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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1Jvqc )

Direito Administrativo

Questão 1: IBFC - TJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo Ato de Improbidade sujeito às cominações, que
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Acerca das penas previstas na Lei da Improbidade Administrativa nº 8.429/1992,
assinale a alternativa incorreta.

 a)  Na hipótese de atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito, haverá perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) a 10 (dez) anos, pagamento de multa civil de até
três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos 

 b)  Na hipótese de atos de Improbidade Administrativa que causem prejuízo ao erário, haverá ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos, pagamento de multa
civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos 

 c)  Na fixação das penas previstas nessa Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente 
 d)  Na hipótese de atos de Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, ocorrerá a perda da função pública, suspensão dos

direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1140435

Questão 2: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Se servidor público estadual tornar-se réu por ter cometido ato de improbidade administrativa, poderá ser determinada a indisponibilidade de seus bens,

 a) desde que comprovado o periculum in mora da medida.
 b) ainda que tenham sido adquiridos antes da prática do ato ímprobo.
 c) desde que comprovada a dilapidação do patrimônio pelo réu.
 d) inclusive dos absolutamente impenhoráveis.
 e) desde que o réu seja ouvido antes da medida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1173997

Questão 3: QUADRIX - Ass Adm (CRMV AM)/CRMV AM/2020
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
João, servidor público federal, concursado da administração direta, com o auxílio de Pedro, que exerce transitoriamente função na administração indireta, e de Joana,
empregada pública, acertou com Carlos, empresário, de facilitar e tolerar o contrabando de medicamentos veterinários.

João prontificou‐se a usar seu cargo público para que a atividade fosse executada e, como garantia, Carlos realizou o pagamento em espécie para João de forma
antecipada.

Já Joana, como era nova ainda no acordo, resolveu aceitar apenas a promessa de vantagem econômica e afirmou que não iria agir para impedir o contrabando, mas que
iria apenas ficar omissa.

Com base nesse caso hipotético e na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item.

As sanções previstas na Lei n.º 8.429/1992 poderão ser aplicadas a João, não sendo possível sua aplicação no caso de Pedro, uma vez que ele não é considerado como
agente público, devendo responder apenas na esfera administrativa e penal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200246

Questão 4: QUADRIX - Ass Adm (CRMV AM)/CRMV AM/2020
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
João, servidor público federal, concursado da administração direta, com o auxílio de Pedro, que exerce transitoriamente função na administração indireta, e de Joana,
empregada pública, acertou com Carlos, empresário, de facilitar e tolerar o contrabando de medicamentos veterinários.

João prontificou‐se a usar seu cargo público para que a atividade fosse executada e, como garantia, Carlos realizou o pagamento em espécie para João de forma
antecipada.

Já Joana, como era nova ainda no acordo, resolveu aceitar apenas a promessa de vantagem econômica e afirmou que não iria agir para impedir o contrabando, mas que
iria apenas ficar omissa.

Com base nesse caso hipotético e na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item.
 
Na fixação da pena de João, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200249

Questão 5: QUADRIX - Prof Adm (CREFONO 1)/CREFONO 1/2020
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
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A Lei n.º 8.429/1992 estabelece punições para os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. De acordo com os ditames da Lei n.º
8.429/1992, julgue o item.

Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar‐se‐á o integral ressarcimento do dano e, no caso de
enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou o terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos a seu patrimônio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200695

Questão 6: QUADRIX - Ag Fisc (CREFONO 1)/CREFONO 1/2020
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
À luz do princípio da independência das instâncias, o ato de improbidade administrativa pode, ou não, gerar repercussões penais ao enquadrar‐se, eventualmente,
também como crime.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201199

Questão 7: QUADRIX - Ag Fisc (CREFONO 1)/CREFONO 1/2020
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
Estando‐se diante de ato de improbidade cometido por agente público, necessariamente estar‐se‐á, também, diante de falta disciplinar.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201200

Questão 8: QUADRIX - Ana Adm (IDURB)/IDURB/Administração/2020
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os item.
 
No caso de enriquecimento ilícito, os bens ou valores ilegalmente auferidos pelo agente ímprobo reverterão em favor do ente político a que vinculada a pessoa ou o órgão
desfalcado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201937

Questão 9: QUADRIX - Ag OF (CREF20 SE)/CREF 20/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Quanto às Leis n.º 8.429/1992 e n.º 9.784/1999, julgue o item.
 
A lesão ao patrimônio público, desde que decorrente de ação dolosa do agente, implica em integral ressarcimento do dano.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/804189

Questão 10: FUNDEP - DP MG/DPE MG/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Analise as afirmativas a seguir.

