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Legislação Específica dos Ministérios Públicos 
 

Questão 1: CESPE - Tec MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: O Ministério Público na CF 

A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União (MPU) estão 

claramente dispostos em legislação específica. Acerca dos princípios e das funções da referida 

instituição e dos seus membros, julgue o item que se segue. 

 

É prerrogativa processual do procurador-geral da República ser processado e julgado, nos crimes 

comuns, pelo Supremo Tribunal Federal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 2: CESPE - Tec MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Acerca da autonomia, da estrutura e do funcionamento do MPU, julgue o item a seguir. 

A estrutura completa do MPU é constituída por: Ministério Público Federal e Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 3: CESPE - Tec MPU/MPU/Informática/2010 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Acerca da autonomia, da estrutura e do funcionamento do MPU, julgue o item a seguir. 

 

A proposta orçamentária é matéria que exige a demarcação de diretrizes. Para tanto, é 

necessária a compatibilização dos diferentes ramos do MPU, na forma da lei de diretrizes 

orçamentárias. 

(         ) Certo 
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(         ) Errado 

 

 

Questão 4: CESPE - Tec MPU/MPU/Informática/2010 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Acerca da autonomia, da estrutura e do funcionamento do MPU, julgue o item a seguir. 

O MPU é instituição permanente, essencial ao exercício de todas as funções do Estado 

Democrático de Direito. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 5: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Considerando a organização, a estrutura e os princípios que orientam as atribuições do 

Ministério Público da União (MPU), julgue o item a seguir. 

O princípio do promotor natural decorre da independência funcional e da garantia da 

inamovibilidade dos membros da instituição. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 6: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Com relação aos procuradores-gerais, julgue o próximo item. 

O procurador-geral da República será nomeado pelo presidente da República, após a aprovação 

de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 7: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 
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Assunto: O Ministério Público na CF 

A respeito das funções do MPU e das garantias de seus membros, julgue o item que se segue. 

Aos membros do MPU é vedado o exercício da advocacia, proibição que não se estende aos 

ministérios públicos estaduais. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 8: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: O Ministério Público na CF 

A respeito das funções do MPU e das garantias de seus membros, julgue o item que se segue. 

As funções institucionais do MPU definidas pela Constituição Federal são enumeradas de modo 

taxativo. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 9: CESPE - PJ (MPE TO)/MPE TO/2012 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No que se refere à abrangência do MP, às suas funções institucionais e às garantias de seus 

membros, assinale a opção correta com base na CF. 

 a) O exercício de atividade político-partidária é permitido aos membros do MP, mas é vedado 

aos membros da magistratura. 

 b) O MP dispõe de autonomia funcional e administrativa, podendo propor ao Poder Legislativo a 

criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de 

provas ou de provas e títulos. 

 c) Vitaliciedade é uma vantagem instituída pela CF em benefício dos membros do MP, 

admitindo-se, contudo, a sua remoção por motivo de interesse público, mediante decisão do 

órgão colegiado competente do próprio MP. 

 d) O MP abrange exclusivamente o MPF, os MPs dos estados da Federação, o do DF e o dos 

territórios. 
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 e) Os membros do MP são inamovíveis, salvo por motivo de interesse público ou administrativo 

e mediante decisão, devidamente fundamentada, da maioria simples dos membros do Conselho 

Nacional do Ministério Público. 

 

 

Questão 10: CESPE - PJ (MPE TO)/MPE TO/2012 

Assunto: O Ministério Público na CF 

A respeito da constituição do MP, de suas funções e das atribuições de seus membros, assinale a 

opção correta. 

 a) Constitui função típica do MP defender judicialmente os direitos e interesses das populações 

indígenas, exceto os referentes às terras indígenas por elas tradicionalmente habitadas. 

 b) O cargo de chefe do MP estadual e o de chefe do MP junto ao tribunal de contas do estado 

poderão ser acumulados pelo procurador-geral de justiça. 

 c) O MP pode, nos processos administrativos de sua competência, expedir notificações e 

requisitar informações e documentos indispensáveis para instruí-los, na forma da lei 

complementar respectiva. 

 d) O MP Eleitoral integra o rol dos órgãos do MP, definido pela CF. 

 e) Os membros do MP Militar que atuam na justiça militar de primeira instância integram a 

estrutura do MP estadual. 

 

 

Questão 11: CESPE - Proc (MPTC-DF)/TC-DF/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Julgue o próximo item, que versa sobre o MP, o TCDF e o TCU. 

O procurador da República pode afiliar-se a partido político para concorrer ao cargo de deputado 

federal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 12: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 
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Relativamente ao MPU, julgue o item a seguir. 

Embora os Ministérios Públicos (MPs) junto aos tribunais de contas sejam órgãos autônomos e 

independentes do MPU e dos MPs dos estados, aplicam-se aos seus membros os mesmos 

direitos, vedações e forma de investidura. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 13: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Relativamente ao MPU, julgue o item a seguir. 

A CF autoriza o MPU a exercer a representação judicial da Fundação Nacional do Índio em casos 

excepcionais e relacionados à defesa dos direitos das populações indígenas. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 14: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Acerca dos direitos, das garantias e das prerrogativas dos membros do MPU, julgue o próximo 

item. Nesse sentido, considere que a sigla CF, doravante, sempre que empregada, refere-se à 

Constituição Federal de 1988. 

Procurador da República que tenha ingressado na carreira após a promulgação da CF poderá 

exercer o cargo de secretário estadual de segurança pública, desde que esteja em 

disponibilidade. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 15: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item subsecutivo. 
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Compete ao CNMP apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos funcionais 

e administrativos praticados por membros do MPU e dos MPs dos estados, podendo revê-los, 

fixando prazo para a adoção das providências necessárias à sua correção, ou, se for o caso, 

desconstituí-los. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 16: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item subsecutivo. 

Comporão o CNMP, além de membros do MPU e dos MPs dos estados, da magistratura e da 

advocacia, dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, um indicado pela Câmara 

dos Deputados e o outro, pelo Senado Federal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 17: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No tocante às garantias institucionais do MP, julgue o item abaixo. 

Em função da autonomia financeira e administrativa assegurada ao MP pela CF, o aumento do 

valor dos subsídios dos membros do órgão pode ser realizado por meio de ato normativo do 

procurador-geral da República. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 18: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Relativamente à competência constitucional do MPU, julgue o item a seguir. 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

O MPU possui competência para ajuizar, em defesa do meio ambiente, ação civil pública cujo 

pedido principal seja a declaração de  inconstitucionalidade de determinada lei federal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 19: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Relativamente à competência constitucional do MPU, julgue o item a seguir. 

