito da legalidade dos atos
administrativos, normativos e contratos de interesse da Secretaria, bem como atuar em juízo em defesa dos atos praticados pelo Secretário. A referida lei é
a) compatível com a Constituição Federal, uma vez que os Estados têm autonomia para criar cargos em comissão junto aos Gabinetes dos Secretários de Estado,
ainda que para o exercício da consultoria jurídica e da representação judicial de que trata a Lei.
b) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a consultoria jurídica aos Gabinetes de Secretários e a representação do Estado em juízo são atribuições
dos Procuradores do Estado.
c) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que o cargo de assessor jurídico é cargo técnico, devendo ser preenchido mediante concurso público, ainda que
não seja exigível seu preenchimento por Procuradores do Estado para o exercício das atribuições previstas na Lei.
d) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que apenas a Constituição Estadual poderia excluir das atribuições da Procuradoria Geral do Estado a assessoria
jurídica aos Gabinetes de Secretários.
e) incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a consultoria jurídica aos Gabinetes de Secretários é atribuição dos Procuradores do Estado, podendo os
assessores jurídicos exercer, exclusivamente, a representação judicial do Estado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/282779

Questão 88: FGV - Proc (Niterói)/Pref Niterói/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A partir das regras e princípios constitucionais afetos à Advocacia Pública, é correto afirmar que as Procuradorias Municipais
a) devem atender, tanto quanto possível, ao princípio da descentralização administrativa, criando-se estruturas independentes para as atividades de consultoria e
assessoria jurídica litigiosa.
b) podem receber autonomia administrativa e financeira.
c) devem seguir o princípio da especialização, havendo Procuradorias específicas para cada ente da Administração Pública que possua personalidade jurídica de
direito público.
d) devem ser necessariamente dirigidas por profissional da respectiva carreira.
e) devem ser regidas pelo princípio da unidade, prevalecendo o princípio geral de que as atividades de consultoria e assessoramento jurídico devem ser
desempenhadas pela mesma estrutura orgânica.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir
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Questão 89: Com. Exam. (TRT 2) - JT TRT2/TRT 2/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Em relação à Advocacia Geral da União, aponte a alternativa correta:
a) É a instituição que, diretamente ou não, representa a União, judicial ou extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos de lei ordinária que dispuser sobre sua
organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
b) É a instituição que tem como chefe o Advogado-Geral da União, nomeado pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do
Senado Federal.
c) A representação da União, na execução da dívida ativa de natureza tributária, cabe à Defensoria Pública da Fazenda Nacional.
d) Aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal é assegurada estabilidade após 3 (três) anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante
os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.
e) Ingresso nas classes iniciais das carreiras da Advocacia Pública far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, ou por nomeação do Advogado-Geral da
União, dentre os cidadãos maiores de 35 (trinta e cinco anos), de notável saber jurídico e reputação ilibada.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/310256

Questão 90: MS CONCURSOS - Ass Jur (CORE PE)/CORE PE/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca das Funções Essenciais à Justiça, é incorreto afirmar que:
a) A estabilidade dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal será obtida após três anos de efetivo exercício, mediante a realização de avaliação que será
precedida de relatório circunstanciado das corregedorias.
b) A execução de dívida ativa de natureza tributária da União é atribuição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
c) As regras da magistratura previstas no art. 93 e no inciso II do art. 96 da Constituição Federal são aplicáveis, no que couber, à Defensoria Pública.
d) A organização e funcionamento da Advocacia-Geral da União será feita mediante lei de iniciativa do AdvogadoGeral da União.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/534530

Questão 91: FADESP - Ana Tec (CREA PA)/CREA PA/Agronomia/2014
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de _________ anos, de
notável saber jurídico e reputação ilibada.
a)
b)
c)
d)

25 anos.
30 anos.
35 anos.
40 anos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/842847

Questão 92: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF5/TRF 5/2013
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com relação a segurança pública, defesa do estado e das instituições democráticas e funções essenciais à justiça, assinale a opção correta.
a) O decreto que instituir o estado de defesa pode indicar, como medida coercitiva, a busca e apreensão em domicílio.
b) É constitucional, de acordo com entendimento do STF, norma estadual que atribua à defensoria pública estadual a prestação de assistência judicial a servidores
públicos processados pela prática de ato em razão do exercício de suas funções.
c) É obrigatória a participação do Poder Legislativo estadual no procedimento de escolha e nomeação do procurador-geral de justiça de estado-membro, assim como
é obrigatória a participação do Senado Federal no procedimento de escolha e nomeação do procurador-geral da República.
d) O advogado-geral da União será julgado, pelos crimes de responsabilidade, perante o STF.
e) O rol dos órgãos encarregados do exercício da segurança pública, previsto constitucionalmente, é taxativo e, segundo o STF, os estados-membros e o DF devem
observá-lo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/104387

Questão 93: CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2013
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.
Compete à Advocacia-Geral da União representar, judicial e extrajudicialmente, a União, o que inclui, por exemplo, a representação judicial do Conselho da Justiça
Federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/109694

