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QUESTÃO 32 – “Conflito de atribuição...” 

GABARITO: ERRADO 

Conflito de atribuições entre ramos diferentes é competência do PGR dirimir. 

Art. 26. São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe do Ministério Público da União: 

VII - dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União; 

 

QUESTÃO 33 – “No exercício do controle externo...” 

GABARITO: ERRADO 

O MP terá acesso aos documentos relacionados à atividade-fim da polícia, e não a qualquer documento 

produzido pela polícia. 

Art. 9º O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas 
judiciais e extrajudiciais podendo: 

I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais; 

II - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial; 

 

QUESTÃO 34 – “Quando um membro do Ministério Público da União...” 

GABARITO: CERTA 

Conforme art. 245,§ Único,  Interrompem a prescrição a instauração de processo administrativo e a citação 
para a ação de perda do cargo. 

QUESTÃO 35 – “Membro do Ministério Público da União...” 

CERTA 

Conforme art. 199, § 4º,  É facultada a renúncia à promoção, em qualquer tempo, desde que haja vaga na 
categoria imediatamente anterior. 
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QUESTÃO 36 – “Dado o princípio da indivisibilidade...” 

ERRADA 

O princípio da indivisibilidade é a possibilidade de ocorrer substituições entre os membros do MP, e isso ocorre 
qualquer alteração processual. 

QUESTÃO 37 – “A autonomia funcional...” 

ERRADA * (possibilidade de recurso) 

A referida questão não apresentou a melhor técnica ao abordar a autonomia funcional, tendo em vista que 
autonomia se refere à instituição Ministério Público. A autonomia funcional significa que o MP não se 
subordinará a qualquer outro poder ou autoridade. Na questão o Cespe expressou que “os seus membros não 
submetam ...”, nesse ponto, o cespe misturou independência funcional, que se aplica aos membros, com a 
autonomia funcional, que se aplica à instituição.  

QUESTÃO 38 – “Se o Ministério Público apresentar...” 

ERRADA 

Art. 127, § 5º, CF, Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os 
limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de 
consolidação da proposta orçamentária anual. 

QUESTÃO 39 –  “Tanto o Ministério Público do Trabalho...” 

CERTA 

Conforme art. 128 CF, I - o Ministério Público da União, que compreende: 

a) o Ministério Público Federal; 

b) o Ministério Público do Trabalho; 

c) o Ministério Público Militar; 

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

QUESTÃO 40 – “Ao Ministério Público...” 

ERRADA 

O Cespe salientou a definição do MP de forma equivocada, tendo em vista que o MP defender os interesses 

individuais indisponíveis. Como regra geral, o MP não defende direito individidual disponível, salvo os 

homogêneos. 
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Art. 1º O Ministério Público da União, organizado por esta lei Complementar, é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. 

QUESTÃO 41 – “O Procurador-Geral ..” (possibilidade de recurso) 

ERRADO 

O cespe não expressou a palavra que define o chefe do MPDFT “de justiça”. Ou seja, para ser chefe do mpdft, 

o cargo é Procurador-Geral de Justiça. 

Art. 128, §3º, CF, Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice 

dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será 

nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

 

Na Lei Complementar, no Art. 156. O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Presidente da 

República... 

 

QUESTÃO 42 – “ Um membro do Ministério Público...” 

ERRADA 

Os membros do MP possuem a garantia da vitaliciedade, e não a estabilidade 

A vitaliciedade será adquirida após 2 anos de efetivo exercício. 

 

QUESTÃO 43 – “Somente depois de aprovada...” 

CERTO 

A nomeação do PGR será pelo Presidente da República, sendo que o Senado Federal aprovará mediante 

maioria absoluta.  

 

QUESTÃO 44 – “ O CNMP pode atuar...” 

ERRADO 

O CNMP poderá apreciar a legalidades apenas dos atos administrativos praticados por membros do MP, e não 

os jurisdicionais. 

 

QUESTÃO 45 – “Dos membros que integram...” 

CERTO  
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O Procurador-Geral da República integra automaticamente o CNMP, na função de Presidente desse órgão. 

Então quando o Presidente da República efetua a nomeação do PGR, nessa nomeação já contempla as 

funções do PGR, dentre elas, integrar o CNMP. 
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