Os instrumentos de atuação do MPU na defesa da ordem jurídica incluem o ajuizamento, pelo 

procurador-geral da República, de ADC de lei ou ato normativo federal e de ADPF decorrente da 

CF. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 20: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Relativamente à competência constitucional do MPU, julgue o item a seguir. 

O MPT não possui legitimidade para atuar no âmbito do STF. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 21: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Relativamente à competência constitucional do MPU, julgue o item a seguir. 

 

Se, em sede de investigação criminal ou instrução processual penal conduzida pelo MPU, fizer-se 

necessária a quebra do sigilo de comunicação telefônica e fiscal de indivíduo investigado ou 

processado, o parquet deverá requerê-la ao órgão judicial competente, já que não tem 

competência para determiná-la unilateralmente. 
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(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 22: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No que se refere aos direitos, às garantias e às prerrogativas dos membros do MPU, julgue o item 

seguinte. 

Ressalvados os membros do MPDFT, os membros do MPU que integravam a carreira na data da 

promulgação da CF podem exercer a  advocacia, desde que estejam regularmente inscritos na 

OAB. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 23: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No que se refere aos direitos, às garantias e às prerrogativas dos membros do MPU, julgue o item 

seguinte. 

Membro do MPU pode se candidatar ao cargo de prefeito, desde que cumpra os requisitos 

previstos na legislação eleitoral e esteja no gozo de  licença não remunerada. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 24: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Julgue o item que se segue, relativo ao CNMP. 

 

Cabe ao CNMP efetuar o controle da atuação administrativa e financeira do MP e do 

cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. 

 (         )Certo 
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 (         )Errado 

 

 

Questão 25: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Julgue o item que se segue, relativo ao CNMP. 

Não constitui competência do CNMP a revisão, de ofício ou mediante provocação, de processos 

disciplinares de servidores do MPU. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 26: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No tocante aos princípios e garantias institucionais do MP, julgue o próximo item. 

De acordo com a CF, são princípios institucionais do MP a independência funcional, a 

indivisibilidade e a unidade. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 27: CESPE - DP ES/DPE ES/2012 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Considerando que a CF fortaleceu a atuação do MP tanto na esfera civil como na penal, julgue o 

item que se segue. 

  

Aos membros do MP cabe a defesa do patrimônio público e social, podendo eles atuar como 

representantes da fazenda pública nas ações em que esta seja ré, embora não tenham 

legitimidade para ser advogados nas ações em que a fazenda pública seja autora. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 28: CESPE - PJ (MPE SE)/MPE SE/2010 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Acerca das autonomias constitucionais, da estrutura organizacional e do regime jurídico do MP 

na CF, julgue os itens a seguir. 

I É possível a delegação legislativa em matéria relativa à organização do MP, à carreira e à 

garantia de seus membros. 

II Cabe ao MP zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados na CF e promover as medidas necessárias à sua garantia. Essa é 

função autenticamente de defensor do povo, o chamado ombudsman. 

III A CF conferiu elevado status constitucional ao MP, desvinculando-o dos capítulos dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

IV A CF erigiu à condição de crime de responsabilidade do presidente da República os seus atos 

que atentem contra o livre exercício do MP. 

V São aplicáveis ao MP os decretos, os regulamentos e os atos normativos derivados que venham 

a ser expedidos pelo Poder Executivo, pois o MP deve submeter-se ao poder regulamentar do 

Poder Executivo. 

 

Estão certos apenas os itens 

 a) I, II e IV. 

 b) I, II e V. 

 c) I, III e V. 

 d) II, III e IV. 

 e) III, IV e V. 

 

 

Questão 29: CESPE - PJ (MPE SE)/MPE SE/2010 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Julgue os itens abaixo, relativos aos princípios institucionais do MP. 

 

I Pelo princípio da indivisibilidade, quem está presente em qualquer processo é o MP, ainda que 

por intermédio de determinado promotor ou procurador de justiça, podendo os membros da 
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instituição ser substituídos uns por outros no processo, nos casos legalmente previstos, sem que 

isso constitua alteração processual. 

II O procurador-geral de justiça pode impor procedimento funcional a membro do MP, mediante 

recomendação com caráter vinculativo, com vistas a servir aos interesses da lei. 

III O promotor de justiça que substitui outro no transcorrer de um processo fica vinculado ao 

parecer de seu antecessor. 

IV Nos planos administrativo e funcional, há subordinação hierárquica dos membros do MP à 

chefia e aos órgãos de direção superior da instituição. 

V Pelo princípio da unidade, todos os membros de determinado MP formam parte de único 

órgão, sob a direção do mesmo chefe, guiados pelos mesmos fundamentos e com as mesmas 

finalidades, constituindo, pois, uma única instituição. 

Estão certos apenas os itens 

 a) I e IV. 

 b) I e V. 

 c) II e III. 

 d) II e IV. 

 e) III e V. 

 

 

Questão 30: CESPE - TJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/2014 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No que se refere ao Ministério Público, assinale a opção correta. 

 a) O Conselho Nacional do Ministério Público é composto por quatorze membros nomeados 

pelo presidente da República, após aprovação do Senado Federal. 

 b) O Ministério Público, instituição permanente que desempenha atividade essencial à função 

jurisdicional do Estado, é subordinado administrativamente ao Poder Judiciário. 

 c) São princípios institucionais do Ministério Público a seletividade, a uniformidade e a 

independência funcional. 

 d) Os procuradores-gerais dos estados poderão ser destituídos por deliberação do procurador-

geral da República. 

 e) É função institucional do Ministério Público apreciar, para fins de registro, a legalidade dos 

atos de admissão de pessoal na administração direta e indireta. 
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Questão 31: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No que se refere ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e às garantias e funções do 

MP, julgue o item. 

Caso um membro de MP estadual e um membro do MPU tenham sido julgados, em processos 

disciplinares independentes, nas respectivas esferas competentes, no mês de novembro de 2012, 

o CNMP poderá rever ambos os processos, independentemente de provocação, até o final de 

outubro do ano seguinte. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 32: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No que se refere ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e às garantias e funções do 

MP, julgue o item. 

 Assegura-se aos procuradores da República nos estados a garantia de inamovibilidade, que não 

é absoluta, podendo ser relativizada por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão 

colegiado competente, respeitada a ampla defesa. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 33: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No que se refere ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e às garantias e funções do 

MP, julgue o item. 

