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Código de Ética e de Conduta MPU/ESMPU

01

De acordo com a Portaria PGR/MPU nº 98/2017,
julgue o item a seguir. 

Este Código tem por objetivo:

Aumentar  a  subjetividade  da  interpretação  de
normas  éticas,  buscando  flexibilizar  os  valores
individuais dos servidores com os valores adotados
pelo MPU e pela ESMPU. 

     Certo 

     Errado 

02

De acordo com a Portaria PGR/MPU nº 98/2017,
julgue o item a seguir. 

Polidez,  educação,  cortesia,  gentileza e civilidade
no  comportamento  das  pessoas  ao  atender
demandas internas e externas são qualidades de
um servidor urbano. 

     Certo 

     Errado 

03

De acordo com a Portaria PGR/MPU nº 98/2017,
julgue o item a seguir. 

São compromissos de conduta ética:

Atuar  com  imparcialidade  no  desempenho  das
atribuições  funcionais,  não  permitindo  que
convicções  de  ordem  político-partidária  ou
ideológica afetem sua isenção, salvo quando por
motivos religiosos, desde que atendam ao princípio
da legalidade.

     Certo 

     Errado 

04

De acordo com a Portaria PGR/MPU nº 98/2017,
julgue o item a seguir. 

Aos servidores do MPU e da ESMPU é vedado:

Fazer  uso,  divulgar  ou  facilitar  a  divulgação  de
informações  sigilosas  ou  estratégicas,  de  que
tenha  tomado  conhecimento  em  razão  das
atividades exercidas no cargo ou função, enquanto
estiver em exercício.

     Certo 

     Errado

05

De acordo com a Portaria PGR/MPU nº 98/2017,
julgue o item a seguir. 

Os  integrantes  das  Comissões  Permanentes  de
Ética  serão  escolhidos  entre  todos  os  servidores
públicos  dos  quadros  de  pessoal  do  MPU  e  da
ESMPU, designados pelo Procurador-Geral de cada
ramo  ou  pelo  CNMP,  conforme  o  caso.  Os
integrantes das Comissões Permanentes de Ética
terão mandato de um ano,  permitida uma única
recondução. 

     Certo 

     Errado

06

De acordo com a Portaria PGR/MPU nº 98/2017,
julgue o item a seguir. 

À Comissão Permanente de Ética compete:

Apresentar relatório de suas atividades aos órgãos
da Administração Superior, cujos critérios deverão
ser definidos pelo Conselho Nacional do Ministério
Público. 

     Certo 

     Errado
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Legislação aplicada ao MPU/CNMP

07

De acordo com a legislação aplicada ao Ministério
Público  da  União  (LC-75/93),  julgue  o  item  a
seguir.

O  MPU  poderá  propor  as  ações  cabíveis  para
dissolução  compulsória  de  associações,  inclusive
de partidos políticos. 

     Certo 

     Errado

08

De acordo com a legislação aplicada ao Ministério
Público  da  União  (LC-75/93),  julgue  o  item  a
seguir.

Incumbe ao Ministério  Público  da  União,  sempre
que  necessário  ao  exercício  de  suas  funções
institucionais, requisitar à autoridade competente a
instauração  de  procedimentos  administrativos,
inclusive  os  de  natureza  disciplinar,  podendo
acompanhá-los e produzir provas.

     Certo 

     Errado

09

De acordo com a legislação aplicada ao Ministério
Público  da  União  (LC-75/93),  julgue  o  item  a
seguir.

O  Procurador-Geral da República será processado
e  julgado,  nos  crimes  comuns,  pelo  Senado
Federal  e  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  nos
crimes de responsabilidade.

     Certo 

     Errado

10

De acordo com a legislação aplicada ao Ministério
Público  da  União  (LC-75/93),  julgue  o  item  a
seguir.

Ao  Ministério  Público  da  União  é  assegurada
autonomia  funcional,  administrativa  e  financeira,
cabendo-lhe a criação e extinção de seus cargos e
serviços  auxiliares,  bem  como  a  fixação  dos
vencimentos de seus membros e servidores. 

     Certo 

     Errado

11

De acordo com a legislação aplicada ao Ministério
Público  da  União  (LC-75/93),  julgue  o  item  a
seguir.

O Procurador-Geral  da  República  poderá  delegar
ao Diretor-Geral da Secretaria do Ministério Público
da  União  a  prática  de  atos  de  gestão
administrativa,  financeira  e  de  pessoal,
relacionados aos membros e servidores do MPU. 

     Certo 

     Errado

12

De acordo com a legislação aplicada ao Ministério
Público  da  União  (LC-75/93),  julgue  o  item  a
seguir.

Compete ao Colégio de Procuradores da República:

Eleger,  dentre  os  Subprocuradores-Gerais  da
República e mediante voto plurinominal, facultativo
e secreto, cinco membros do Conselho Superior do
Ministério Público Federal.
 