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ RR)/TJ RR/2013
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Em relação ao MP e à advocacia pública, assinale a opção correta.
a) Aos membros do MP não é vedado exercer a atividade político-partidária.
b) O princípio da ampla defesa materializa-se no procedimento administrativo apenas com a possibilidade de assistência de advogado legalmente constituído.
c) A atuação da Advocacia-Geral da União limita-se ao contencioso judicial.
d) Em sede de controle concentrado de constitucionalidade de norma federal ou estadual frente à CF, pode o advogado-geral da União manifestar-se pela
inconstitucionalidade da referida norma.
e) O fundamento constitucional do princípio do promotor natural assenta-se nas cláusulas da independência funcional e na inamovibilidade dos membros do MP.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/117857

Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2013
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir
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Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Ainda sobre a organização e o funcionamento de diversas instituições públicas brasileiras, julgue o item seguinte.
A Advocacia-Geral da União tem por chefe o advogado-geral da União, de livre nomeação pelo presidente da República entre os integrantes da carreira que tenham mais
de trinta e cinco anos de idade, notável saber jurídico e reputação ilibada.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/138074

Questão 96: FGV - Proc Leg (ALMT)/AL MT/2013
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Sobre as funções essenciais da justiça, analise as afirmativas a seguir.
I. Aos Procuradores de Estado é assegurada a vitaliciedade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios,
após relatório circunstanciado das corregedorias.
II. Segundo a Constituição da República, Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas
gerais para sua organização nos estados; contudo apenas para as Defensorias dos estados é assegurada autonomia funcional e administrativa.
III. O Advogado‐Geral da União será nomeado pelo Presidente da República, após aprovação de seu nome pelo Senado Federal.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
e) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/156565

Questão 97: CETRO - Proc (CREF 4)/CREF 4/F57/2013
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Sobre a Advocacia Pública, conforme disciplinada na Constituição Federal, analise as assertivas abaixo.
I. O Chefe da Advocacia-Geral da União é o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 (trinta e
cinco) anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
II. A representação da União na execução da dívida ativa de natureza tributária cabe à Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional.
III. Nos concursos públicos de provas e títulos destinados à seleção de Procuradores dos Estados, é imprescindível a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil.
É correto o que se afirma em
a) II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I, II e III.
d) III, apenas.
e) I e II, apenas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/166568

Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - DP RR/DPE RR/2013
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Assinale a opção correta a respeito das funções essenciais à justiça.
a) Segundo entendimento do STF, a imunidade do advogado assegurada pela CF se estende às relações desse profissional com o seu cliente.
b) Será constitucional regra inserida em constituição estadual que reconheça ao DP a possibilidade de exercer a advocacia privada.
c) O MP Federal escolherá o Corregedor Nacional do Conselho Nacional do MP entre seus integrantes, vedada a recondução.
d) Compete à Advocacia-Geral da União a representação judicial da União, circunstância que lhe autoriza a representação judicial não somente do Poder Executivo,
como também do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
e) A CF conferiu aos estados-membros a competência para dispor, no âmbito das respectivas constituições, sobre o tempo de exercício no cargo necessário para a
aquisição da estabilidade por parte dos membros de suas procuradorias-gerais ou advocacias-gerais de estado.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/166819

Questão 99: VUNESP - Adv (TJ SP)/TJ SP/2013
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta sobre a advocacia pública.
a) A instituição que, diretamente ou por meio de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, é a Procuradoria-Geral da República.
b) As atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo cabem à Defensoria Pública da União.
c) Aos procuradores dos Estados é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante o Conselho Nacional do
Ministério Público.
d) Competem aos Procuradores do Estado e do Distrito Federal a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.
e) O Advogado-Geral da União será nomeado pelo Presidente da República dentre membros da carreira, maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e
reputação ilibada.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir
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Questão 100: CEBRASPE (CESPE) - TRSS (ANS)/ANS/2013
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Em relação ao direito constitucional brasileiro, julgue o item de à luz da Constituição Federal de 1988 (CF).
De acordo com a CF, se um servidor efetivo da ANS for acusado da prática de crime de corrupção, esse servidor terá direito de ser defendido em juízo pela AdvocaciaGeral da União.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/212230

Questão 101: CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ PI)/TJ PI/Remoção/2013
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca do disposto na CF a respeito da advocacia pública e da DP, assinale a opção correta.
a) Os procuradores dos estados e do DF deverão ser remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única.
b) A DP é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, daqueles que não quiserem
pagar por um advogado.
c) A AGU tem por chefe o procurador-geral da República, de livre nomeação pelo presidente da República entre cidadãos maiores de trinta anos, de notável saber
jurídico e reputação ilibada.
d) Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União caberá à PGF.
e) A CF assegura autonomia funcional e administrativa à DPU, mas não às DPs estaduais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/382306

Questão 102: INCAB (ex-FUNCAB) - Inv Pol (PJC MT)/PJC MT/2013
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Tendo em vista o tema funções essenc1a1s à administração da justiça, bem como considerando a Constituição de 1988, a doutrina e a jurisprudência constitucionais,
assinale a alternativa correta.
a) A atual Constituição veda aos membros do Ministério Público o exercício de atividade político-partidária.
b) A advocacia pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados.
c) Aos procuradores dos Estados é assegurada estabilidade após dois anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante o Conselho Nacional do
Ministério Público.
d) A Constituição de 1988 autoriza expressamente a contratação temporária de advogados para o exercício das funções de defensor público, em situações
excepcionais.
e) O Ministério Público não está sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas, devido à sua autonomia administrativa, orçamentária e financeira, bem como pelo fato
de ser defensor da ordem jurídica e do regime democrático.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/434917