Conforme a CF, a legitimidade para propor ação civil pública para a proteção do patrimônio 

público e social é exclusiva do MP. 

(         ) Certo 
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(         ) Errado 

 

 

Questão 34: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No que se refere aos procuradores-gerais nos estados e aos MPs, julgue o item a seguir. 

Os procuradores-gerais nos estados são nomeados pelos respectivos governadores. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 35: CESPE - Tec MPU/MPU/Técnico Administrativo/Tecnologia da Informação e 

Comunicação/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No que se refere ao MPU, julgue o item a seguir. 

 Não será violada a independência funcional do MPU no caso de, tendo esse órgão encaminhado 

proposta orçamentária em desacordo com os limites estipulados na lei de diretrizes 

orçamentárias, o Poder Executivo realizar os ajustes necessários para consolidação da proposta 

orçamentária anual. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 36: CESPE - Tec MPU/MPU/Técnico Administrativo/Tecnologia da Informação e 

Comunicação/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No que se refere ao MPU, julgue o item a seguir. 

A destituição, pelo presidente da República, do procurador-geral da República depende de 

autorização da maioria absoluta do Congresso Nacional. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 37: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e 

Transporte/2015 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Com relação à Lei Orgânica do MPU, bem como às funções, aos princípios institucionais e à 

autonomia funcional e administrativa do Ministério Público (MP), julgue o item a seguir. 

 Se o MP elaborar proposta orçamentária em desacordo com os limites estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de 

consolidação da proposta orçamentária anual. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 38: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e 

Transporte/2015 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No que se refere aos vários MPs, ao procurador-geral da República e aos demais procuradores-

gerais, julgue o próximo item. 

 Com carreiras independentes entre si e com organizações próprias, o MP junto ao TCU e o MPF 

integram o MPU. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 39: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada 

com relação ao Ministério Público e suas funções. 

Um procurador da República está atuando em determinado processo criminal sobre tráfico ilícito 

de drogas. Nessa situação, conforme o princípio da indivisibilidade, poderá haver substituição do 

procurador. 

(         )Certo 

(         ) Errado 
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Questão 40: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: O Ministério Público na CF 

Com relação ao MPU e aos Ministérios Públicos dos entes federados, julgue o próximo item. 

O procurador-geral da República é a maior autoridade na hierarquia do MPU, e sua nomeação, 

pelo presidente da República, está condicionada à aprovação de seu nome pela maioria simples 

do Congresso Nacional. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 41: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No que diz respeito aos procuradores-gerais de justiça e aos membros do MPU, julgue o item 

seguinte. 

Caso o procurador-geral da República cometa homicídio qualificado, ele deverá ser processado e 

julgado por esse crime perante o Senado Federal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 42: CESPE - TJ TRE RS/TRE RS/Administrativa/2015 

Assunto: O Ministério Público na CF 

A Constituição Federal de 1988 (CF) prevê, em seu art. 127, que “O Ministério Público é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. 

Entretanto, no art. seguinte (art. 128, CF), ao se verificar a sua abrangência, nota-se que ele é 

formado pelo: Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal (MPF), 

o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios; e pelos Ministérios Públicos dos estados. Não há, portanto, no texto 

constitucional, previsão expressa do Ministério Público Eleitoral (MPB). 
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Com referência a essas informações e à atuação do MPE, assinale a opção correta. 

 a)  As infrações penais resultantes de crimes verificados durante o processo eleitoral são de ação 

pública e podem ser propostas pelo MPE. 

 b)  O processo eleitoral, por tratar questões relacionadas apenas a atos administrativos 

solucionados pela justiça eleitoral, não demanda uma instituição exclusiva para atuação em 

relação a causas eleitorais; por isso, o MPE foi dele dispensado pela CF. 

 c) O MPE compõe a estrutura do MPF e sua atuação está adstrita a feitos judiciais que exijam 

capacidade postulatória. 

 d) O MPE compõe a estrutura do MPF e sua atuação está adstrita ao âmbito administrativo, 

atuando no alistamento eleitoral, em requerimentos de transferências e em cancelamentos de 

inscrições. 

 e) O TSE tem reforçado a tese de que a atuação do parquet perante a justiça eleitoral é 

dispensável, pois a legitimidade recursal das suas decisões é deferida aos primeiros interessados, 

que são os partidos ou os candidatos adversários. 

 

 

Questão 43: CESPE - Ana (SERPRO)/SERPRO/Advocacia/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No que se refere ao Ministério Público da União (MPU), julgue o item subsequente. 

 Por meio de emenda constitucional, os membros do Ministério Público passaram a ter o direito 

de exercer atividade político-partidária, razão por que, atualmente, há diversos parlamentares 

que são membros licenciados daquela instituição. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 44: CESPE - Ana (SERPRO)/SERPRO/Advocacia/2013 

Assunto: O Ministério Público na CF 

No que se refere ao Ministério Público da União (MPU), julgue o item subsequente. 

 Segundo a CF, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União integra o MPU com os 

mesmos direitos e prerrogativas do Ministério Público Federal. 
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 (         )Certo 

 (         )Errado 

 

 

Questão 45: CESPE - PJ (MPE PI)/MPE PI/2012 

Assunto: Lei nº 8.625/1993 (Lei Nacional Orgânica do Ministério Público) 

Com base na Lei Nacional Orgânica do Ministério Público (Lei n.º 8.625/1993), assinale a opção 

correta. 

 a) A propositura de ação civil para a decretação da perda do cargo de membro do MPE/PI 

depende de autorização prévia do seu Conselho Superior. 

 b) A Corregedoria-Geral qualifica-se como órgão de execução do MPE/PI. 

 c) Na hipótese de o chefe do Poder Executivo omitir-se no exercício de seu direito de escolher o 

procurador-geral de justiça, tomará posse e entrará em exercício, perante o Colégio de 

Procuradores de Justiça, o membro do MP mais votado na lista tríplice. 

 d) Ao Colégio de Procuradores de Justiça compete designar membros do MPE/PI para integrar 

organismos estatais afetos a sua área de atuação. 

 e) Compete ao procurador-geral de justiça decidir sobre o vitaliciamento de membros do MP. 

 

 

Questão 46: CESPE - PJ (MPE PI)/MPE PI/2012 

Assunto: Lei nº 8.625/1993 (Lei Nacional Orgânica do Ministério Público) 

O estado do Piauí celebrou TARE com empresa privada, visando conferir regime especial de 

apuração do ICMS, para incentivar a instalação de empresas no estado. O MPE/PI, em sede de 

inquérito civil público aberto para investigar a celebração do contrato, constatou que o ajuste 

causara prejuízo aos cofres públicos, razão por que ajuizou ACP com o objetivo de anular 

acordos firmados com base nesse termo. 