I. Os servidores estatutários só podem ser demitidos por improbidade administrativa após o trânsito em julgado de decisão judicial condenatória.

PORQUE

II. A aplicação da pena de demissão por improbidade administrativa é exclusividade do Judiciário, não sendo passível a sua incidência no âmbito do processo
administrativo disciplinar.

A respeito dessas afirmativas, assinale a alternativa correta. 

 a)  As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I. 
 b)  As afirmativas I e II são verdadeiras e a II justifica a I. 
 c)  A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa. 
 d)  As afirmativas I e II são falsas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/873136

Questão 11: FCC - Tec Faz (Manaus)/Pref Manaus/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
As penas passíveis de imposição pela prática de ato de improbidade 

 a)  são aplicadas isoladamente, tal qual as sanções previstas para contratos administrativos, que não admitem cumulação. 



13/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19526938/imprimir 3/24

 b)  são previstas individualizadamente, conforme a natureza do ato de improbidade, passíveis de cumulação com outras apenas as referentes à modalidade de ato de
improbidade que gera prejuízo ao erário. 

 c)  incidem preferencialmente sobre as sanções civis e administrativas e em igualdade de prioridade em relação às sanções penais, em razão da gravidade. 
 d)  aplicáveis por ato que gera enriquecimento ilícito são cumulativas com a imposição de multa, salvo se o sujeito ativo restituir o acréscimo patrimonial. 
 e)  aplicáveis por ato que gera prejuízo ao erário admitem cumulação do pagamento de multa pecuniária com imposição de proibição de contratar com o Poder

Público, sem prejuízo de outras.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/881671

Questão 12: VUNESP - Proc Jur (IPREMM)/IPREMM/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando as sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, assinale a alternativa que contempla, dentre outras possíveis, aquelas que podem ser aplicadas em decorrência
de atos de improbidade administrativa que atentam contra os Princípios da Administração Pública. 

 a)  Perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e ressarcimento integral do dano, quando houver. 
 b)  Ressarcimento integral do dano, quando houver, e pagamento de multa civil de até cinco vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. 
 c)  Perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos. 
 d)  Perda da função pública e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos. 
 e)  Ressarcimento integral do dano, quando houver, e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de oito anos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/936074

Questão 13: FGV - EPP (Pref Salvador)/Pref Salvador/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
João, agente público municipal, no exercício de suas funções, de forma culposa, a pretexto de viabilizar a ampliação de programa de política pública na área do turismo
local, celebrou contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária e sem observar as formalidades previstas na lei.
 
De acordo com a Lei nº 8.429/92, João

 a)  não cometeu ato de improbidade administrativa, pois apesar de ter praticado ato que causou prejuízo ao erário, não agiu de forma dolosa.
 b)  não cometeu ato de improbidade administrativa, porque o ato não causou prejuízo ao erário, circunstância típica necessária para configuração de qualquer ato

ímprobo.
 c)  não cometeu ato de improbidade administrativa, pois apesar de ter praticado ato que violou princípios da Administração Pública, não agiu de forma dolosa.
 d)  cometeu ato de improbidade administrativa e por isso está sujeito, dentre outras sanções, ao ressarcimento integral do dano, à perda da função pública e à

suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos.
 e)  cometeu ato de improbidade administrativa e por isso está sujeito, dentre outras sanções, ao pagamento de multa civil de até cinco vezes o valor do dano, à

perda da função pública e à cassação dos direitos políticos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/944755

Questão 14: IBADE - Aux Adm (JARU-PREVI)/JARU-PREVI/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei nº 8429/92, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, prevê uma série de condutas em que o servidor público incorre em ato de improbidade e, portanto,
devem ser evitadas por ele. Caso o servidor cometa algum dos atos descritos na referida lei, estará sujeito às respectivas penalidades. Dentre elas, pode-se destacar
o(a):

 a)  reclusão, de 1(um) a 5 (cinco) anos.
 b)  detenção, de 2 (dois) a 10 (dez) anos.
 c)  prisão simples, de 15(quinze) dias a 3(três) meses.
 d)  ressarcimento parcial do dano.
 e)  pagamento de multa civil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/957144

Questão 15: IBGP - GM (Pref Jacutinga)/Pref Jacutinga/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 02 junho de 1992), assinale a alternativa CORRETA:

 a)  Os atos que importem enriquecimento ilícito, que causem prejuízo ao erário ou que atentem contra os princípios da Administração Pública, podem ser punidos se
o agente agir de forma dolosa ou culposa.

 b)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, podem ser propostas até dez anos após o término do exercício
de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança e dependendo da extensão do dano a ação e' imprescritível.

 c)  A lei de improbidade administrativa define que recebida a petição inicial, será o réu condenado.
 d)  Na fixação das penas previstas nessa lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/959624

Questão 16: FGV - FiSM (Pref Salvador)/Pref Salvador/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
João, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Serviços Municipais de Salvador, no exercício da função, recebeu vantagem econômica consistente em trinta mil reais, para
fazer declaração falsa sobre medição e avaliação em serviço público que fiscalizava.

