
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

SETOR DE CONCURSOS 

25º CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA 
DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ADJUNTO DO MPDFT 

PROVA DISCURSIVA - 2ª ETAPA 
 
 

GRUPO III 
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO 

  

Esta prova compõe-se de uma dissertação e de cinco questões com as respectivas pontuações. 
As respostas serão avaliadas em razão dos seus fundamentos, da clareza e objetividade na 
exposição das idéias, do uso correto da língua portuguesa, da linguagem jurídica adequada, da 
apresentação formal e legibilidade do texto. 

 
PRIMEIRA PARTE: DISSERTAÇÃO (40 pontos) 

 
 

"Estado Democrático de Direito e Ministério Público" 

Deverá ser observada a seguinte estrutura do texto, independentemente da ordem enunciada dos 
tópicos: 

a. conceitual da palavra democracia e sua conexão com o Estado de Direito;  
b. o princípio democrático na Constituição de 1988 e os direitos 

fundamentais;  
c. o papel do Ministério Público como agente concretizador da democracia: 

âmbito e limites de intervenção nos domínios público e privado; atuação 
em defesa da ordem política, econômica, tributária e social.  

d. Ministério Público como garantia institucional em face da ação do 
constituinte derivado: a instituição integra as cláusulas pétreas ?  

e. outras considerações sobre o tema: abordagem livre.  

  

 
SEGUNDA PARTE (60 pontos) 

A resposta relativa a cada questão deverá estar em única folha separada, devendo, portanto, 
conter, no máximo, 30 linhas.  



 
 
1ª QUESTÃO (15 pontos) 

Explique os conceitos de lei em sentido formal e de lei em sentido material. 

 
2ª QUESTÃO (15 pontos) 

Identifique as espécies tributárias (e subespécies se quiser) previstas na Constituição Federal em 
vigor, por meio de esquema gráfico (utilização de chaves ou colchetes), com as observações e 
críticas pertinentes à adoção de uma classificação com três, quatro ou cinco categorias. 

 
3ª QUESTÃO (10 pontos) 

O ato administrativo viciado pode ser convalidado? 

 
4ª QUESTÃO (10 pontos) 

Quais são as várias espécies de atos administrativos? Defina-as. 

 
5ª QUESTÃO (10 pontos) 

Faça a distinção entre imoralidade administrativa e improbidade administrativa.  

 