A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da jurisprudência recente do 

STF. 

 a) O MPE/PI pode ajuizar ACP cujo objeto sejam as pretensões que envolvam tributos, desde 

que seja possível a identificação pessoal dos beneficiários do regime especial. 

 b) Como o dano ao patrimônio público causado pela realização da avença repercute em toda a 

economia nacional, caberia ao MPF, e não ao MPE/PI, ajuizar a ACP. 
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 c) A defesa da integridade do erário público e da higidez do processo de arrecadação tributária 

consiste em direito metaindividual do contribuinte, o que legitima a atuação do MPE/PI nesse 

caso. 

 d) Como a celebração do TARE pelo estado do Piauí é ato administrativo, a atuação do MPE/PI 

nesse caso ocorreu de forma contrária à legislação em vigor. 

 e) O MPE/PI não tem legitimidade para ajuizar a ACP para anular o TARE, por simples ausência 

de previsão legal. 

 

 

Questão 47: CESPE - PJ (MPE RR)/MPE RR/2008 

Assunto: Lei nº 8.625/1993 (Lei Nacional Orgânica do Ministério Público) 

Em relação às funções dos membros do Ministério Público, julgue o item abaixo, com 

fundamento nas prescrições da Lei n.º 8.625/1993. 

 O membro do Ministério Público pode expedir notificações para colher depoimentos a fim de 

instruir inquéritos civis e procedimentos administrativos e, quando a pessoa notificada não 

comparecer, o próprio membro do MP pode requisitar condução coercitiva pela polícia militar ou 

pela polícia civil, sem necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 48: CESPE - PJ (MPE RR)/MPE RR/2008 

Assunto: Lei nº 8.625/1993 (Lei Nacional Orgânica do Ministério Público) 

Em relação às funções dos membros do Ministério Público, julgue o item abaixo, com 

fundamento nas prescrições da Lei n.º 8.625/1993. 

 Dada a independência funcional dos membros do Ministério Público, qualquer um deles pode 

encaminhar notificações e requisições, tais como as destinadas ao governador do estado, aos 

membros do Poder Legislativo e aos desembargadores de justiça. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 49: CESPE - PJ (MPE RR)/MPE RR/2008 

Assunto: Lei nº 8.625/1993 (Lei Nacional Orgânica do Ministério Público) 

Em relação às funções dos membros do Ministério Público, julgue o item abaixo, com 

fundamento nas prescrições da Lei n.º 8.625/1993. 

 O membro do Ministério Público pode dar conhecimento de faltas disciplinares aos superiores 

de servidores públicos para providências cabíveis, mas não pode requisitar à autoridade 

administrativa competente a instauração de sindicâncias. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 50: CESPE - PJ (MPE RR)/MPE RR/2008 

Assunto: Lei nº 8.625/1993 (Lei Nacional Orgânica do Ministério Público) 

Em relação às funções dos membros do Ministério Público, julgue o item abaixo, com 

fundamento nas prescrições da Lei n.º 8.625/1993. 

O membro do Ministério Público deve requerer ao procurador-geral de justiça o pagamento dos 

custos referentes às requisições feitas por ele às autoridades, órgãos e entidades da 

administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos 

estados, do DF e dos municípios. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 51: CESPE - PJ (MPE RR)/MPE RR/2008 

Assunto: Lei nº 8.625/1993 (Lei Nacional Orgânica do Ministério Público) 

Em relação às funções dos membros do Ministério Público,julgue o item abaixo, com fundamento 

nas prescrições da Lei n.º 8.625/1993. 

 O membro do Ministério Público pode sugerir ao poder competente a edição de normas e a 

alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas destinadas à prevenção e ao 

controle da criminalidade. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 52: CESPE - PJ (MPE RR)/MPE RR/2008 

Assunto: Lei nº 8.625/1993 (Lei Nacional Orgânica do Ministério Público) 

Acerca das atribuições dos membros do Ministério Público dos estados, julgue os itens 

subsequentes. 

 

Cabe ao Ministério Público dos estados exercer a defesa dos direitos assegurados na CF e nas 

constituições estaduais, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito pelos poderes estaduais 

ou municipais, pelos órgãos da administração pública estadual ou municipal, direta ou indireta, 

pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal e pelas 

entidades que exerçam outra função delegada do estado ou do município, ou executem serviço 

de relevância pública. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 53: CESPE - PJ (MPE RR)/MPE RR/2008 

Assunto: Lei nº 8.625/1993 (Lei Nacional Orgânica do Ministério Público) 

Acerca das atribuições dos membros do Ministério Público dos estados, julgue os itens 

subsequentes. 

  

Compete aos promotores de justiça impetrar habeas corpus, inclusive perante os tribunais locais 

competentes, e atender a qualquer do povo. 

 (         ) Certo 

 (         ) Errado 

 

 

Questão 54: CESPE - PJ (MPE AC)/MPE AC/2014 

Assunto: Lei nº 8.625/1993 (Lei Nacional Orgânica do Ministério Público) 
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Se um promotor de justiça do estado X instaurar inquérito civil e o arquivar, o arquivamento 

poderá ser revisto, com base na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n.º 8.625/1993), 

pelo 

 a)  juízo da vara competente para o caso. 

 b)  vice-procurador-geral de justiça. 

 c)  Colégio de Procuradores de Justiça. 

 d)  Conselho Superior do Ministério Público. 

 e)  presidente do tribunal de justiça do referido estado. 