Questão 103: ESAF - PFN/PGFN/2012
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Sobre a organização constitucional da Advocacia-Geral da União, é correto afirmar que
a) a Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei,
as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Legislativo.
b) na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.
c) a Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal,
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
d) o ingresso nas classes iniciais das carreiras da Advocacia-Geral da União far-se-á, salvo no caso de reaproveitamento de advogados integrantes dos quadros
funcionais de autarquias ou fundações extintas, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos.
e) a Advocacia-Geral da União é a instituição que representa judicialmente a União perante o Supremo Tribunal Federal, salvo na matéria tributária onde esta
representação cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/70112

Questão 104: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2012
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca da AGU, julgue o item a seguir.
Incumbe à AGU, diretamente ou mediante órgão vinculado, exercer a representação judicial e extrajudicial da União, assim como as atividades de consultoria e
assessoramento jurídico dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/70577

Questão 105: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2012
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca da AGU, julgue o item a seguir.
A CF estabelece expressamente que a representação da União, na execução da dívida ativa de natureza tributária, cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
observado o disposto em lei.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.
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Questão 106: ESAF - AFRFB/SRFB/"Sem Área"/2012
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A Constituição de 1988 instituiu a Advocacia-Geral da União como órgão de defesa judicial e extrajudicial da União. Sobre essa instituição, é correto afirmar que:
a) os membros das Carreiras que a integram gozam da prerrogativa constitucional da inamovibilidade.
b) as Procuradorias de Estado devem seguir a orientação normativa do Advogado-Geral da União.
c) o Advogado-Geral da União é cargo de livre nomeação do Presidente da República, atendendo os requisitos de notável saber jurídico e moral ilibada.
d) a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é responsável pela representação judicial das Autarquias e Fundações públicas federais.
e) antes de sua posse, o Advogado-Geral da União é sabatinado pelo Senado Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/81500

Questão 107: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE TO)/MPE TO/2012
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A respeito das funções essenciais à justiça, assinale a opção correta.
a) O MP pode deflagrar o processo legislativo de lei concernente aos planos de carreira de seus membros e servidores, não podendo, no entanto, fixar ou estabelecer
a revisão dos respectivos vencimentos, em razão da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para essa matéria.
b) A DPU é regulamentada por lei complementar, e as DPs estaduais, assegurada a autonomia funcional e administrativa, são regulamentadas por lei ordinária
própria de cada estado da Federação, cabendo ao Poder Executivo estadual elaborar a proposta orçamentária da instituição.
c) O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo absolutamente inviolável por seus atos e manifestações, inclusive em entrevistas aos meios de
comunicação.
d) Ao MP cabe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e coletivos; para isso, ele possui, por exemplo, legitimidade para ajuizar
ACP em defesa do patrimônio público e do meio ambiente.
e) A Advocacia-Geral da União é instituição que representa a União, em juízo e fora dele, e presta consultoria jurídica e assessoramento ao Poder Executivo e ao
Poder Legislativo.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/84429

Questão 108: CEBRASPE (CESPE) - AA (PRF)/PRF/2012
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com relação à organização do estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item seguinte.
O advogado-geral da União, chefe da advocacia-geral da União, é cargo de livre nomeação pelo presidente da República, entre brasileiros maiores de trinta e cinco anos,
de notável saber jurídico e idoneidade moral.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/110162

Questão 109: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-ES)/TCE-ES/Auditoria Governamental/2012
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Julgue o item que se segue, acerca dos sistemas de controle jurisdicional da administração pública, da representação e reclamação administrativas e da advocacia
administrativa.
O advogado-geral da União representa judicial e extrajudicialmente a União em seus diversos órgãos, prestando assessoramento e consultoria aos chefes dos três
poderes da República.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/143786

Questão 110: CETRO - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2012
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Assinale a alternativa que apresenta o órgão específico responsável pela representação da União na execução da dívida ativa de natureza tributária conforme a
Constituição Federal.
a) Ministério Público Federal.
b) Advocacia-Geral da União.
c) Procuradoria-Geral da União.
d) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
e) Consultoria-Geral da União.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/157740

Questão 111: CEBRASPE (CESPE) - Admin (TJ RR)/TJ RR/2012
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com relação ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente.
É obrigatória a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases do concurso público de provas e títulos para o cargo de procurador dos estados e do
Distrito Federal, não sendo obrigatória, contudo, para o ingresso nas classes das carreiras da Advocacia-Geral da União.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/180784

Questão 112: FCC - AJ TRE PR/TRE PR/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
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A Constituição da República prevê, igualmente, para a Advocacia-Geral da União e os Procuradores do Estado que
a) se organizam em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas
as suas fases.
b) têm assegurada a garantia da inamovibilidade, sendo vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais, fixadas em lei complementar federal,
que organizará a instituição a que pertencem e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados.
c) exercem a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, exceto na execução da dívida ativa de natureza tributária, em que a
representação dos Estados cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.
d) têm estabilidade assegurada decorridos dois anos de efetivo exercício da função, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório
circunstanciado das corregedorias.
e) são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/225423

