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CONCURSO MPU 2018 

Gabarito Preliminar CEISC - EXTRAOFICIAL 

 

ANALISTA 

 

PORTUGUÊS (Prof. Luana Porto) 

ENUNCIADO DA QUESTÃO GABARITO 

Infere-se do texto que calamidades com consequências de proposições imensuráveis (...) ERRADO 

Para o autor do texto, nem sempre a discussão sobre justiça pode ser feita a partir de (...) ERRADO 

O protesto é a primeira e a mais natural reação do ser humano a calamidades ou a casos (...) ERRADO 

O autor do texto defende a ideia de que a razão é um elemento de relevância na (...) CERTO 

Na linha 9, caso a expressão “às vezes” fosse deslocada para imediatamente (...) CERTO 

A substituição de “relacionada com a disciplina” (l. 8) por relacionada à (...) ERRADO 

Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados caso o trecho (...) ERRADO 

Na expressão “fazê-lo” (l.16), a forma pronominal “lo” retoma a ideia de agir (...) CERTO 

Na forma “Afirma-se” (l.9), o emprego do pronome “se” indica que não existe (...) CERTO 

A correção gramatical do texto seria mantida se, no trecho “Quando nos (...) ERRADO 

Na linha 3, o adjetivo “patente” tem o significado de impressionante. ERRADO 

No texto, a palavra “minoria” (l. 8) refere-se aos grupos sociais marginalizados (...) ERRADO 

Considerando que situações de pobreza são sensíveis ao grau de desigualdades (...) CERTO 

A história do Brasil é marcada por fatos cujos efeitos na sociedade até hoje (...) CERTO 

A introdução de uma vírgula imediatamente após a palavra “revelados” (l. 16) (...) ERRADO 

Os termos “de gênero” (l. 19), “da igualdade racial” (l. 19 e 20) e “dos direitos humanos (...) ERRADO 

A substituição da forma verbal “compreender” (l.6) por compreendermos prejudicaria a (...) ERRADO 

 

ACESSIBILIDADE (Prof. Mateus Silveira) 

A despeito da garantia do direito e secreto, a pessoa com deficiência que necessitar (...) CERTO 

O poder público deve providenciar a instalação de seções eleitorais exclusivas para (...) ERRADO 

A conduta dos motoristas da empresa de ônibus violou o direto à acessibilidade, (...) CERTO 

Pelo fato de quatro de seus motoristas terem desrespeito regras de acessibilidade, (...) CERTO 

 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO (Prof. Rosana Brusamarelo) 

Constatar a dificuldade em ser bom é uma questão ética que constitui uma condição (...) ERRADO 

Depreende-se do texto que a decisão do juiz, apesar de ética, não necessariamente (...) ERRADO 



 

 

p. 2 

Com o objetivo de promover os valores éticos para o bem da sociedade, a fórmula (...) ERRADO 

Conforme a ética aristotélica, o meio-termo deve ser buscado por todas as pessoas (...) CERTO 

Aristóteles vincula a justiça à natureza do trabalho de juiz, cuja atuação deve ser ética (...) CERTO 

Além de ser uma violação ética, a inassiduidade habitual é uma conduta passível de (...) ERRADO 

O Código de ética e de Conduta do MPU e da ESMPU proíbe que os servidores desses (...) CERTO 

É cabível penalidade de suspensão ao servidor que reincidir em faltas punidas com (...) CERTO 

Não descumpre o dever de respeito à hierarquia o servidor que denunciar pressões (...) CERTO 

Uma das regras deontológicas que regem a conduta dos servidores públicos federais (...) ERRADO 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU (Prof. Mateus Silveira) 

Membro do Ministério Público da União poderá renunciar à promoção, em qualquer (...) CERTO 

Conflito de atribuição de determinado caso envolvendo um membro do Ministério (...) ERRADO 

No exercício do controle externo da atividade policial, o Ministério Público da União (...) ERRADO 

Quando um membro do Ministério Público da União comete alguma falta disciplinar (...) CERTO 

A autonomia funcional abrange todos os órgãos que compõem o Ministério Público (...) ERRADO 

Se o Ministério Público apresentar ao Poder Executivo proposta orçamentária (...)  ERRADO 

Tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério Público do Distrito Federal (...) CERTO 

Ao Ministério Público, órgão essencial à função jurisdicional do Estado, incumbe a (...) ERRADO 