 

 

Questão 55: CESPE - PJ (MPE SE)/MPE SE/2010 

Assunto: Lei nº 8.625/1993 (Lei Nacional Orgânica do Ministério Público) 

Quanto ao poder investigatório do MP, segundo a jurisprudência do STF, assinale a opção 

correta. 

 a) A outorga constitucional de funções de polícia judiciária à instituição policial não impede nem 

exclui a possibilidade de o MP determinar a abertura de inquéritos policiais, requisitar 

esclarecimentos e diligências investigatórias, sem prejuízo de outras medidas que lhe pareçam 

indispensáveis à formação da opinio delicti, além de conferir ao MP possibilidade de assumir a 

presidência do inquérito policial. 

 b) A cláusula de exclusividade inscrita na CF no sentido de que a Polícia Federal destina-se a 

exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União inibe a atividade de 

investigação criminal do MP. 

 c) O MP, diante da fiscalização intraorgânica e daquela desempenhada pelo CNMP, não está 

permanentemente sujeito ao controle jurisdicional dos atos que pratique no âmbito das 

investigações penais que promova ex propria auctoritate. 

 d) Há legitimidade constitucional no poder de investigar do MP, pois os organismos policiais 

(embora detentores da função de polícia judiciária) não têm, no sistema jurídico brasileiro, o 

monopólio da competência penal investigatória. 

 e) Na seara criminal, o MP não possui poder de investigar, por autoridade própria, pois tal 

possibilidade não se encontra expressa na CF, de onde emergem, de modo taxativo, suas funções 

institucionais. 
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Questão 56: CESPE - PJ (MPE SE)/MPE SE/2010 

Assunto: Lei nº 8.625/1993 (Lei Nacional Orgânica do Ministério Público) 

Assinale a opção correta acerca das atribuições, da autonomia e da estrutura organizacional do 

MP. 

 a) Na esfera cível, o papel do MP é tão relevante como na esfera criminal, porém sua atuação 

limita-se a oficiar nos feitos como órgão interveniente, em razão da qualidade de uma parte ou da 

natureza da lide. 

 b) É vedado ao MP exercitar a chamada administração pública de interesses privados. 

 c) O princípio do promotor natural, imanente ao sistema constitucional brasileiro, impede que, 

em situações estritas e definidas na lei, seja afastado o promotor de justiça do processo em que 

deveria atuar ou removido da promotoria de que seja titular. 

 d) Os atos de gestão administrativa do MP, incluindo convênios, contratações, aquisições e 

alienações de bens e serviços, podem ser condicionados à apreciação prévia do Poder Executivo, 

pois não gozam de eficácia plena e executoriedade imediata. 

 e) Inexiste, no Brasil, MP eleitoral como instituição; existem apenas funções eleitorais do MP. 

 

 

Questão 57: CESPE - Tec MPU/MPU/Técnico Administrativo/Tecnologia da Informação e 

Comunicação/2013 

Assunto: Lei nº 8.625/1993 (Lei Nacional Orgânica do Ministério Público) 

No que se refere aos Ministérios Públicos, julgue o item a seguir. 

  

O órgão do MP que atua junto aos tribunais de justiça militar dos estados pertence ao MPU. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 58: CESPE - Aux Tec CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/2016 

Assunto: Lei nº 8.625/1993 (Lei Nacional Orgânica do Ministério Público) 

Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue o item seguinte. 
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Os chefes dos Ministérios Públicos da União, dos estados e do Distrito Federal são nomeados 

pelo presidente da República. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 59: CESPE - Tec MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União (MPU) estão 

claramente dispostos em legislação específica. Acerca dos princípios e das funções da referida 

instituição e dos seus membros, julgue o item que se segue. 

Para exercer o controle externo da atividade policial, o MPU emprega meios estritamente 

judiciais e só pode representar à autoridade competente requerendo a instauração de inquérito. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 60: CESPE - Tec MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União (MPU) estão 

claramente dispostos em legislação específica. Acerca dos princípios e das funções da referida 

instituição e dos seus membros, julgue o item que se segue. 

 

No exercício de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, cabe ao MPU propor ao 

Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos, assim como a fixação dos vencimentos 

dos seus membros e servidores. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 61: CESPE - Tec MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 
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A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União (MPU) estão 

claramente dispostos em legislação específica. Acerca dos princípios e das funções da referida 

instituição e dos seus membros, julgue o item que se segue. 

 

Na defesa dos direitos constitucionais do cidadão, o procurador-geral da República representa 

ao poder competente para a promoção da responsabilidade nos casos comprovados de omissões 

inconstitucionais. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 62: CESPE - Tec MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União (MPU) estão 

claramente dispostos em legislação específica. Acerca dos princípios e das funções da referida 

instituição e dos seus membros, julgue o item que se segue. 

 

A fiscalização das atividades funcionais e de conduta dos membros do MPU é incumbência da 

Corregedoria do Ministério Público Militar. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 63: CESPE - Tec MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Acerca da autonomia, da estrutura e do funcionamento do MPU, julgue o item a seguir. 

 

É atribuição do procurador-geral da República propor ao presidente da República os projetos de 

lei de interesse do MPU. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 64: CESPE - Tec MPU/MPU/Informática/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União (MPU) estão 

claramente dispostos em legislação específica. Acerca dos princípios e das funções da referida 

instituição e dos seus membros, julgue o item que se segue. 

A preservação da ordem pública, a independência funcional e a indisponibilidade da persecução 

penal são princípios institucionais do MPU. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 65: CESPE - Tec MPU/MPU/Informática/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Com relação às atribuições, à investidura e à destituição dos procuradores-gerais, julgue o 

próximo item. 

Em caso de reintegração de membro do MPU na carreira, ele deve ser ressarcido de apenas 

metade dos vencimentos e das vantagens que deixou de receber, não sendo contado o tempo de 

serviço referente ao afastamento para fins de aposentadoria. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 66: CESPE - Tec MPU/MPU/Informática/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Com relação às atribuições, à investidura e à destituição dos procuradores-gerais, julgue o 

próximo item. 

O colégio de procuradores da República é integrado por todos os membros da carreira em 

atividade no Ministério Público Federal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 67: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Considerando a organização, a estrutura e os princípios que orientam as atribuições do 

Ministério Público da União (MPU), julgue o item a seguir. 

As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os juízes e juntas eleitorais serão 

exercidas pelo promotor eleitoral. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 68: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Com relação aos procuradores-gerais, julgue o próximo item. 

A destituição do procurador-geral de justiça do Distrito Federal e territórios exige a deliberação 

da maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 69: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Com relação aos procuradores-gerais, julgue o próximo item. 

 

Cabe ao procurador-geral da República, como chefe do Ministério Público Federal, decidir, em 

grau de recurso, conflitos de atribuições entre órgãos componentes da estrutura do Ministério 

Público Federal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 70: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
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Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Com relação aos procuradores-gerais, julgue o próximo item. 

O presidente da República, no uso de suas atribuições de chefe de Estado, nomeia o procurador-

geral de justiça nos estados, o procurador-geral militar e o procurador-geral do trabalho. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 71: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

A respeito das funções do MPU e das garantias de seus membros, julgue o item que se segue. 

Compete ao colégio de procuradores da República elaborar, mediante votação obrigatória, lista 

tríplice para a composição de todos os tribunais superiores. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 72: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

A respeito das funções do MPU e das garantias de seus membros, julgue o item que se segue. 

