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Questão 1
(Banca Bruno Oliveira - 2019) Com relação às premissas da Lei Complementar nº 106/2003:
I.
As decisões do Ministério Público fundadas em sua autonomia funcional, administrativa
e financeira, obedecidas as formalidades legais terão, independente de competência de outros
poderes, total eficácia plena e executoriedade imediata.
II.
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem econômica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis.
III.
O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a, diretamente, ao ProcuradorGeral de Justiça, que a submeterá ao Poder Legislativo.
IV.
O Ministério Público, segundo indícios da CF, se vincula aos poderes judiciário e
Executivo.
Estão CORRETA(S) somente:
a)
d)

Nenhuma.
III.

b)
e)

Todas.
II.

c)

II e IV.
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Questão 2
(Banca Bruno Oliveira - 2019) Analise os itens assinalando (V) para Verdadeiro e (F) para Falso, se
atentando às disposições da LC 106-03 sobre o MP do Rio de Janeiro:
1. (
) Seus recursos próprios, não originários do Tesouro Estadual, serão utilizados em programas
vinculados às finalidades da Instituição, facultada outra destinação.
2. (
) Cabe ao Ministério Público, dentre outras, especialmente a criação e extinção dos cargos de
seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos dos seus servidores.
3. (
) Cabe também ao MP disciplinar a prestação de serviço público voluntário e gratuito, sem
reconhecimento de vínculo empregatício, para fins de apoio a atividades institucionais, vedada a
concessão de auxílio transporte e alimentação.
4. (
) A criação extinção de cargos, fixação e o reajuste dos vencimentos dos seus membros são
propostos pelo Ministério Público ao Poder Legislativo.

A sequência correta será:
a)
b)
c)
d)
e)

1 F ; 2 F ; 3 F ; 4 V.
1 V ; 2 F ; 3 F ; 4 V.
1 V ; 2 V ; 3 V ; 4 V.
1 V ; 2 F ; 3 V ; 4 F.
1 F ; 2 F ; 3 F ; 4 F.
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Questão 3
(Banca Bruno Oliveira - 2019) Quanto à organização do Ministério Público, considere as afirmativas
no tocante às disposições da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro:
I.
A Corregedoria-Geral do Ministério Público é um dos órgãos da Administração Superior do
Ministério Público.
II.
O Procurador-Geral de Justiça é, dentre outros, um órgão de execução do Ministério Público.
III.
Os Promotores de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público.
IV.
O Colégio de Procuradores de Justiça é um dos órgãos de administração do Ministério
Público.
V.
As Procuradorias de Justiça são, dentre outros, um dos órgãos de execução do Ministério
Público.
Assinale a CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas II está incorreta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas III e IV estão incorretas.
Nenhuma está correta.
Nenhuma está incorreta.
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Questão 4
(Banca Bruno Oliveira - 2019) Assinale a alternativa INCORRETA se atentando à Lei Orgânica
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 106/2003 quanto à organização do MP:
a)
Os Grupos Especializados de Atuação Funcional fazem parte dos órgãos de execução do
Ministério Público.
b)
As Procuradorias e Promotorias de Justiça também são órgãos de administração do
Ministério Público.
c)
A Procuradoria-Geral de Justiça é um dos órgãos da Administração Superior do
Ministério Público.
d)
O Conselho Superior do Ministério Público faz parte tanto dos órgãos da Administração
Superior quanto dos órgãos de execução do Ministério Público.
e)
Os Grupos Especializados de Atuação Funcional, um dos órgãos de execução do MP, são
providos por tempo certo e disciplinados em resolução do Procurador-Geral de Justiça, aprovada
pelo Governador do Estado.
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Questão 5
(Banca Bruno Oliveira - 2019) Dentre as alternativas, assinale a CORRETA quanto às disposições da Lei
Complementar nº 106/2003 sobre o Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público:
a)
Nomeado pelo Governador do Estado dentre integrantes da carreira, com mais de três anos de atividade,
indicados em lista tríplice, formada mediante voto obrigatório, pessoal, plurinominal e secreto dos integrantes do
quadro ativo da carreira do Ministério Público para mandato de dois anos, não permitida a recondução.
b)
Nomeado pelo Conselho Superior do Ministério Público dentre integrantes da carreira, com mais de três
anos de atividade, indicados em lista tríplice, formada mediante voto obrigatório, pessoal, plurinominal e secreto
dos integrantes do quadro ativo da carreira do Ministério Público para mandato de dois anos, permitida uma
recondução.
c)
Nomeado pelo Procurador-Geral de Justiça em exercício dentre integrantes da carreira, com mais de
dois anos de atividade, indicados em lista tríplice, formada mediante voto obrigatório, pessoal, nominal e aberto
dos integrantes do quadro ativo da carreira do Ministério Público para mandato de dois anos, não permitida a
recondução.
d)
Nomeado pelo Governador do Estado dentre integrantes da carreira, com mais de dois anos de
atividade, indicados em lista tríplice, formada mediante voto obrigatório, pessoal, plurinominal e secreto dos
integrantes do quadro ativo da carreira do Ministério Público para mandato de dois anos, permitida uma
recondução.
e)
Nomeado pelo Governador do Estado dentre integrantes da carreira, com até dois anos de atividade,
indicados em lista tríplice, formada mediante voto obrigatório, pessoal, nominal e secreto dos integrantes do
quadro ativo da carreira do Ministério Público para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
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