Questão 113: IBFC - Pesq TIAE/INEP/Área IV/2012
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Considerando as normas consagradas na Constituição Federal a respeito das funções essenciais à Justiça, analise as proposições abaixo.
I. O Ministério Público estadual, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, exerce a representação judicial e a consultoria jurídica da
respectiva unidade federada.
II. A Advocacia-Geral da União (AGU) é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendolhe, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. São princípios institucionais da AGU a unidade, a
indivisibilidade e a independência funcional.
III. Os Procuradores dos Estados, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, são encarregados de promover
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados. Ás Procuradorias Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa
de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
A parti dessa análise, pode-se concluir que:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I e II estão corretas.
apenas I e III estão corretas.
apenas II e III estão corretas.
todas as proposições estão corretas.
todas as proposições estão incorretas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/370712

Questão 114: CS UFG - Esc Jud (TJ GO)/TJ GO/Área: III/2012
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
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, observada, relativamente a seus membros, entre outras, a garantia da vitaliciedade, após
a)
b)
c)
d)

seis meses de exercício, não podendo perder o cargo senão por regular procedimento administrativo ou judicial.
um ano de exercício, não podendo perder o cargo senão por decreto do respectivo Procurador-Geral.
dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado.
três anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por decreto do Colégio de Procuradores.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/982687

Questão 115: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 3/2011
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A respeito da Advocacia Pública, assinale a alternativa correta.
a) São princípios institucionais das Procuradorias dos Estados a unidade e a indivisibilidade. Como consequência, é inconstitucional lei estadual que crie ProcuradoriaGeral para consultoria, assessoramento jurídico e representação judicial da Assembleia Legislativa.
b) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e
cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta do Senado Federal.
c) Aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, que ingressarem na carreira mediante concurso público, é assegurada estabilidade após três anos de efetivo
exercício, mediante avaliação periódica de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.
d) Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União não caberá à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/238860

Questão 116: NCE e FUJB (UFRJ) - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Processual/2011
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Além de estruturar os Poderes da República, a CRFB/88 ocupou-se em estatuir funções essenciais à Justiça. Acerca de tais funções, analise as afirmativas a seguir:
I. A assessoria jurídica aos necessitados, constitucionalmente a cargo da Defensoria Pública, autoriza que vítimas e familiares de vítimas hipossuficientes
econômicos sejam assistidos por Defensor Público.
II. A CRFB/88 comete à Advocacia-Geral da União a representação judicial e extrajudicial da União, diretamente ou por órgão vinculado.
III. Nos limites da lei, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, desde que no exercício da profissão.
IV. É função expressa do Ministério Público, nos termos da CRFB/88, zelar e garantir pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados no texto constitucional, promovendo as medidas necessárias ao exercício de tal função.
Pode-se concluir que:
a) apenas I e IV estão corretas;
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apenas II e III estão corretas;
apenas II e IV estão corretas;
apenas I,II e IV estão corretas;
todas estão corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/274024

Questão 117: CEBRASPE (CESPE) - JE TJPB/TJ PB/2011
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com relação ao tratamento constitucional do Poder Judiciário, da AGU e da representação judicial dos estados e do DF, assinale a opção correta.
a) Compete ao STF resolver os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais
diversos.
b) A AGU é o órgão que, de modo direto, ou mediante órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cumprindo-lhe realizar a consultoria e o
assessoramento jurídico do Poder Executivo.
c) Ao conferir aos procuradores dos estados e do DF a sua representação judicial, a CF veda expressamente que tais entidades federativas confiram mandato
a outros advogados para causas especiais.
d) Por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de índole essencialmente constitucional, a competência originária do STF não se restringe às
situações fixadas na CF, tendo sentido meramente exemplificativo o rol de atribuições do STF explicitadas no texto constitucional.
e) A Emenda Constitucional n.º 45, que implantou a reforma do Poder Judiciário, confirmou o entendimento do CNJ de estabelecer férias coletivas para os juízes e
membros dos tribunais de segundo grau.

ad

judicia

Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/288378

Questão 118: CEBRASPE (CESPE) - ATCGen (MEC)/MEC/Gerente de Projetos/2011
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Julgue o item que se segue, relativo ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça.
A Advocacia-Geral da União tem por chefe o advogado-geral da União, de livre nomeação, pelo presidente da República, entre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de
notável saber jurídico e reputação ilibada.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1304176

Questão 119: CEBRASPE (CESPE) - JT TRT1/TRT 1/2010
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca da AGU e da consultoria jurídica dos estados e do DF, assinale a opção correta.
a) O chefe da AGU é escolhido, entre os membros das carreiras desse órgão, pelo presidente da República.
b) Considerando-se que os procuradores do DF exercem a representação judicial do DF, é vedado ao Poder Legislativo distrital praticar, em juízo, atos processuais
em nome próprio.
c) A CF assegura aos procuradores dos estados e do DF estabilidade após dois anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos
próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.
d) De acordo com o disposto na CF e com entendimento do STF, a representação judicial de tribunal regional federal, por se tratar de órgão da União destituído de
personalidade jurídica, cabe à AGU.
e) Segundo a CF, o ingresso nas classes iniciais das carreiras da AGU far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil em todas as suas fases.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/84651