A promoção de membros do MPU ocorre por antiguidade ou merecimento, independentemente 

de solicitação, interesse público ou autorização do órgão colegiado. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 73: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Considerando a organização, a estrutura e os princípios que orientam as atribuições do 

Ministério Público da União (MPU), julgue o item a seguir. 

Pelo princípio da indivisibilidade, há possibilidade de um procurador substituir outro no exercício 

de suas funções. 
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(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 74: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Com relação aos procuradores-gerais, julgue o próximo item. 

O procurador-geral da República exerce a função de procurador-geral eleitoral. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 75: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

A partir da definição do MPU como instituição permanente com incumbências claras e 

relacionadas aos fundamentos da República, criou-se estrutura organizacional dotada de 

características próprias. Acerca desse tema, julgue o item seguinte. 

A participação de membros do Ministério Público do Trabalho em comissões técnicas ou 

científicas relacionadas à instituição ocorre mediante a designação do procurador-geral do 

trabalho, ouvido o conselho superior respectivo. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 76: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

A partir da definição do MPU como instituição permanente com incumbências claras e 

relacionadas aos fundamentos da República, criou-se estrutura organizacional dotada de 

características próprias. Acerca desse tema, julgue o item seguinte. 

Os promotores de justiça e os promotores de justiça adjuntos devem oficiar junto às varas da 

justiça do Distrito Federal e territórios. 

(         ) Certo 
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(         ) Errado 

 

 

Questão 77: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

A partir da definição do MPU como instituição permanente com incumbências claras e 

relacionadas aos fundamentos da República, criou-se estrutura organizacional dotada de 

características próprias. Acerca desse tema, julgue o item seguinte. 

Para concorrer à lista tríplice do Ministério Público do Distrito Federal, o membro desse 

ministério tem como elemento de eliminação apenas o seu tempo de exercício nas funções de 

carreira. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 78: CESPE - DP AC/DPE AC/2012 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

No que diz respeito ao interesse público e privado, assinale a opção correta. 

 a) Ao MP cabe a fiscalização da formação do patrimônio financeiro inerente ao Estado. 

 b) Mesmo em face da simples expectativa de direito, o interesse público é tutelado, protegido e 

garantido pelo ordenamento jurídico pátrio. 

 c) O MP deve atuar sempre na defesa dos interesses da coletividade, sejam eles particulares ou 

públicos. 

 d) O MP atua na defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais 

indisponíveis, ou seja, na defesa do chamado interesse público primário. 

 e) A Procuradoria da União é o único órgão competente para proteger o patrimônio financeiro 

da administração pública, denominado interesse público secundário. 

 

 

Questão 79: CESPE - Proc (MPTC-DF)/TC-DF/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Julgue o próximo item, que versa sobre o MP, o TCDF e o TCU. 
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Para que membro do MP seja investigado em inquérito policial civil ou militar, é necessária 

autorização do procurador-geral da República, após a qual poderá então delegado ou oficial 

designado dar prosseguimento à apuração do fato. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 80: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Relativamente ao MPU, julgue o item a seguir. 

O procurador-geral de justiça do Distrito Federal (DF) poderá ser destituído antes do término do 

seu mandato, mediante representação do governador do DF e deliberação da maioria absoluta 

da Câmara Legislativa do DF. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 81: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Relativamente ao MPU, julgue o item a seguir. 

 

O procurador-geral da República, nomeado pelo presidente da República entre integrantes do 

MPU com mais de trinta e cinco anos de idade, após a aprovação de seu nome pela maioria 

absoluta dos membros do Senado Federal, exercerá a chefia do MPU. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 82: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 
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Acerca dos direitos, das garantias e das prerrogativas dos membros do MPU, julgue o próximo 

item. Nesse sentido, considere que a sigla CF, doravante, sempre que empregada, refere-se à 

Constituição Federal de 1988. 

Aos membros do MP é garantida constitucionalmente a vitaliciedade após dois anos de exercício 

no cargo, ressalvada a perda do cargo por sentença judicial transitada em julgado. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 83: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Acerca dos direitos, das garantias e das prerrogativas dos membros do MPU, julgue o próximo 

item. Nesse sentido, considere que a sigla CF, doravante, sempre que empregada, refere-se à 

Constituição Federal de 1988. 

Uma das garantias estabelecidas pela CF aos membros do MP é a inamovibilidade absoluta. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 84: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

No tocante aos princípios e garantias institucionais do MP, julgue o próximo item. 

 

A autonomia administrativa do MPU, assegurada constitucionalmente, compreende a 

possibilidade de, mediante atos normativos internos, criar e extinguir cargos e serviços 

auxiliares. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 85: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 
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No tocante aos princípios e garantias institucionais do MP, julgue o próximo item. 

 

A autonomia financeira do MP abrange a capacidade de elaborar a sua proposta orçamentária e a 

capacidade de gerir e aplicar os recursos orçamentários destinados à instituição. 

(         )  Certo 

(         )  Errado 

 

 

Questão 86: CESPE - DP ES/DPE ES/2009 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

No que diz respeito à organização e às funções essenciais do Poder Judiciário, julgue o item 

seguinte. 

  

Compete ao Ministério Público estadual instaurar inquérito civil público para apurar 

irregularidades em contratos firmados por sociedade de economia mista de capital majoritário 

da União, desde que não se trate de hipótese de defesa do patrimônio nacional ou dos direitos 

dos cidadãos. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 87: CESPE - PJ (MPE AC)/MPE AC/2014 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Considere que um promotor de justiça de determinado estado da Federação tenha requisitado a 

instauração de inquérito policial e que, no curso da investigação, o delegado constate indício de 

que membro do MPU tenha cometido infração penal. Nessa situação, com base na Lei 

Complementar n.º 75/1993, 

 a) os autos deverão ser remetidos ao procurador-geral da República para as providências 

pertinentes. 

 b)  o membro do MPU deverá ser indiciado, e o delegado continuará a investigação. 

 c)  o promotor de justiça deverá continuar a investigação. 

 d)  o procurador de justiça do estado deverá dar continuidade à investigação. 
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 e)  o procurador regional da República deverá dar continuidade à investigação. 