     Certo 

     Errado
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13

De acordo com a legislação aplicada ao Ministério
Público  da  União  (LC-75/93),  julgue  o  item  a
seguir.

O Conselho Superior do Ministério Público Federal
reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, em
dia  previamente  fixado,  e,  extraordinariamente,
quando  convocado  pelo  Procurador-Geral  da
República,  ou  por  proposta  da  maioria  de  seus
membros.

     Certo 

     Errado

14

De acordo com a legislação aplicada ao Ministério
Público  da  União  (LC-75/93),  julgue  o  item  a
seguir.

Compete  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  o
exercício  das  seguintes  atribuições  junto  aos
órgãos da Justiça do Trabalho:

Intervir  obrigatoriamente em todos os feitos nos
segundo e terceiro graus de jurisdição da Justiça
do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de
Direito  Público,  Estado estrangeiro ou organismo
internacional.

     Certo 

     Errado

15

De acordo com a legislação aplicada ao Ministério
Público  da  União  (LC-75/93),  julgue  o  item  a
seguir.

A carreira do Ministério Público do Distrito Federal
e  Territórios  é  constituída  pelos  cargos  de
Procurador-Geral de Justiça, Procurador de Justiça,
Promotor de Justiça e Promotor de Justiça Adjunto.

O  cargo  inicial  da  carreira  é  o  de  Promotor  de
Justiça Adjunto e o último o de Procurador-Geral
de Justiça.

     Certo 

     Errado

16

De acordo com a legislação aplicada ao Ministério
Público  da  União  (LC-75/93),  julgue  o  item  a
seguir.

Sem  prejuízo  dos  vencimentos,  vantagens,  ou
qualquer direito,  o membro do Ministério Público
da União poderá afastar-se de suas funções: 

Até cinco dias consecutivos, para comparecimento
a  encontros  ou  congressos,  no  âmbito  da
instituição ou promovidos pela entidade de classe
a que pertença, atendida a necessidade do serviço.

     Certo 

     Errado

17

De acordo com a legislação aplicada ao Ministério
Público  da  União  (LC-75/93),  julgue  o  item  a
seguir.

O membro do Ministério Público da União fará jus
ao  auxílio-doença,  no  valor  de  um  mês  de
vencimento,  quando  ocorrer  licença  para
tratamento de saúde por mais de seis meses, ou
invalidez declarada no curso deste prazo. 

     Certo 

     Errado
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18

De acordo com a legislação aplicada ao Ministério
Público  da  União  (LC-75/93),  julgue  o  item  a
seguir.

É  vedado  ao  membro  do  Ministério  Público  da
União  exercer  o  comércio  ou  participar  de
sociedade  comercial,  inclusive  como  cotista  ou
acionista.

     Certo 

     Errado

19

De acordo com a legislação aplicada ao Conselho
Nacional  do  Ministério  Público,  julgue  o  item  a
seguir.

Compete ao CNMP rever,  de ofício ou mediante
provocação  os  processos  disciplinares  de
membros do Ministério  Público da União ou dos
Estados julgados há menos de dois anos.

     Certo 

     Errado

Promoção da Igualdade Racial

20

De  acordo  com  os  conceitos  e  as  legislações
voltadas à promoção da igualdade racial, julgue o
item a seguir.

No  Brasil,  o  Programa  de  Combate  ao  Racismo
Institucional definiu o racismo institucional como o
fracasso das instituições e organizações em prover
um serviço profissional e adequado às pessoas em
virtude de sua cor, cultura, origem racial ou étnica.

     Certo 

     Errado 

21

De acordo com a Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da
Igualdade Racial), julgue o item a seguir.

Considera-se  desigualdade  racial,  toda  distinção,
exclusão,  restrição  ou  preferência  baseada  em
raça,  cor,  descendência  ou  origem  nacional  ou
étnica que tenha por objeto anular ou restringir o
reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade
de  condições,  de  direitos  humanos  e  liberdades
fundamentais  nos  campos  político,  econômico,
social,  cultural  ou  em qualquer  outro  campo  da
vida pública ou privada.

     Certo 

     Errado

22

De acordo com a Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da
Igualdade Racial), julgue o item a seguir.

Para  a  apreciação  judicial  das  lesões  e  das
ameaças  de  lesão  aos  interesses  da  população
negra  decorrentes  de  situações  de  desigualdade
étnica, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à
ação civil pública. 

     Certo 

     Errado

23

De acordo com o Decreto nº 6.040/2007, julgue o
item a seguir.

Compete  ao  Ministério  da  Cultura  coordenar  a
implementação  da  Política  Nacional  para  o
Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e
Comunidades Tradicionais.

     Certo 

     Errado
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24

De acordo com a Resolução CNMP nº 170/2017,
julgue o item a seguir.

