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LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12/94
(Lei Orgânica do MPPE)

(..) submeter ao Conselho Superior do Ministério
Público as propostas de criação e extinção de cargos e
serviços auxiliares e do orçamento annual.

De acordo a Lei Orgânica do MPPE (LCE nº 12/94),
assinale a alternativa ERRADA.

(..) expedir recomendações, sem caráter normativo, aos
órgãos do Ministério Público, para o desempenho de
suas funções.

A eleição da lista tríplice será regulamentada e
convocada pelo Colégio de Procuradores de Justiça até
quinze dias antes do pleito, observado o seguinte:

(..) designar membros do Ministério Público para
integrar o Núcleo de Inteligência do Ministério Público,
escolhendo dentre os seus integrantes o Coordenador.

a) O voto será obrigatório, em até três candidatos e
secreto, em cédula em que conste, por ordem alfabética,
o nome dos Promotores ou Procuradores de Justiça
inscritos e considerados elegíveis, permitido o voto por
correspondência ou procuração.

(..) publicar, bimensalmente, o movimento de entrada e
saída de autos judiciais, na Procuradoria Geral e nas
Procuradorias de Justiça, por cada um de seus
Procuradores.
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a) F – V – V – V
b) São inelegíveis os Promotores e Procuradores de
Justiça que, afastados das suas funções do Ministério
Público, não as reassumam até noventa dias da data da
eleição.

b) V – F – V – V
c) V – V – F – V
d) V – V – V – F
e) V – V – V – V

c) A mesa eleitoral será composta por 03 (três)
Promotores de Justiça de 3º entrância e presidida pelo
mais antigo, escolhidos mediante votação do Colégio de
Procuradores, em sessão convocada pelo Diário Oficial,
com antecedência de 05 (cinco) dias.
d) os incidentes serão resolvidos pela mesa eleitoral, por
maioria de votos de seus integrantes, cabendo recurso, a
ser interposto de imediato para colégio de Procuradores.
e) concluída a votação e julgados os recursos, caberá à
mesa eleitoral a apuração do resultado do pleito,
competindo ao membro mais moderno à lavratura da
ata.
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De acordo a Lei Orgânica do MPPE (LCE nº 12/94),
marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
Compete à Procuradoria-Geral de Justiça, como órgão
da administração superior:
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De acordo a Lei Orgânica do MPPE (LCE nº 12/94),
assinale a alternativa CORRETA.
Constituem prerrogativas dos membros do Ministério
Público, no exercício de sua função, além de outras
previstas nesta Lei:
I - gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar
ou pelo teor de suas manifestações processuais ou
procedimentos, nos limites de sua independência
funcional.
II - ingressar e transitar livremente nas salas de sessões
de Tribunais, mesmo além dos limites que separam a
parte reservada aos Magistrados.
III - ter acesso ao indiciado preso, a qualquer momento,
salvo quando decretada a sua incomunicabilidade.
a) II
b) I e II
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c) I e III

(..) negligência no exercício das funções

d) II e III
e) I, II, III

(..) desatendimento aos pedidos de informação
formulados pelos órgãos do Ministério Público.
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(..) desrespeito para com os órgãos de Administração
Superior do Ministério Público.

De acordo a Lei Orgânica do MPPE (LCE nº 12/94),
assinale a alternativa CORRETA.
São deveres dos membros do Ministério Público, além
de outros previstos em lei:

(..) ausência injustificada aos atos judiciais nos quais se
faça exigível a presença da instituição.
a) 1 – 1 – 1 – 2
b) 1 – 2 – 1 – 2

I - residir, se titular ou substituto, na respectiva Comarca
ou Circunscrição, e comparecer diariamente ao fôro,
sendo-lhe descontado, do tempo de serviço e dos
vencimentos, o correspondente aos dias de ausência
injustificada, constatada pela Corregedoria Geral do
Ministério Público.
II - acatar, no plano administrativo, as decisões dos
órgãos da Administração Superior do Ministério
Público.
III - enviar, anualmente, declaração de seus bens à
Procuradoria-Geral de Justiça, em relação a si próprio e
àqueles que vivam sob sua dependência econômica.
IV - ausentar-se do Estado com autorização do
Procurador Geral de Justiça, inclusive nos casos de
férias e licença.