 

 

Questão 88: CESPE - PJ (MPE SE)/MPE SE/2010 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

A respeito das garantias e das vedações do membros do MP, bem como acerca da Lei 

Complementar Federal n.º 75/1993, assinale a opção correta. 

 a) Pode-se incluir na relação de garantias dos membros da instituição a aposentadoria com 

remuneração integral, obrigatória aos setenta anos de idade e facultativa aos trinta e cinco anos 

de contribuição. 

 b) Entre as relevantes funções do MP Federal está a representação judicial da União. 

 c) Nos crimes comuns, o procurador-geral da República é processado e julgado pelo STJ; nos de 

responsabilidade, pelo Senado Federal. 

 d) Aos MPEs não se aplica a Lei Orgânica do MPU, mas a Lei Orgânica do MP. 

 e) A Emenda Constitucional n.º 45/2004 (Reforma do Judiciário) impôs nova vedação aos 

membros do MP, para quando se afastem do cargo, por aposentadoria ou exoneração: ficarão 

impedidos por dois anos de exercer a advocacia no juízo ou tribunal perante o qual oficiavam. 

 

 

Questão 89: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

No que se refere aos procuradores-gerais nos estados e aos MPs, julgue o item a seguir. 

 

O MP competente deve ser imediatamente comunicado de autuação em flagrante delito de 

qualquer pessoa, realizada pela Polícia Federal, cujo controle externo e interno compete àquele 

órgão. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 90: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 
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Julgue o item a seguir, relativo ao MPU. 

 Todo procurador regional eleitoral é membro do MP federal e todo promotor eleitoral é 

membro do MP local que oficia junto ao juízo incumbido do serviço eleitoral de cada zona. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 91: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Julgue o item a seguir, relativo ao MPU. 

 Se cometer crime comum ou de responsabilidade, o procurador regional da República que atua 

perante tribunal regional federal será processado e julgado perante o próprio tribunal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 92: CESPE - Ana MPU/MPU/Técnico Administrativo/Arquivologia/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Julgue o item a seguir, relativo ao MPU. 

 Entendendo haver indício da prática de infração penal por procurador da República, o delegado 

da Polícia Federal responsável pelo inquérito policial em curso deverá remetê-lo imediatamente 

ao procurador-geral da República, que, então, deverá designar membro do MP para prosseguir 

com a apuração dos fatos, não podendo o referido delegado proceder ao indiciamento do 

procurador. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 93: CESPE - Tec MPU/MPU/Técnico Administrativo/Tecnologia da Informação e 

Comunicação/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

No que se refere ao MPU, julgue o item a seguir. 
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O procurador-geral da República exerce as funções do Ministério Público, nas ações cabíveis, 

perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 94: CESPE - Tec MPU/MPU/Técnico Administrativo/Tecnologia da Informação e 

Comunicação/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Considerando a Lei Complementar n.º 75/1993 e os princípios institucionais do MP, julgue o item 

a seguir. 

O procurador-geral da República é também o procurador-geral eleitoral. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 95: CESPE - Tec MPU/MPU/Técnico Administrativo/Tecnologia da Informação e 

Comunicação/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Considerando a Lei Complementar n.º 75/1993 e os princípios institucionais do MP, julgue o item 

a seguir. 

  

Cabe ao governador do Distrito Federal nomear e empossar o procurador-geral de justiça do 

Distrito Federal e Territórios. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 96: CESPE - Tec MPU/MPU/Técnico Administrativo/Tecnologia da Informação e 

Comunicação/2013 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

No que se refere aos Ministérios Públicos, julgue o item a seguir. 
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Competirá à correspondente Câmara de Coordenação e Revisão dirimir o conflito de atribuição 

entre órgãos do MP Federal no caso de haver divergência acerca do oferecimento da denúncia 

causada pelo fato de determinada infração penal ter se iniciado em local diverso do de sua 

consumação. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 97: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e 

Transporte/2015 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Com relação à Lei Orgânica do MPU, bem como às funções, aos princípios institucionais e à 

autonomia funcional e administrativa do Ministério Público (MP), julgue o item a seguir. 

Caso um indivíduo tenha sido preso em flagrante delito por ter cometido crime de competência 

da justiça federal, o membro do Ministério Público Federal (MPF) que atuar no caso terá 

independência funcional irrestrita. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 98: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e 

Transporte/2015 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Com relação à Lei Orgânica do MPU, bem como às funções, aos princípios institucionais e à 

autonomia funcional e administrativa do Ministério Público (MP), julgue o item a seguir. 

 Se um membro do MP, no exercício do controle externo da atividade policial, comparecer a 

determinado estabelecimento policial, a ele deverá ser dado acesso a todo documento que esteja 

na instituição. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 99: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e 

Transporte/2015 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Com relação à Lei Orgânica do MPU, bem como às funções, aos princípios institucionais e à 

autonomia funcional e administrativa do Ministério Público (MP), julgue o item a seguir. 

É função institucional do MP promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteger 

patrimônio público e social que sofra ameaça de lesão. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 100: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e 

Transporte/2015 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

No que se refere aos vários MPs, ao procurador-geral da República e aos demais procuradores-

gerais, julgue o próximo item. 

O procurador-geral da República pode ser exonerado por iniciativa do presidente da República 

depois de autorização da maioria absoluta dos membros do Senado Federal, em votação secreta. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 101: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e 

Transporte/2015 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

No que diz respeito aos membros do MPU e às funções exclusivas e concorrentes do MP, julgue o 

item subsequente. 

Um membro do MPU que tenha sido promovido pode, a qualquer tempo, renunciar à promoção 

se houver vaga na categoria imediatamente anterior. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 
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Questão 102: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e 

Transporte/2015 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

No que diz respeito aos membros do MPU e às funções exclusivas e concorrentes do MP, julgue o 

item subsequente. 

Se a exploração de atividade econômica de uma empresa causar lesão ao meio ambiente, o MP 

poderá propor ação civil pública para protegê-lo. Entretanto, a legitimação do MP para propor a 

ação não impedirá a de terceiros. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 103: CESPE - Tec MPU/MPU/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e 

Transporte/2015 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

No que diz respeito aos membros do MPU e às funções exclusivas e concorrentes do MP, julgue o 

item subsequente. 

 Se, em investigação realizada pela Polícia Federal, forem constatados indícios da prática de 

infração penal por membro do MPU, e se a infração for da competência da justiça federal, a 

autoridade responsável poderá indiciar o referido membro, mas deverá informar o andamento 

das investigações ao procurador-geral da República e ao corregedor-geral do MPF. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 104: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada 

com relação ao Ministério Público e suas funções. 