Dado o princípio da indivisibilidade, um membro do Ministério Público da União não (...) ERRADO 

Um membro do Ministério Público adquire estabilidade após três anos de efetivo (...) ERRADO 

Somente depois de aprovado pelo Senado Federal, o procurador-geral da República (...) CERTO 

O procurador-geral do Distrito Federal e Territórios deverá ser nomeado pelo (...) CERTO 

Dos membros que compõem o CNMP, o procurador-geral da República é o único (...) CERTO 

O CNMP pode atuar de ofício para apreciar a legalidade dos atos administrativos (...) ERRADO 

 

IGUALDADE RACIAL (Prof. Mateus Silveira) 

Situação hipotética: Dois policiais militares faziam ronda em uma comunidade (...) CERTO 

No contexto institucional, a mera apelidação de empregado negro em razão de seu (...) CERTO 

Embora a legislação brasileira preveja proteção contra discriminação racial, não (...)  ERRADO 

Situação hipotética: O professor de história de uma escola pública de ensino (...) ERRADO 

Medidas que visem garantir a certo grupo de minorias a superação de barreiras (...) CERTO 

                                             

 DIREITO ADMINISTRATIVO (Prof. Felipe Dalenogare) 

Dado o princípio da competitividade, é vedada, em licitações, a exigência de (...) ERRADO 

O princípio da vedação à oferta de vantagens proíbe que licitante apresente (...) CERTO 
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Em regra, as provas de regularidade fiscal e trabalhista dos participantes no (...) CERTO 

Se o preço registrado por determinado fornecedor estiver acima do praticado (...) CERTO 

Na hipótese de prejuízo gerado por ato omissivo de servidor público, a (...) CERTO 

A vítima que busca reparação por dano causado por agente público poderá (...) ERRADO* 

A encampação é a denominação dada a uma forma de se extinguir a concessão (...)  ERRADO 

                                              

CONSTITUCIONAL (Prof. Mateus Silveira) 

As CPI podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal (...) CERTO 

Toda CPI tem autonomia para, após a apuração do fato que determinou a sua criação (...) ERRADO 

O CNJ exerce a supervisão orçamentária da justiça federal de primeiro e de segundo (...) ERRADO 

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ações (...) CERTO 

Nos casos de crime cometido por magistrados contra a administração pública ou (...) CERTO 

A Constituição Federal de 1988 estendeu aos defensores públicos a garantia de (...) CERTO 

Aos advogados públicos serão concedidos vencimentos fixos, acrescidos ou não (...) ERRADO 

                                              

DIREITO DO TRABALHO (Prof. Luiz Henrique Dutra) 

O empregado que ocasionalmente trabalhar no período das 20 h de um dia até às 8 h  (...) CERTO 

Policial militar que preste, em empresa privada, serviço de natureza contínua, de (...) CERTO 

Conforme a CLT, empregado que recebe gratificação de função há mais de dez anos (...) CERTO 

Na rescisão de contrato de trabalho por culpa recíproca, o empregado não tem direito (...) ERRADO 

A concessão apenas parcial do intervalo para alimentação e repouso gera para o (...) ERRADO 

 À luz da CLT, em caso de divergência entre a lei e a convenção coletiva de trabalho (...) CERTO 

 Empregado que opera bomba de gasolina tem direito ao adicional de (...) CERTO * 

Jovem empregado de dezessete anos de idade pode firmar recibo de pagamento de (...) ERRADO 

                                            

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO (Prof. Cleize Kohls) 

O relator do recurso de revista poderá, por decisão monocrática, denegar seguimento (...) CERTO 

A Procuradoria de Justiça do Trabalho tem legitimidade para recorrer de decisão que, (...) CERTO 

A partir da reforma trabalhista de 2017, os empregadores domésticos e as (...) ERRADO 

Na ausência de seus representantes legais, menor de dezoito anos de idade pode ser (...) CERTO 

No processo trabalhista, serão devidos honorários de sucumbência ao advogado (...) CERTO 

O termo de conciliação realizado em audiência equivale a uma decisão judicial e, (...)  ERRADO 

Caso mandado de segurança relativo a ato impugnado envolva matéria afeta à (...) CERTO 

A Procuradoria da Justiça do Trabalho tem legitimidade para solicitar que decisão em (...) CERTO 
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DIREITO CIVIL (Prof. Patricia Strauss) 