c) 1 – 1 – 2 – 2
d) 2 – 1 – 2 – 1
e) 2 – 2 – 2 – 1

LEI Nº 12.956/2005
Dispõe sobre a estrutura dos Órgãos de Apoio Técnico e
Administrativo e do Plano de Cargos, carreiras e vencimentos do
Quadro de Pessoal de Apoio Técnico-Administrativo do MPPE.
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De acordo a Lei 12.956/2005, sobre a Estrutura
organizacional dos Órgãos de Apoio Técnico e
Administrativo, assinale (V) para verdadeiro e (F) para
falso.
(..) A Coordenadoria Ministerial de Gestão de Pessoas
está entre os Órgãos Instrumentais de Apoio.

a) III e IV
b) I, II e III

(..) A Biblioteca Ministerial está entre os Órgãos
Instrumentais de Apoio.

c) I, II e IV
d) II, III e IV
e) I, II, III e IV

(..) A Coordenadoria Ministerial de Administração está
entre os Órgãos de Execução.
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(..) A Coordenadoria Ministerial de Tecnologia da
Informação está entre os Órgãos de Execução.

De acordo a Lei Orgânica do MPPE (LCE nº 12/94),
correlacione os itens abaixo:

a) V – V – V – F
b) V – V – F – V
c) V – F – V – V

(1) pena de advertência

d) F – V – V – V

(2) pena de censura

e) V – V – V – V
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De acordo a Lei 12.956/2005, assinale a alternativa
CORRETA.
I - A Comissão Permanente de Processo Administrativo
Disciplinar será composta por até 3 (três) servidores
estáveis, todos designados pela Procuradoria Geral de
Justiça, dentre integrantes do quadro permanente, sendo,
no mínimo, um deles analista ministerial.
II - Os integrantes da Comissão Permanente de Processo
Administrativo Disciplinar serão investidos na função
pelo período de 2 (dois) anos, permitida apenas uma
recondução.
III - No curso do mandato de 2 (dois) anos, os
integrantes da Comissão só poderão ser destituídos em
razão de falta grave apurada em processo administrativo
disciplinar por Comissão instituída para tal fim.

III - E vedada a designação de servidor revertido para o
exercício de cargo em comissão.
IV - A reversão far-se-á no mesmo cargo, ou se extinto,
em cargo equivalente, respeitada a habilitação
profissional e considerada a existência de vaga. As
novas nomeações terão prioridade sobre as reversões.
V - Determinada a reversão, será cassada, mediante
processo regular, a aposentadoria do funcionário que
não tomar posse no prazo legal.
a) IV e V
b) I, II e IV
c) I, III e V
d) I, II, III e IV
e) I, II, III, IV e V

a) II
b) I e II
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c) I e III

Da VACÂNCIA, assinale a alternativa ERRADA.

d) II e III
A vacância do cargo dependerá de:

e) I, II, III

a) Exoneração
b) Demissão
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
CIVIS DE PERNAMBUCO

c) Promoção
d) Reintegração
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e) Falecimento

Da REVERSÃO, assinale a alternativa CORRETA.
I - Reversão é o reingresso no serviço público do
servidor aposentado, quando insubsistentes os motivos
da aposentadoria ou por interesse e requisição da
Administração, respeitada a opção do servidor.
II - A reversão, quando por interesse da Administração,
por motivo de necessidades e conveniências de natureza
financeira, ocorrerá através de ato de designação,
cabendo ao servidor, pelos encargos do exercício ativo,
a percepção de adicional de remuneração no valor de
vinte e cinco por cento dos proventos integrais
referentes a retribuição normal do cargo em que se
aposentou, acrescida do adicional por tempo de serviço.
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Da LICENÇA MATERNIDA, assinale a alternativa
CORRETA.
A servidora estadual que adotar ou obtiver a guarda
judicial para fins de adoção de criança tem direito a
licença-maternidade, com vencimento integral, nas
seguintes hipóteses:
I - adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) ano
de idade, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.
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II - adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1
(um) até 5 (cinco) anos de idade, pelo período de 90
(noventa) dias.
III - adoção ou guarda judicial de criança a partir de 5
(cinco) até 8 (oito) anos de idade, pelo período de 60
(sessenta) dias.

d) V – V – V – F – V
e) V – V – V – V – F
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Das PENALIDADES, assinale a alternativa CORRETA.