 Em uma operação das Forças Armadas em área urbana, um militar disparou sua arma de fogo e o 

projétil atingiu e feriu um transeunte civil. No desenrolar das investigações, foi suscitado conflito 
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de atribuição entre um promotor de justiça militar e um procurador da República. Nessa 

situação, caberá à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal decidir 

acerca do conflito. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 105: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Com relação ao MPU e aos Ministérios Públicos dos entes federados, julgue o próximo item. 

A nomeação e a posse do procurador-geral de justiça do Distrito Federal e dos territórios e do 

procurador-geral da justiça militar são de responsabilidade do procurador-geral da República. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 106: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

Com relação ao MPU e aos Ministérios Públicos dos entes federados, julgue o próximo item. 

  

Cabe ao procurador-geral da República apresentar a proposta de orçamento do MPU, que é feita 

com base na compatibilização dos anteprojetos originários dos diferentes ramos da instituição, e 

é objeto de avaliação obrigatória do Conselho de Assessoramento Superior do MPU. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 107: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: Lei Complementar nº 75/1993 (LO MPU) 

No que diz respeito aos procuradores-gerais de justiça e aos membros do MPU, julgue o item 

seguinte. 
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 Para que um procurador da República que esteja afastado da carreira para exercer outro cargo 

público possa ser promovido por merecimento, é necessária a aprovação pelo Conselho Superior 

do Ministério Público Federal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 108: CESPE - PJ (MPE SE)/MPE SE/2010 

Assunto: CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público 

Assinale a opção correta acerca do CNMP. 

 a) Durante o exercício do mandato no CNMP, ao membro do MP é vedado integrar lista para 

promoção por antiguidade. 

 b) Os procuradores-gerais de justiça dos estados, em reunião conjunta especialmente convocada 

e realizada para esse fim, formarão lista com os três nomes indicados para as vagas destinadas a 

membros do MP dos Estados, a qual será submetida à aprovação do Senado Federal. 

 c) O CNMP escolherá, em votação secreta, um corregedor nacional, entre os membros do MP 

que o integrem, para mandato de dois anos, admitida uma recondução. 

 d) Compete ao CNMP o controle da atuação administrativa e financeira do MP e do 

cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe apreciar, de ofício ou 

mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos 

do MPU e dos MPEs, podendo desconstituí-los ou revê-los, porém não lhe é dado fixar prazo 

para que se adotem as providências necessárias ao cumprimento da lei. 

 e) Durante o exercício do mandato no CNMP, ao membro do MP é permitido o exercício da 

função de corregedor. 

 

 

Questão 109: CESPE - PJ (MPE SE)/MPE SE/2010 

Assunto: CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público 

No que se refere às resoluções do CNMP, assinale a opção correta. 

 a) As unidades do Poder Judiciário e do MP com competência em matéria criminal, infracional e 

de execução penal implantarão mecanismos que permitam, com periodicidade mínima anual, a 

revisão da legalidade da manutenção das prisões provisórias e definitivas, das medidas de 
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segurança e das internações de adolescentes em conflito com a lei. Para tanto, os tribunais e as 

procuradorias do MP poderão promover ações integradas, com a participação da OAB, dos 

órgãos de administração penitenciária e de segurança pública, das instituições de ensino e outras 

entidades com atuação correlata, vedada apenas a participação da defensoria pública. 

 b) O processo de remoção por interesse público somente poderá ser iniciado ou avocado por 

determinação do Plenário e em caráter subsidiário. 

 c) Não poderão, sem exceção, exercer a advocacia, com respaldo no ADCT da CF, os membros do 

Ministério Público da União que integravam a carreira na data da sua promulgação. 

 d) O procedimento investigatório criminal é instrumento de natureza administrativa e 

inquisitorial, instaurado e presidido pelo membro do MP com atribuição criminal, para apurar a 

ocorrência de infrações penais de natureza pública, e serve como preparação e embasamento 

para o juízo de propositura, ou não, da ação penal. Esse procedimento exclui a possibilidade de 

formalização de investigação por outros órgãos legitimados da administração pública. 

 e) O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de noventa dias, 

permitida, por igual período, uma única prorrogação, por decisão fundamentada do membro do 

MP responsável pela sua condução. 

 

 

Questão 110: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público 

Com relação ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item subsequente. 

Considere que um promotor de justiça estadual responda a processo disciplinar perante a 

corregedoria de seu órgão e que, durante o curso regular do processo, o CNMP avoque o 

referido processo. Nessa situação, a avocação do processo por parte do CNMP é indevida por 

extrapolar suas atribuições estabelecidas no texto constitucional. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

Questão 111: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Técnico Administrativo/Atuarial/2015 

Assunto: CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público 

Com relação ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), julgue o item subsequente.  
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Para compor o CNMP, cabe ao STF indicar um juiz, mas, para a efetivação do indicado como 

membro do referido conselho, a indicação deverá ser aprovada por maioria absoluta dos 

membros do Senado Federal. 

(         ) Certo 

(         ) Errado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito 
 

1) Certo 2) Errado 3) Certo 4) Errado 5) Certo 

6) Errado 7) Errado 8) Errado 9) B 10) C 

11) Errado 12) Certo 13) Errado 14) Errado 15) Errado 

16) Certo 17) Errado 18) Errado 19) Certo 20) Certo 

21) Certo 22) Certo 23) Errado 24) Certo 25) Certo 

26) Certo 27) Errado 28) D  29) B 30) A 

31) Certo 32) Certo 33) Errado 34) Certo 35) Certo 

 36) Errado 37) Certo 38) Errado 39) Certo 40) Errado 

41) Errado 42) A  43) Errado 44) Errado 45) C 
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46) C 47) Certo 48) Errado 49) Errado  50) Errado 

51) Certo 52) Certo 53) Certo 54) D 55) D 

56) E 57) Errado 58) Errado 59) Errado 60) Certo 

61) Errado 62) Errado 63) Errado 64) Errado 65) Errado 

66) Certo 67) Certo 68) Errado 69) Certo 70) Errado 

71) Errado 72) Errado 73) Certo 74) Certo 75) Certo 

76) Certo 77) Errado  78) D 79) Certo  81) Certo 

82) Certo  83) Errado 84) Errado  85) Certo 86) Certo 

87) A  88) A  89) Errado  90) Errado 91) Errado 

92) Certo 93) Certo 94) Certo 95) Errado 96) Certo 

97) Errado 98) Errado  99) Certo 100) Certo 101) Certo 

102) Certo 103) Errado 104) Errado 105) Errado 106) Certo 

107) Errado 108) B 109) B 110) Errado 111) Certo 

80) Errado      

 


