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Prof. Gilcimar Rodrigues 

QUESTÃO 32 – “Autorização para que...” 

ERRADO 

Conforme art. 204, LC 75,  O afastamento só se dará mediante autorização do Procurador-Geral, 
depois de ouvido o Conselho Superior e atendida a necessidade de serviço. 

 

QUESTÃO 33 – “O Controle da atividade...” 

CERTO 

O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de 
medidas judiciais e extrajudiciais podendo representar à autoridade competente pela adoção 
de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso 
de poder. (art. 9, LC) 

 

QUESTÃO 34 – “O diretor-geral da secretaria...” 

ERRADO 

A Secretaria do Ministério Público da União é dirigida pelo seu Diretor-Geral de livre escolha do 
Procurador-Geral da República e demissível ad nutum, incumbindo-lhe os serviços auxiliares de 
apoio técnico e administrativo à Instituição. 

 

QUESTÃO 35 – “A Sanção disciplinar de advertência...” 

ERRADO 

A sanção de advertência será aplicada reservadamente e por escrito, em caso de negligência no 
exercício das funções. 

 

QUESTÃO 36 – “Instituição permanente...” 

CERTO 

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 37 – “O princípio da independência funcional...” 

CERTO 

No desempenho de suas funções institucionais, os membros estarão vinculados à CF, às Leis e 
sua convicção jurídica. 

 

QUESTÃO 38 – “Ao propor ao Poder Legislativo...” 

ERRADO 

Propor a criação de cargos trata-se de exercício da autonomia administrativa 

 

QUESTÃO 39 – “A autonomia financeira...” 

ERRADO 

Ao elaborar a sua proposta orçamentária o MPU encaminhará ao Poder executivo para 
consolidação. 

 

QUESTÃO 40 – “O Ministério Público que atua...” 

ERRADO. 

O MP junto ao TCU não faz parte do MPU. 

 

QUESTÃO 41 – “O governador de estado nomeia..” 

CERTO 

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. (ART. 128, CF) 

 

QUESTÃO 42 - “É vedado aos membros do MP...” 

CERTO 

É vedado o exercício da advocacia mesmo em causa própria. 

 

QUESTÃO 43 – “Somente integrantes de carreira...” 

CERTO. 

Para ser PGR, deve ser membro da carreira, maior de 35 anos, aprovação do senado e 
nomeação do Presidente da República. A destituição deve conter a autorização do Senado. 

 



 
 

QUESTÃO 44 – “O CNMP é composto...” 

ERRADO. 

Os representantes dos ramos do MPU serão escolhidos em lista tríplice formulado pelo colégio 
de cada ramo, os representantes dos MP estados serão escolhidos depois de reunião dos 
Procuradores-Gerais de Justiça. 

O PGR, como chefe do MPF, escolherá apenas o representante do MPF. 

 

QUESTÃO 45 – “ O CNMP pode avocar processos disciplinares...” 

CERTO 

O CNMP tem poder correcional perante os membros do MPU e mp dos estados, podendo 
avocar processos disciplinar em curso, e a devida sanção. 
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