Serão  reservadas  aos  negros  o  mínimo de  20%
(vinte  por  cento)  das  vagas  oferecidas  nos
concursos  públicos  para  provimento  de  cargos
efetivos  do  Quadro  de  Pessoal  do  Conselho
Nacional  do  Ministério  Público  e  do  Quadro  de
Pessoal do Ministério Público. A reserva de vagas
de será aplicada sempre que o número de vagas
oferecidas  no  concurso  público  for  igual  ou
superior a 3 (três).

     Certo 

     Errado

25

De acordo com a Resolução 2106 da Assembleia
Geral das Nações Unidas (Convenção Internacional
sobre  a  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de
Discriminação Racial), julgue o item a seguir.

Para  fins  da  presente  Convenção,  a  expressão
"discriminação  racial"  significará  toda  distinção,
exclusão,  restrição  ou  preferência  baseada  em
raça,  cor,  descendência  ou  origem  nacional  ou
étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou
restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em
um mesmo plano (em igualdade de condição) de
direitos  humanos  e  liberdades  fundamentais  nos
campos político, econômico, social, cultural ou em
qualquer outro campo da vida pública.

     Certo 

     Errado

                  Lei 9610/98. Proibida a reprodução ou a venda deste arquivo.                         
Concurseiros Abençoados / Material Gratuito.

http://www.concurseirosabencoados.com.br/
http://www.concurseirosabencoados.com.br/


www.concurseirosabencoados.com.br

 AUMENTE SUAS CHANCES DE APROVAÇÃO! 

Simulados de Exercícios (PDF)

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS

1) Português – 358 questões CESPE / R$ 12,90           

2) Acessibilidade – 42 questões CESPE / R$ 5,90

3) Acessibilidade – 24 questões INÉDITAS / R$ 9,90  

4) Ética – 188 questões CESPE / R$ 9,90                     

5) Ética – 42 questões INÉDITAS / R$ 15,90                 

6) Legislação MPU/CNMP – 79 quest-CESPE/R$ 8,90

7) Leg. MPU/CNMP–119 questões INÉDITAS/R$ 24,90

8) Igualdade Racial– 64 questões INÉDITAS /R$18,90

CONHECIMENTOS ESPECÍFICO (TÉC ADMINISTRAÇÃO) 

9) D. Administrativo – 206 questões CESPE/R$ 10,90

10) D. Constitucional – 181 questões CESPE/R$ 9,90

11) Administração – 220 questões CESPE / R$ 10,90 

12) Arquivologia  – 102 questões CESPE/R$ 8,90       

13) AFO  – 190 questões CESPE/R$ 9,90 

______________________________________ 

AAPROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES!   
______________________________________________________________________________________

COMBO BLESSED MPU - TÉC ADM

(Todos os 13 PDF’S)

De R$ 157,70   por R$47,90
70% de DESCONTO

CONHEC BÁSICOS – TODOS OS CARGOS

(Do PDF 1 ao 8)

De R$ 107,20   por R$39,90
63% de DESCONTO

____________________________________

Clique nos COMBOS ou visite nosso site:

www.concurseirosabencoados.com.br

DÚVIDAS?
Envie sua mensagem para nosso whatsapp (22) 988093170
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N° GAB Portaria PGR/MPU nº 98/2017 (anexo) 

01 e 2 (IV)

02 c 3 (VI)

03 e 4 (III)

04 e 5 (III)

05 e 6 §2º e §3º

06 e 8 (VIII)

N° GAB Lei Complementar nº 75/1993

07 c 6 (XVII - c)

08 e 7 (III)

09 e 18 (II – a)

10 e 22 (I)

11 e 26 §2º

12 e 53 (III)

13 c 55

14 c 83 (XIII)

15 e 154 Par Único 

16 e 203 (III)

17 e 227 (IV)

18 e 237 (III)

N° GAB CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988

19 e 130-A §2º (IV)

N° GAB CONCEITO DE RACISMO INSTITUCIONAL

20 c 2º Parágrafo

N° GAB LEI 12.288/2010 - ART

21 e 1 (II)

22 c 55

N° GAB DECRETO 6.040/2007 - ART

23 e 2

N° GAB RESOLUÇÃO CNMP 170/17 - ART

24 c 2º §1º

N° GAB RES 2106-ASS GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS

25 c 1 §1º

* * JESUS TE AMA
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SIGA-NOS
Instagram

CURTA NOSSA PÁGINA
facebook.com/concurseirosabencoados

INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL
https://goo.gl/KFK1Am

                       

PARTICIPE DO NOSSO GRUPO
Grupo Concurseiros Abençoados II

       
     SUGESTÕES, ELOGIOS OU CRÍTICAS
     concurseirosabencoados@gmail.com

DESENVOLVIDO POR:

“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.”
(Marcos 9:23).
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