De acordo com a Lei nº 8.429/92, João 

 a)  não praticou ato de improbidade administrativa, eis que não se qualifica como agente político para fins de aplicação da lei de improbidade, mas deve ser
responsabilizado na esfera criminal e por falta disciplinar. 

 b)  não praticou ato de improbidade administrativa, porque não há comprovação de que o agente público, de fato, tenha concluído a declaração falsa, mas deve ser
responsabilizado na esfera criminal por tentativa de corrupção. 

 c)  praticou ato de improbidade administrativa e está sujeito, dentre outras sanções, ao ressarcimento ao erário, à perda da função pública, à cassação dos direitos
políticos e à multa civil. 



13/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19526938/imprimir 4/24

 d)  praticou ato de improbidade administrativa e está sujeito, dentre outras sanções, ao ressarcimento integral do dano, à perda da função pública, à cassação dos
direitos políticos e à proibição de contratar com o Poder Público.

 e)  praticou ato de improbidade administrativa e está sujeito, dentre outras sanções, à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, à perda da função
pública e à suspensão dos direitos políticos, de oito a dez anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/971969

Questão 17: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992 pode ser isolada ou cumulativa. Porém, caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento não
pode figurar isoladamente como pena, já que não configura propriamente uma sanção.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983379

Questão 18: FGV - TJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei nº 8.429/92 tipifica os atos considerados de improbidade administrativa e determina que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas
na legislação específica, o responsável pelo ato de improbidade está sujeito a diversas sanções previstas naquela lei.
 
Nesse contexto, as cominações decorrentes da prática de ato de improbidade devem ser aplicadas pela autoridade:

 a)  administrativa que presidir o processo administrativo disciplinar, levando em consideração o princípio da proporcionalidade, a gravidade do fato e o montante do
prejuízo ao erário;

 b)  judiciária, isolada ou cumulativamente, de acordo com o princípio da proporcionalidade, levando em conta a gravidade do fato, a extensão do dano causado e o
proveito patrimonial obtido pelo agente;

 c)  administrativa hierarquicamente acima daquela que presidiu o processo administrativo disciplinar, levando em consideração o princípio da proporcionalidade, a
gravidade do fato e o montante do prejuízo ao erário;

 d)  judiciária, e consistem no ressarcimento integral do dano, perda da função pública, cassação dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais;

 e)  administrativa chefe do Poder Executivo em nível municipal, estadual ou federal, de acordo com o caso, levando em consideração o princípio da
proporcionalidade, a gravidade do fato e o montante do prejuízo ao erário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/997086

Questão 19: IPEFAE - Ana Leg (CM SJBV)/CM SJBV/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, ao agente público condenado pela prática ilícita nela prevista, podem ser aplicadas, isolada ou
cumulativamente, a depender da gravidade do ato, as seguintes penas:

1) Perda da função pública. 
2) Perda de bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio. 
3) Ressarcimento integral do dano, quando houver. 
4) Proibição perpétua de contratar com o poder púbico. 
5) Perda dos direitos políticos. 
6) Multas.

Das 6 medidas punitivas afirmadas acima, assinale aquela(s) que se mostra(m) incorreta(s). 

 a)  nº 1 apenas. 
 b)  nº 4 apenas. 
 c)  nº 4 e 5 apenas. 
 d)  nº 1, 4 e 5 apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001178

Questão 20: FURB - SecLeg (CM Pomerode)/CM Pomerode/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre as consequências que podem acometer os ocupantes de cargos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do Município de
Pomerode que pratiquem atos de improbidade administrativa, analise as situações abaixo e identifique as corretas:

I- Suspensão dos direitos políticos. 
II- Perda da função pública. 
III- Indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário. 
IV- Propositura da ação penal cabível, caso o fato consista em ilícito penal.