Na interpretação sistemática de lei, o intérprete busca o sentido da norma em (...) ERRADO 

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, após o fim do contrato firmado para uso (...) CERTO 

Com a dissolução da pessoa jurídica, a personalidade desse ente não desaparece (...) CERTO 

Negócio jurídico simulado por interposição de pessoa, por ocultação da verdade ou por (...) CERTO 

Se houver capacidade legal e manifestação expressa por escrito, será válida a renúncia (...) ERRADO 

Para imputação do pagamento, os débitos devem ser relativos a coisas fungíveis entre (...) CERTO 

Situação hipotética: Um indivíduo embriagado transportava em seu carro um (...) ERRADO 

                               

DIREITO PROCESSUAL CIVIL (Prof. Patricia Strauss) 

Na cooperação jurídica internacional, poderá ser prestado auxílio direto caso a medida  (...) CERTO 

O Ministério Público será intimado a se manifestar em todas as causas em que a (...) ERRADO 

Em processo que envolva interesse de incapaz, tem sido verificado que o parquet não (...) ERRADO 

A existência de convenção de arbitragem acarreta a extinção do processo sem (...) CERTO 

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, compete à justiça federal processar (...) CERTO 

Depois de ajuizada ação de improbidade administrativa, se o juiz tiver verificado que (...) CERTO 

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de direitos (...) CERTO 

Ainda que vise garantir a observância de súmula vinculante, o trânsito em julgado de (...) CERTO 

                                              

DIREITO PENAL (Prof. Arnaldo Quaresma e Prof. Joerberth Nunes) 

Joaquim, penalmente imputável, praticou, sob absoluta e irresistível coação física, (...) ERRADO 

João e Manoel, penalmente imputáveis, decidiram matar Francisco. Sem que um (...) CERTO 

Um indivíduo, penalmente imputável, em continuidade delitiva, foi flagrado por (...) ERRADO 

Situação hipotética: João, penalmente imputável, dominado por violenta emoção após (...) CERTO 

Situação hipotética: Um indivíduo, penalmente imputável, ameaçou com arma de fogo (...) ERRADO 

No crime de peculato, o proveito a que se refere o tipo penal pode ser tanto material (...) ERRADO 

Nos crimes de falsidade documental, considera-se documento particular todo aquele (...) CERTO 

                                              

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL (Prof. Joerberth Nunes e Prof. Mauro Stürmer) 

É de seis esses o prazo para que o ministro da Justiça requeira a instauração de (...) ERRADO 

Havendo a prática de contravenção penal contra bens e serviços da União em (...) CERTO 

Denúncia anônima sobre fato grave de necessária repressão imediata é suficiente (...) ERRADO 

No curso de um processo criminal, antes do interrogatório, foi noticiada a morte do réu (...) CERTO 



 

 

p. 5 

Um indivíduo penalmente imputável ameaça, ardilosa e reiteradamente, determinada (...) ERRADO 

Um cidadão penalmente imputável foi preso em flagrante delito pela prática de crime (...) CERTO 

Um indivíduo penalmente imputável apresentou-se espontaneamente a autoridade (...) CERTO 

Um cidadão foi indiciado por supostamente ter praticado crime contra a administração (...) ERRADO 

 

DIREITO PENAL MILITAR (Prof. Mauro Stürmer) 

Os crimes militares em tempo de paz são somente aqueles que constam no Código (...) ERRADO 

Conforme posicionamento do Superior Tribunal Militar, a perda da condição de militar (...) ERRADO 

Militar da ativa condenado pelo crime de deserção não poderá ser beneficiado com (...) CERTO 

Oficial do Exército Brasileiro que for condenado a pena privativa de liberdade pelo (...) CERTO 

Situação hipotética: Um militar, em lugar sujeito à administração castrense, foi (...) ERRADO 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR (Prof. Mauro Stürmer) 

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no processo penal (...) CERTO 

Situação hipotética: Adão, cidadão civil, é investigado pelo crime de desacato por ter (...) CERTO 

Segundo o entendimento do Superior Tribunal Militar, o inquérito policial militar deverá (...) ERRADO 

Situação hipotética: Um policial militar estadual e um soldado do Exército Brasileiro (...) CERTO 

Compete à polícia judiciária militar requisitar à polícia civil e às repartições técnicas (...) CERTO 

 

*Questões passíveis de recurso. 


