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Inquérito civil – Parte 6 

 Tutela processual civil do meio ambiente e 

instrumentos extrajudiciais de proteção  

DIREITO AMBIENTAL 



Q938437. Ano: 2018. Banca: VUNESP. Órgão: MPE/SP. Cargo: 
Analista Jurídico 
 
Na tutela do meio ambiente, além da instauração de inquérito civil, 
poderão ser firmados compromissos de ajustamento de conduta. 
Sobre tais instrumentos, é correto afirmar: 
 
A) a formalização do compromisso de ajustamento de conduta 
pelo Ministério Público não pode suspender o inquérito civil. 
B) a promotoria de justiça que firmou o compromisso de 
ajustamento de conduta não tem a responsabilidade de fiscalizar 
seu cumprimento. 
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Q938437. Ano: 2018. Banca: VUNESP. Órgão: MPE/SP. Cargo: 
Analista Jurídico 
 
C) representação anônima e fato noticiado pela imprensa, em se 
tratando de dano ambiental, mesmo com indícios de veracidade, 
não são suficientes para dar início ao inquérito civil. 
D) o inquérito civil é um instrumento de investigação concedido 
com exclusividade ao órgão do Ministério Público. 
E) é sempre dispensável a anuência do Ministério Público nas 
ocasiões em que o Ministério Público não for o órgão tomador do 
termo de ajustamento. 
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Q586297. Ano: 2015. Banca: FCC. Órgão: TJ/SE. Cargo: Juiz 
substituto 
O inquérito civil público, 
A) é condição para o ajuizamento de Ação Civil Pública sua 
instauração. 
B) é instrumento investigatório exclusivo do Ministério Público. 
C) é um instrumento necessário para a assinatura de um Termo de 
Ajustamento de Conduta 
D) pode ser arquivado definitivamente pela autoridade que o 
instaurou. 
E) deve garantir o contraditório e a ampla defesa. 
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Q834448. Ano: 2017. Banca: VUNESP. Órgão: Câmara de 
Sumaré/SP. Cargo: Procurador Jurídico 
 
O inquérito civil público 
A) é procedimento administrativo com natureza inquisitiva. 
B) tem natureza jurídica judicial, devendo respeitar a ampla 
defesa. 
C) apresenta uma conclusão, que leva à sua execução judicial. 
D) inviabiliza a ação nele fundamentada ao conter vícios em sua 
condução. 
E) não admite arquivamento sem sua conclusão. 
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Q893736. Ano: 2018. Banca: VUNESP. Órgão: Prefeitura de 
Bauru/SP. Cargo: Procurador Jurídico 
 
A respeito do inquérito civil público, assinale a alternativa correta. 
 
A) Sua instauração é indispensável para a propositura de ação civil 
pública. 
B) Após a promoção de seu arquivamento, não se admite a 
juntada de novos documentos aos autos. 
C) A promoção de seu arquivamento será submetida a exame e 
deliberação do Conselho Superior do Ministério Público. 
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Q893736. Ano: 2018. Banca: VUNESP. Órgão: Prefeitura de 
Bauru/SP. Cargo: Procurador Jurídico 
 
D) Rejeitada a promoção de seu arquivamento pelo Conselho 
Superior do Ministério Público, o mesmo órgão ministerial que o 
instaurou deverá promover a ação civil pública. 
E) A promoção de seu arquivamento prescinde de fundamentação. 
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Q897810. Ano: 2018. Banca: VUNESP. Órgão: PauliPrev/SP. Cargo: 
Procurador Autárquico 
 
No que tange ao inquérito civil, assinale a alternativa correta. 
 
A) Todo legitimado para a ação coletiva pode instaurar inquérito 
civil para se convencer da existência de fundamento para a 
propositura da ação civil pública. 
B) O inquérito civil é procedimento investigatório de natureza 
criminal e deve observar o princípio da ampla defesa e 
contraditório. 
C) Toda ação civil pública movida pelo Ministério Público deve ser 
precedida de inquérito civil. 
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Q897810. Ano: 2018. Banca: VUNESP. Órgão: PauliPrev/SP. Cargo: 
Procurador Autárquico 
 
D) É competente para a instauração do inquérito civil o mesmo 
órgão do Ministério Público que possui atribuição para propor a 
ação civil pública baseada no referido inquérito. 
E) O arquivamento do inquérito civil depende de requerimento do 
membro do Ministério Público e deferimento pelo juiz de direito. 
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