
 
 

PROVA MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – ANALISTA 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 Analista do MPU – Direito. 

Destaco, já 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. 

Em nossas aulas, tudo foi comentado em um nível bem mais profundo. 

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

Na prova que vamos comentar, as questões de Constitucional são as de número 58 a 64. 

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

 

Vamos lá! 

 

 

Questão 58 – Toda CPI... (ERRADA) 

As CPI são órgãos de investigação, apenas. Dessa forma, não julgam, nem apenam, nem 

promovem responsabilização dos possíveis infratores, na forma do § 3º do art. 58 da 

Constituição Federal. 

 

Questão 59 – As CPI... (CERTA) 

Essa é a literalidade do § 3º do art. 58 da Constituição Federal. 

 

Questão 60 – Compete ao Supremo... (CERTA) 

Essa é a literalidade da alínea “r” do inciso I do art. 102. 

Embora o STF venha, ultimamente, restringindo essa competência, acredito que o gabarito 

venha como “certo” dada a literalidade do texto. 

 



 
 

Questão 61 – Nos casos de crimes ... (CERTO) 

Essa é a literalidade do inciso IV do § 4º do art. 103-B da Constituição Federal. 

 

Questão 62 – O CNJ... (ERRADA) 

Embora o CNJ exerca o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, 

entendo que a questão está errada porque cabe ao Conselho da Justiça Federal exercer, na 

forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e 

segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões 

terão caráter vinculante, na forma do inciso II do parágrafo único do art. 105. 

 

Questão 63 – Aos advogados...  (ERRADA) 

Na forma do art. 135 da Constituição Federal, os advogados públicos são remunerados por meio 

de subsídio. 

 

Questão 64 – A Constituição Federal de 1988... (CERTA) 

Essa é a literalidade do § 1º do art. 134 da Constituição Federal. 
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