a) I
São competentes para aplicação das penalidades
disciplinares:

b) I e II
c) I e III

I - O Governador, em qualquer caso e privativamente,
nos casos de demissão e cassação de aposentadoria ou
disponibilidade.

d) II e III
e) I, II e III
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Das PROIBIÇÕES, marque (V) para verdadeiro e (F)
para falso.
Ao funcionário é proibido:
(..) referir-se de modo depreciativo, em informação,
parecer ou despacho às autoridades ou atos da
administração pública podendo porém em trabalho
assinado criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da
organização do serviço.
(..) promover manifestação de apreço ou desapreço e
fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto
da repartição.
(..) participar de gerência ou administração de empresa
comercial ou industrial, salvo em órgão da
administração pública indireta.
(..) atuar, como procurador ou intermediário, junto a
repartições públicas, salvo quando se tratar de
benefícios previdenciários ou assistenciais, vencimentos
e vantagens de parentes até o terceiro grau, e de cônjuge
ou companheiro.
(..) promover direta ou indiretamente a paralisação de
serviços públicos ou dela participar.
a) V – F – V – F – V
b) V – F – F – V – F

II - os Secretários de Estado e chefes de órgãos
diretamente subordinados ao Governador, em todos os
casos, salvo nos de demissão e cassação de
aposentadoria ou disponibilidade.
III - os diretores de repartição, nos casos de repreensão e
suspensão até quinze dias.
a) I
b) II
c) I e II
d) II e III
e) I, II e III

ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL
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De acordo com a Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da
Igualdade Racial), julgue o item a seguir.
O Estatuto da Igualdade Racial, destina a garantir à
população negra a efetivação da igualdade de
oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais,
coletivos e difusos e o combate à discriminação e às
demais formas de intolerância étnica.
Certo
Errado

c) F – V – V – F – V
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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
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N°
01
02
03
04
05
N°
06
07
N°
08
09
10
11
12
N°
13
14
*

GAB
a
a
b
b
c
GAB
d
d
GAB
c
d
a
d
c
GAB
c
e
*

Lei Complementar Estadual Nº 12/94

8§2º (I ; II ; IV ; V e VII)
9 (III ; XI ; XIII-j ; XIV)
55 (V; VI-a ; IX)
72 (X; XIV ; XXII e XXVI)
80 (I ; III) e 81 (III ; V)
LEI 12.956/2005
3 (II-a) ; I-e ; II-b ; II-d
33-A ; §1º e §2º
EFPCEP – LEI 6.123/1968
73; §1º; §3º; 74 Par Único e 75
81
126-A (I ao III)
194 (II; IV; VII; IX e XIII)
208 (I ao III)
LEI 12.288/2010
1
1 (II)

JESUS TE AMA

4) Leg Aplicada/MPPE – 85 questões V.B / R$7,90
5)Lei Orgânica/MPPE–60 questões INÉDITASR$21,90
6) Lei nº 12.956/05 - 35 questões INÉDITAS R$14,90
7) Est Serv Púb/PE-60 questões INÉDITAS R$21,90
8) Igualdade Racial–33 questões INÉDITAS R$14,90

***************************************************************

APROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES!
***********************************

COMBO BLESSED MPPE
(Todos os 8 PDF’S)

De R$ 114,20 por R$38,90
66% de DESCONTO
***********************************
OU
***********************************

COMBO INÉDITAS MPPE
(Os 4 PDF’S INÉDITOS)

De R$ 73,60 por R$33,90
54% de DESCONTO

AUMENTE SUAS CHANCES DE APROVAÇÃO!
Simulados de Exercícios (PDF)
CONHECIMENTOS BÁSICOS

***********************************

Clique nos COMBOS ou visite nosso site:
www.concurseirosabencoados.com.br

1) Português – 285 questões FCC / R$12,90
DÚVIDAS?

2) Matemática/RacLóg – 138 questões FCC / R$9,90
3) Informática – 125 questões FCC / R$9,90

Envie sua mensagem para nosso whatsapp
(22) 988093170
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SIGA-NOS
Instagram

CURTA NOSSA PÁGINA
facebook.com/concurseirosabencoados

PARTICIPE DO NOSSO GRUPO
Grupo Concurseiros Abençoados II

SUGESTÕES, ELOGIOS OU CRÍTICAS
contato@concurseirosabencoados.com.br

DESENVOLVIDO POR:

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

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