
 
 

PROVA MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – TÉCNICO DO MPU 

QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

Prof. Wellington Antunes 

Olá amigos,  

Embora não seja tarefa fácil, vou encarar o desafio e compartilhar com vocês um gabarito 
“extraoficial” acerca da prova de Técnico do MPU. 

Vamos comentar, apenas, a parte relativa ao Direito Constitucional “puro”, NÃO abordaremos 
aqui a parte de Legislação do MPU. 

Nesse sentido, desde já, ressalto que compartilharei minha percepção acerca da prova, e isso 
pode ir ao encontro (ou de encontro) com o que a banca vai divulgar na terça, dia 23. 

Não tenho problemas em reconhecer possíveis erros de interpretação. Da mesma forma, 
discordâncias com a banca podem ocorrer. 

Se houver necessidade de recursos (além do já vamos deixar consignado aqui), eu elaborarei e 
divulgarei aqui. 

Destaco, de início, que, em minha visão, a prova de Técnico foi bem mais exigente do que a de 
analista. 

Digo isso porque, no geral, a prova de analista exigiu apenas a literalidade do texto 
constitucional. O que não é muito comum para concursos da área jurídica. 

Para nossa felicidade, em nossas aulas, todos os temas das questões foram comentados em um 
nível bem mais profundo. 

 

Além disso, de forma profética, das 35 questões que elaborei para o evento PRESENCIAL  - 
GRAN DICAS – REVISÃO DE VÉSPERA, 6 (seis) vieram na prova! 

Uau!!! Muito feliz por isso! 

Com certeza, nossos queridos alunos não tiveram dificuldade em Direito Constitucional. 

Na prova que vamos comentar, as questões de Constitucional são as de número 64 a 76. 

Para facilitar a correlação, eu vou colocar o início do texto. 

 

Vamos lá! 

 

 

 

 



 
 

 

Questão 64 

É vedada ao cartório... (ERRADA)*** 

 

Acredito que venha como CERTA, pois há posicionamento do STF que poderia fundamentar 
dessa forma. 

Entretanto, para mim, a questão poderia ser considerada errada, considerando a literalidade 
do texto constitucional (art. 5º, LXXVI), o qual restringe o direito aos “reconhecidamente 
pobres, na forma lei”. 

Penso que não é possível, da mesma forma, utilizar a Lei de Registros Públicos como 
fundamento para considerá-la CERTA, pois esta lei não foi exigida no conteúdo programático. 

Vamos aguardar... 

 

Questão 65 

Os tratados internacionais... (ERRADA) 

Conforme previsto no 3º do art. 5º da Constituição Federal, para que esses tratados possuam 
equivalência de emenda à Constituição, eles devem ser aprovados de forma especial e 
qualificada (duas Casas, dois turnos, 3/5). 

Ademais, o STF entende que os tratados de direitos humanos que não tenha sido aprovados 
dessa forma mais complexa terão status de norma supralegal. 

 

Questão 66 

O presidente da República... (CERTA) 

Pela teoria dos freios e contrapesos, o presidente até participa da nomeação, entretanto não 
interfere no exercício da jurisdição no âmbito do STF. 

 

Questão 67 

A liberdade de pensamento ... (CERTA) 

Essa é uma decorrência do inciso IV do art. 5º, o qual impede o anonimato como forma de 
limitação ao direito de expressão do pensamento. 

 

 

 

 



 
 

Questão 68 

Policiais têm... (ERRADA) 

Na forma do inciso XI do art. 5º, com a determinação, em regra, a violação deve ocorrer durante 
o dia. 

 

Questão 69 

Será compartilhado ...  (ERRADA) 

Rios que banhem mais de um estado é bem da União, na forma do inciso III do art. 20 da 
Constituição. 

 

Questão 70 

Legislar sobre... (CERTA) 

Essa é a literalidade do inciso VIII do art. 24 Constituição Federal. 

 

Questão 71 

Caso não exista ... (CERTA) 

Essa é a literalidade do inciso IX combinado com o § 3º, ambos do art. 24 Constituição Federal. 

 

Questão 72 

Para exercer função ... (CERTA) 

Essa é a literalidade do inciso V do art. 37 Constituição Federal. 

 

Questão 73 

Apesar de ser... (ERRADA) 

Essa decisão é tomada por órgão colegiado, na forma da alínea “b” do inciso I do § 5º do art. 
128. 

 

Questão 74 

Ato normativo... (CERTA) 

Essa é a literalidade do inciso V do art. 49 Constituição Federal. 

 

 

 



 
 

 

Questão 75 

Caso pratique...(ANULAÇÃO) 

Esse tema não foi objeto do edital para Técnico. 

No conteúdo programático, acerca do Poder Executivo, foram exigidos, apenas, os artigos 84 e 
87. 

O tema da responsabilização do Presidente encontra-se nos art. 85 e 86, predominantemente. 

Em virtude disso, entendo que essa questão (que está ERRADA, pois crime de responsabilidade 
do presidente é tema para o Senado) DEVE SER ANULADA. 

 

Questão 76 

Infração penal ... (ERRADA) 

Essa competência é do STJ, na forma da alínea “a” do inciso I do art. 105 da Constituição. 
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