Questão 120: Com. Exam. (TRT 6) - JT TRT6/TRT 6/2010
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca da Advocacia Pública, leia atentamente as assertivas abaixo e, depois, assinale a alternativa CORRETA:
I. A Advocacia-Geral da União pode deixar de defender a constitucionalidade de norma questionada no Supremo Tribunal Federal.
II. O Advogado-Geral da União precisa ser maior de 35 anos e ter “notável saber jurídico e reputação ilibada”, mas não precisa integrar as carreiras da AGU,
sendo, contudo, submetido à aprovação do Senado Federal.
III. Os Estados podem criar Procuradorias da Fazenda, conquanto estejam vinculadas à Procuradoria-Geral do Estado.
IV. Compete à Procuradoria-Geral Federal, por delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a execução de multa imposta aos empregadores pelos
órgãos de fiscalização das relações de trabalho.
V. É absolutamente vedada a contração de escritórios privados de advocacia para a representação da União em causas especiais, ou no exterior.
a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
c) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.
d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
e) Nenhuma das assertivas está correta.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/104557

Questão 121: FCC - AJ TRT9/TRT 9/Administrativa/2010
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Em matéria de funções essenciais à Justiça, analise:
I. Representação da União na execução da dívida ativa de natureza tributária.
II. Representação judicial das respectivas unidades federadas, salvo o Distrito Federal.
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As referidas representações cabem, respectivamente,
a) à Advocacia-Geral da União e ao Ministério Público dos Estados.
b) à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e aos Procuradores dos Estados.
c) ao Ministério Público Federal e aos Procuradores dos Estados.
d) à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e às Defensorias Públicas dos Estados.
e) às Defensorias Públicas da União e aos Advogados credenciados.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/194208

Questão 122: FCC - AJ TRT22/TRT 22/Judiciária/Execução de Mandados/2010
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Em relação às funções essenciais à Justiça, estabelece a Constituição Federal, dentre outras hipóteses, que
a) a destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República ou do Senado Federal, deverá ser precedida de autorização da maioria
qualificada do Congresso Nacional.
b) a Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco
anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
c) a legitimação exclusiva e privativa do Ministério Público para as ações civis públicas, impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta
Constituição e na lei.
d) o Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quinze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria da
Câmara dos Deputados, para um mandato de dois anos, vedada a recondução.
e) aos Procuradores do Estado é assegurada vitaliciedade após três anos da posse, mediante avaliação de desempenho pelo Chefe do Executivo, após relatório
circunstanciado dos Conselhos respectivos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/243757

Questão 123: FCC - Proc (ALESP)/ALESP/2010
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A Advocacia-Geral da União
I. é a instituição que, diretamente ou por meio de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente.
II. tem por competência, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento
jurídico do Poder Executivo.
III. tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Congresso Nacional dentre os funcionários de carreira maiores de trinta e cinco anos, de
reputação ilibada.
IV. tem por competência a execução da dívida ativa de natureza tributária da União.
Está correto o que se afirma APENAS em
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
I e III.
I e IV.
II e III.
III e IV.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/568831

Questão 124: IPAD - Adv (Pref Goiana PE)/Pref Goiana (PE)/2010
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
As atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Federal são de competência do(a):
a)
b)
c)
d)
e)

Ministério Público Federal.
Defensoria Pública da União.
Supremo Tribunal Federal.
Tribunal de Contas da União.
Advocacia-Geral da União.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/1164389

Questão 125: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2009
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
No que se refere à atuação da Advocacia-Geral da União, julgue o próximo item.
O Advogado-Geral da União, ministro por determinação legal, obteve da Carta da República tratamento diferenciado em relação aos demais ministros de Estado, o que se
constata pelo estabelecimento de requisitos mais rigorosos para a nomeação − idade mínima de 35 anos, reputação ilibada e notório conhecimento jurídico −, bem como
pela competência para o julgamento dos crimes de responsabilidade, visto que ele será sempre julgado pelo Senado Federal, ao passo que os demais ministros serão
julgados perante o STF, com a ressalva dos atos conexos aos do presidente da República.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/60024

Questão 126: FCC - TJ TRT7/TRT 7/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A instituição incumbida, diretamente ou através de órgão vinculado, de representar a União, judicial e extrajudicialmente, é
a) o Tribunal de Contas da União.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir

22/28

29/09/2020

TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

b) o Ministério Público Federal.
c) a Procuradoria-Geral da República.
d) a Advocacia-Geral da União.
e) a Defensoria Pública da União.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/174492

Questão 127: CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (RN)/PC RN/2009
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com relação às funções essenciais à justiça, assinale a opção correta à luz da CF.
a)
b)
c)
d)
e)

Uma das garantias do MP é a vitaliciedade, após três anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado.
É vedada à Advocacia-Geral da União atividade de consultoria jurídica do Poder Executivo.
São princípios institucionais do MP a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do regime democrático.
É assegurado aos integrantes da Defensoria Pública da União a garantia da inamovibilidade e o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/265007