Assinale a alternativa correta:

 a)  Apenas as situações I, II e III estão corretas.
 b)  Apenas as situações I, II, III e IV estão corretas.
 c)  Apenas as situações I, III e IV estão corretas.
 d)  Apenas as situações I, II e IV estão corretas.
 e)  Apenas as situações II, III e IV estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1007458

Questão 21: FCC - Ag Adm (CM Fortal)/CM Fortaleza/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
José é servidor municipal e foi encarregado de supervisionar um concurso público para cargo de oficial administrativo. Atendendo a pedido de um compadre, que
desejava ver o filho no cargo, José vazou o gabarito da prova para o afilhado. Descoberta a fraude, o Ministério Público ajuizou ação de improbidade contra o servidor.
Nos termos da Lei no 8.429/1992, José cometeu ato de improbidade administrativa 
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 a)  importando enriquecimento ilícito, estando sujeito, dentre outras penas, à perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos. 
 b)  que atenta contra os princípios da Administração pública, estando sujeito, dentre outras penas, à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos de

três a cinco anos. 
 c)  que importa em ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário, estando sujeito, dentre outras penas, à perda da função

pública e à suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos. 
 d)  que causa lesão ao erário, estando sujeito, dentre outras penas, à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos. 
 e)  que importa em desvio de finalidade, estando sujeito, dentre outras penas, à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016205

Questão 22: VUNESP - AFTM (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Valendo-se do cargo de auditor fiscal tributário, José concede benefício fiscal sem a observância das formalidades legais aplicáveis ao ISS. Independentemente das
sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

 a)  perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

 b)  perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário
concedido.

 c)  ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

 d)  perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) a 10 (dez) anos e multa civil de até 5 (cinco) vezes o valor do benefício financeiro ou
tributário concedido.

 e)  ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco
anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1028394

Questão 23: CONSULPAM - AFTb (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com as disposições constitucionais a respeito da improbidade administrativa, assinale a alternativa CORRETA: 

 a)  Os atos de improbidade administrativa importarão a perda dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

 b)  A improbidade administrativa é caso de suspensão de direitos políticos, conforme o art. 37, §4º da Constituição Federal.
 c)  A improbidade administrativa é caso de perda dos direitos políticos, conforme o art. 37, §4º da Constituição Federal. 
 d)  Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a suspensão da função pública, a indisponibilidade dos bens e o

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, não cabendo ação penal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030639

Questão 24: FAEPESUL - Adv (CRC SC)/CRC SC/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo dispõe a Lei 8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa), O servidor público que praticar um ato de improbidade administrativa permitindo ou facilitando a
aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado, poderá estar sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 

 a)  Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário
concedido. 

 b)  Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

 c)  Ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 

 d)  Ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco
anos. 

 e)  Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1032859

Questão 25: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
O prefeito de um município, agindo dolosamente, deixou de prestar as contas devidas em relação aos recursos financeiros que havia recebido em virtude de convênio
firmado com o governo do estado.
 
A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando o que dispõe a Lei n.º 8.429/1992.
 
Em virtude da gravidade de sua conduta, o prefeito está sujeito às sanções de suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de oito anos a dez anos, e perda de eventuais
valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1041084
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Questão 26: SELECON - Ana (Boa Vista)/Pref Boa Vista/Administrador/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
O Prefeito do Município Z promoveu procedimento licitatório de seleção de pessoas para o cargo de fiscal municipal . Apesar disso, independentemente da ordem de
classificação quanto aos candidatos aprovados, esse Chefe do Executivo passou a convocar tais candidatos, de acordo com seus interesses particulares, sem observância
da publicação da lista contendo a ordem de classificação dos candidatos aprovados desse certame, frustrando, com isso, a licitude de concurso público, conforme
previsão contida na Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/92. Pelo exposto, é correto afirmar que, com base na mencionada Lei de Improbidade Administrativa,
independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o Prefeito Municipal em pauta, pelo ato de improbidade perpetrado,
sujeito à seguinte cominação a ser aplicada isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

 a)  ressarcimento integral do dano, se houver; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos 

 b)  ressarcimento integral do dano, se houver; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de cinco a dez anos; pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos

 c)  ressarcimento integral do dano; perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância; perda da função pública;
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
cinco anos 

 d)  perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; ressarcimento integral do dano, quando houver; perda da função pública; suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos; pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1059696

Questão 27: SELECON - Ana (Boa Vista)/Pref Boa Vista/Administrador/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Determinado Prefeito Municipal que se negue a prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, conforme previsto em lei específica, pratica, com base na Lei de
Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/92, ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, sendo certo que, nesse caso,
independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o Prefeito Municipal em pauta, pelo ato de improbidade acima
configurado, sujeito à seguinte cominação a ser aplicada isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 

 a)  ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 

 b)  ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a dez anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos. 

 c)  ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a doze anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de oito anos. 

 d)  ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de dois a seis anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1059700

