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QUESTÃO NÚMERO  96

GABARITO PRELIMINAR:  A

COMENTÁRIO:

item I deve constar como correto, mas há de se lembrar que o EIA só será realizado quando houver
SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL. porém, como a questão não entra neste aspecto, a afirmativa
encontra-se correta.

item ii errado. - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso

item III errado. o  resultado do EIA/RIMA não é vinculativo.

QUESTÃO NÚMERO 97

GABARITO PRELIMINAR:  a

COMENTÁRIO:

em todas as suas modalidades, o crime de pichação é punido com pena de detenção e multa.

Veja-se:
Art. 65.  Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

§ 1o Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor
artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e
multa.

QUESTÃO NÚMERO  98

GABARITO PRELIMINAR:  A



COMENTÁRIO:

Art. 22. Ao Conselho Superior do Ministério Público compete:

VIII - determinar por voto de 2/3 (dois terços) de seus integrantes a disponibilidade ou remoção de
membro, por interesse público, assegurada ampla defesa;

§ 3º Das decisões referentes aos incisos IV, VII e VIII caberá recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça,
no prazo de cinco dias, contados da publicação do ato no Órgão Oficial.

QUESTÃO NÚMERO 99

GABARITO PRELIMINAR:  E

COMENTÁRIO:

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que compete
ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) solucionar conflito de
atribuição entre os Ministérios Públicos de São Paulo (MP-SP) e do Rio de
Janeiro (MP-RJ) na apuração de crime contra ordem tributária praticado,
em tese, por uma distribuidora de combustíveis sediada em Paulínia (SP). A
decisão majoritária ocorreu na primeira sessão do colegiado em 2021. VIDE
Pet 5.235 e 5.577

QUESTÃO NÚMERO  100

GABARITO PRELIMINAR:  B

COMENTÁRIO:

Art. 37. As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos dos Promotores de Justiça que as
integram serão fixadas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do
Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único. A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das Promotorias de Justiça
ou dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do
Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores.
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