Questão 128: FAEPESUL - Tec Jud (TJ PR)/TJ PR/"Sem Área"/2009
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Assinale a alternativa incorreta.
a) A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado.
b) Compete à Defensoria Pública a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados.
c) A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou por meio de órgão vinculado, representa a União e os Estados Federados judicial e
extrajudicialmente.
d) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, o qual é nomeado livremente pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de
trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
e) O advogado é indispensável à administração da justiça e seus atos e manifestações, realizados no exercício da profissão e nos limites da lei, são invioláveis.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/433472

Questão 129: Com. Exam. (TRT 8) - JT TRT8/TRT 8/2008
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Sobre a Advocacia Geral da União, assinale a alternativa CORRETA:
a) São atribuições do Advogado-Geral da União desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse da União, nos termos da legislação vigente e,
ainda, fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração
Federal, não sendo possível delegar nenhuma dessas atribuições.
b) Às Consultorias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da
Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, compete, especialmente, fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos
demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de atuação e coordenação quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União.
c) A União é citada nas causas em que seja interessada, na condição de autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida, na pessoa do Advogado-Geral da
União, privativamente, nas hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal. Nas causas que envolvam empréstimos compulsórios, a União é citada na pessoa do
Procurador-Regional da União, nas hipóteses de competência dos demais tribunais, certo que em caso de ausência dessas autoridades a citação se dará na pessoa do
substituto eventual.
d) Os Ministros de Estado podem submeter assuntos ao exame do Advogado Geral da União, inclusive para seu parecer.
e) Nos processos que envolvam a União, são válidas as intimações e notificações feitas nas pessoas de quaisquer dos Advogados da União ou dos Procuradores da
Fazenda Nacional, independentemente de sua atuação nos respectivos autos.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/108106

Questão 130: Com. Exam. (MPT) - Proc (MPT)/MPT/2008
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) a Constituição Federal extinguiu as férias coletivas nos juízos e tribunais de 2º grau, mas não vedou a previsão de dias sem expediente forense normal;
b) a vedação do exercício da advocacia no período posterior de três anos ao afastamento do cargo público, aplica-se aos juízes, aos membros do Ministério Público e
da Advocacia Pública;
c) as decisões administrativas dos Tribunais serão motivadas e deliberadas em sessões públicas, inclusive as disciplinares;
d) o Presidente do Conselho Nacional de Justiça é o Presidente do STF mas o cargo de Ministro- Corregedor é privativo do Ministro do STJ;
e) não respondida.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/113426

Questão 131: ESAF - PFN/PGFN/2007
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Assinale a opção correta.
a) A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União judicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei que
dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo.
b) Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e extrajudicial, a consultoria e a assessoria jurídicas das
respectivas unidades federadas.
c) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, após argüição pública e aprovação pelo
Senado Federal, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
d) O ingresso nas classes iniciais das carreiras da Advocacia-Geral da União far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.
e) O ingresso nas classes iniciais das carreiras da Advocacia-Geral da União far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil na última fase.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir
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Questão 132: ESAF - PFN/PGFN/2007
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, expressamente nos termos da Constituição, que, no caso da norma que contém a resposta certa a esta questão da
prova, também determina a observância do seu comando ao disposto em lei:
a) a representação da União na execução da dívida ativa de natureza tributária, no exercício de função essencial à Justiça.
b) a representação judicial e extrajudicial da União na execução da dívida ativa de natureza tributária e não-tributária, no exercício ou não de função essencial à
Justiça.
c) a representação da União na execução da dívida ativa e consolidada de natureza tributária, no exercício ou não de função essencial à Justiça.
d) a representação judicial da União na execução da dívida interna de natureza tributária ou não-tributária, no exercício de função essencial à Justiça.
e) a representação judicial da União na execução da dívida ativa de natureza tributária e não-tributária, no exercício de função essencial à Justiça.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/57537

Questão 133: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2007
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca da AGU, julgue o item subseqüente.
A CF previu no ato das disposições constitucionais transitórias que os procuradores da República, os quais exerciam as funções de representação judicial da União,
poderiam optar, de forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público Federal e as da AGU.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/61101

Questão 134: PUC PR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2007
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Sobre as funções essenciais à Justiça disciplinadas na Constituição Federal, julgue os itens seguintes:
I - O Ministério Público da União compreende somente o Ministério Público Federal e o do Trabalho sendo que o Ministério Público dos Estados é instituição
apartada.
II - A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado
Federal.
III - Em todas as ações, independentemente de sua natureza, a representação da União é feita pela Advocacia-Geral da União.
IV - É função do Ministério Público 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.
São corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

II e III.
I, II e IV.
II e IV.
II, III e IV.
I e II.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/511883

Questão 135: PUC PR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2007
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Quanto ao Ministério Público e à Advocacia Pública, analise os itens seguintes:
I- 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.
II- 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, permitidas até duas
reconduções.
III- O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária e se ela estiver em desacordo com os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias o
Poder Executivo a devolverá para conformação aos limites legais.
IV- Os procuradores membros da Advocacia-Geral da União adquirem estabilidade após dois anos de exercício efetivo.
É correta ou são corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

I e III.
I e II.
I e IV.
III e IV.
Somente I.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/511885

Questão 136: FCC - Proc (BACEN)/BACEN/2006
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir
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No tocante à Advocacia-Geral da União, a Constituição Federal vigente determina que
a) o Advogado-Geral da União é livremente nomeado pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira da advocacia pública.
b) a representação judicial e extrajudicial da União é incumbência exclusiva e direta da Advocacia-Geral da União, vedada a representação através de órgão
vinculado.
c) o Advogado-Geral da União deve ser maior de trinta anos e não ter idade superior a sessenta e cinco anos, além de possuir notável saber jurídico e reputação
ilibada.
d) a representação da União, na execução da dívida ativa de natureza tributária, cabe à Procuradoria da República, observado o disposto em lei.
e) as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo são atribuições da Advocacia-Geral da União, nos termos da lei complementar que a
organizar.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/12716

Questão 137: ESAF - PFN/PGFN/2006
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Na questão, assinale a opção correta.
a) A Procuradoria da Fazenda Nacional tem por autoridade hierárquica máxima o Ministro de Estado da Fazenda.
b) As Casas Legislativas da União ou dos Estados-membros têm os seus direitos e prerrogativas defendidos em juízo pela Advocacia da União e pelas Procuradorias
Estaduais, respectivamente, sendo-lhes vedado criar procuradorias próprias que as represente em juízo.
c) A Constituição de um Estado-membro não pode conferir autonomia funcional, administrativa e financeira à Procuradoria-Geral do seu Estado.
d) Os membros da Advocacia da União, depois de adquirida a estabilidade, gozam das mesmas garantias dos membros também estáveis do Ministério Público da
União.
e) Constitui função institucional privativa do Ministério Público a propositura de ação civil pública para a defesa do patrimônio público.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/57437

Questão 138: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2006
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Em relação ao direito constitucional, julgue o próximo item.
A citação prévia do advogado-geral da União em todas as ações de inconstitucionalidade apreciadas pelo STF representa a realização de função constitucional
imprescindível e que se equipara à de curador em defesa das normas infra-constitucionais.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/59841

Questão 139: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2006
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com relação ao direito constitucional, julgue o item seguinte.
As prerrogativas da autonomia funcional, administrativa e financeira revelam-se compatíveis com a carreira da advocacia pública, na medida em que esta permite que
seus membros atuem consoante sua consciência jurídica, sem ingerências indevidas da chefia política do Poder Executivo.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/60840

Questão 140: CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (TJ RR)/TJ RR/2006
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Assinale a opção correta a respeito da configuração constitucional da Advocacia Geral da União (AGU).
a) O regime normativo das carreiras da AGU aponta para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma
diferença substancial entre os seus cargos, de modo a verificar-se incompatibilidade funcional e remuneratória, além da diferença dos requisitos exigidos em concurso.
b) A AGU é a instituição que, diretamente ou por meio 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.
c) A AGU tem por chefe o advogado-geral da União, indicado em lista tríplice encaminhada pela instituição para escolha e nomeação pelo presidente da República
entre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada que façam parte de uma das carreiras da AGU.
d) Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe aos advogados da União, observado o disposto em lei.
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/180263

Questão 141: NCE e FUJB (UFRJ) - TATE (Sefaz AM)/SEFAZ AM/2005
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
O Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia e a Defensoria Pública são funções essenciais à Justiça. A respeito dessas funções, é INCORRETO afirmar que:
a) na execução de dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
b) é função institucional do Ministério Público promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos
previstos na Constituição;
c) cabe ao Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los,
exercendo o controle interno da atividade policial;
d) a Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União, tanto judicial como extrajudicialmente;
e) cabe ao Ministério Público defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas sem prejuízo da legitimidade das comunidades indígenas
ingressarem em juízo como partes legítimas em defesa de seus direitos e interesses.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir
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Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/40646

Questão 142: CEBRASPE (CESPE) - DP SE/DPE SE/2005
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item subseqüente.
Considere a seguinte situação hipotética.
O advogado de uma empresa estatal emitiu parecer opinativo favorável a uma contratação com inexigibilidade de licitação. O contrato foi assinado. O TCU entendeu que
não seria caso de inexigibilidade e que tal contrato trouxe prejuízos à administração.
Nessa situação, o TCU pode responsabilizar o advogado público, ainda que não haja culpa ou erro grave do mesmo.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/157985

Questão 143: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/2004
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Com relação à organização, à competência e à jurisdição do Poder Judiciário bem como às funções essenciais à justiça e ao Ministério Público, julgue os seguintes itens.
Na execução de dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, obedecidas as disposições legais.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/2960

Questão 144: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2004
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Acerca do estatuto constitucional da magistratura e da organização e competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgue o
seguinte item.
A representação da União, judicial e extrajudicialmente, é feita pela Advocacia-Geral da União de forma direta ou por meio de órgão vinculado, cabendo à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional a representação da União na execução da dívida ativa de natureza tributária, observado o disposto em lei.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/59621

Questão 145: ESAF - Proc DF/PG DF/2004
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Assinale abaixo a hipótese em que se descreve prerrogativa compatível com o estatuto constitucional do Procurador de Estado.
a) Foro especial por prerrogativa de função junto ao Tribunal de Justiça, nos crimes de responsabilidade definidos em lei.
b) Estabilidade após 3 (três) anos de exercício efetivo, aplicando-se-lhe, no tocante a esta, a mesma disciplina prevista para os servidores públicos ocupantes de
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, inclusive quanto à perda do cargo, naquilo em que o regime que lhe é próprio não for derrogante do regime
comum.
c) Monopólio da representação judicial da pessoa jurídica de direto público a que estiver vinculado, excludente da capacidade desta para conferir mandato
a outros advogados para causas especiais.
d) Foro especial por prerrogativa de função junto ao Tribunal de Justiça, nos crimes dolosos contra a vida.
e) Independência funcional.

ad judicia

Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/139406

Questão 146: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2004
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
No que tange às funções essenciais à justiça, no item seguinte é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Adamastor recebeu, em agosto de 2003, notificação da Secretaria da Receita Federal, informando constar em sua declaração de imposto de renda referente ao exercício
de 2002 um saldo a pagar à União no valor de R$ 12.700,00. Verificando que o pagamento não havia sido feito até o presente momento, a União achou por bem
executar a quantia judicialmente.
Nessa situação, segundo a Constituição Federal, o representante da União para o ajuizamento da ação de execução será a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/470853

Questão 147: FCC - AJ TRT23/TRT 23/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Dentre outras funções, cabe à Advocacia-Geral da União
a)
b)
c)
d)
e)

prestar orientação jurídica e defesa aos necessitados, em todos os graus.
representar a União e o Distrito Federal, na execução da dívida ativa de natureza tributária.
defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.
as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Federal.
promover ação de inconstitucionalidade interventiva federal da União nos Estados.
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir
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Questão 148: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2003
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A respeito da Advocacia-Geral da União (AGU) - instituição que desempenha atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e da representação
judicial da União e das unidades federadas, julgue o item.
O constituinte originário não se limitou a acolher a AGU no texto constitucional, dedicando alguns dispositivos ao seu chefe, o advogado-geral da União. Estabeleceu
requisitos objetivos e subjetivos à sua escolha: idade mínima de trinta e cinco anos, escolha privativa do presidente da República, notável saber jurídico e reputação
ilibada. A exemplo do que ocorre com o procurador geral da República, o advogado-geral da União deverá ter o seu nome aprovado pela maioria absoluta dos membros
do Senado Federal.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/60189

Questão 149: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2003
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
A respeito da Advocacia-Geral da União (AGU) - instituição que desempenha atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e da representação
judicial da União e das unidades federadas, julgue o item.
Pela prática de crime de responsabilidade, a Constituição da República submete o advogado geral da União à jurisdição política do Senado Federal. Por outro lado,
compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as infrações comuns por ele praticadas.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

www.tecconcursos.com.br/questoes/60190

Questão 150: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário/2002
Assunto: Da Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF/1988)
Segundo a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, julgue o item seguinte, conforme entendimento do STF.
Aos procuradores dos estados, no exercício de assistência judiciária, é reconhecida a prerrogativa do recebimento de intimação pessoal, em qualquer processo e grau de
jurisdição, se investidos na função de defensor público.
Certo
Errado
Esta questão possui comentário do professor no site.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19352889/imprimir
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Gabarito
1) Errado
8) Certo
15) A
22) B
29) Errado
36) C
43) Certo
50) A
57) A
64) D
71) A
78) Certo
85) A
92) E
99) D
106) Anulada
113) Anulada
120) A
127) C
134) C
141) C
148) Errado

2) Errado
9) Certo
16) D
23) C
30) D
37) C
44) B
51) A
58) Errado
65) A
72) A
79) C
86) A
93) Certo
100) Errado
107) D
114) C
121) B
128) C
135) E
142) Errado
149) Errado

3) Certo
10) Certo
17) E
24) C
31) D
38) Errado
45) Errado
52) B
59) D
66) E
73) D
80) A
87) B
94) E
101) A
108) Errado
115) C
122) B
129) B
136) E
143) Certo
150) Certo

4) Errado
11) Certo
18) A
25) Errado
32) Errado
39) Errado
46) C
53) B
60) A
67) E
74) C
81) Certo
88) E
95) Errado
102) A
109) Errado
116) E
123) A
130) B
137) C
144) Certo
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5) Errado
12) Errado
19) B
26) Anulada
33) D
40) Errado
47) E
54) Certo
61) A
68) A
75) B
82) D
89) D
96) Anulada
103) B
110) D
117) B
124) E
131) D
138) Errado
145) B

6) Certo
13) Certo
20) Certo
27) D
34) A
41) C
48) Errado
55) Errado
62) Errado
69) Errado
76) B
83) E
90) D
97) C
104) Errado
111) Certo
118) Certo
125) Certo
132) A
139) Errado
146) Certo

7) Errado
14) Errado
21) C
28) Errado
35) D
42) B
49) D
56) D
63) A
70) Certo
77) A
84) C
91) C
98) D
105) Certo
112) E
119) D
126) D
133) Certo
140) Anulada
147) D
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