Questão 28: FCC - Ana JD (DPE AM)/DPE AM/Ciências Jurídicas/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei de Improbidade Administrativa, o ato de receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência
ou declaração a que esteja obrigado, sujeita o agente, dentre outras, às cominações de

 a)  perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos e multa civil de até três vezes o valor do benefício financeiro ou tributário
concedido, aplicadas cumulativamente.

 b)  ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.

 c)  perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial.

 d)  ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano.

 e)  ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até
duzentas vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1072691

Questão 29: IBFC - Proc (Pref C S Agos)/Pref C Sto Agostinho/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/92) estabelece sanções para o agente que praticou improbidade. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 

 a)  Os atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário tem como cominação legal a perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido 

 b)  Os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário tem como cominação legal a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até
três vezes o valor do acréscimo patrimonial 

 c)  Os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública tem como cominação legal a perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos,
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial 

 d)  Os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito tem como cominação legal a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos
de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1077366

Questão 30: CPCC UFES - Ass (UFES)/UFES/Administração/2019
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Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com  o art. 12 da Lei n° 8.429, de  2 de  junho de 1992, NÃO é sanção aplicável ao responsável pelo ato de improbidade administrativa 

 a)   a prisão em regime fechado. 
 b)   a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. 
 c)   a perda da função pública. 
 d)   a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. 
 e)   o pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1077941

Questão 31: QUADRIX - Aux Adm (CREFONO 9)/CREFONO 9/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A condenação judicial em perda de função pública e em suspensão de direitos políticos admite execução provisória, ou seja, pode sofrer execução antecipada ainda que
pendente de julgamento recurso perante tribunal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122497

Questão 32: Instituto Consulplan - GCM (Pref Orlândia)/Pref Orlândia/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando que um servidor da Guarda Municipal de Orlândia tenha revelado segredo do qual se apropriou em razão do cargo, nos moldes do que dispõe a Lei de
Improbidade Administrativa, uma das penas aplicáveis ao ilícito é: 

 a)  Perda dos direitos políticos. 
 b)  Multa civil de até duas vezes o dano ao erário. 
 c)  Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. 
 d)  Suspensão do exercício do cargo por até 90 dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1131872

Questão 33: Instituto Consulplan - ASup (Pref Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei nº 8.429/92, são penalidade aplicáveis no que se refere aos atos de improbidade administrativa, EXCETO:

 a)  Prisão temporária até que o dano seja ressarcido.
 b)  Suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos.
 c)  Ressarcimento integral do dano, quando houver; perda da função pública.
 d)  Pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1153017

Questão 34: CESGRANRIO - Ass Adm (UNIRIO)/UNIRIO/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Um agente público foi condenado por praticar ato de improbidade administrativa caracterizado por enriquecimento ilícito.
 
Nos termos da Lei nº 8.429/1992 e suas alterações, uma das sanções previstas nessa condenação consiste na suspensão dos direitos políticos por um período de quantos
anos?

 a)  quatro a seis
 b)  cinco a sete
 c)  seis a oito
 d)  oito a dez
 e)  nove a onze

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1174534

Questão 35: QUADRIX - Ana Doc (CRF BA)/CRF BA/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o próximo item.
 
A perda de bens é uma das sanções possíveis em razão de ato de improbidade que consista em enriquecimento ilícito.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1183556

Questão 36: QUADRIX - Ana Doc (CRF BA)/CRF BA/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o próximo item.
 
As sanções em sede de improbidade não afastam ou prejudicam sanções civis ou criminais pelo mesmo fato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1183560
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Questão 37: IADES - Ass Adm (CRF TO)/CRF TO/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo previsão expressa na Lei no 8.429/1992, as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas, após o término do exercício
do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, em até

 a)  cinco anos.
 b)  vinte anos.
 c)  um ano.
 d)  seis meses.
 e)  três anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1184657

Questão 38: QUADRIX - Bib Fisc (CRB 5)/CRB 5/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional.

Além disso, a aplicação das sanções previstas nesta Lei independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de
Contas.

Acerca da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito à perda da função
pública, à suspensão dos direitos políticos e à multa civil.

 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195255

Questão 39: QUADRIX - Aux (CRB 6)/CRB 6/Administrativo/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
As sanções passíveis de aplicação por ato de improbidade podem incidir conjunta ou isoladamente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195961

Questão 40: QUADRIX - Ag Adm (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

Improbidade administrativa

A noção de improbidade não se confunde com a de imoralidade, sendo esta uma das modalidades daquela. O agente ímprobo sempre se qualificará como violador do
princípio da moralidade, contudo, nem todo ato de improbidade tipificado em lei corresponde à violação ao princípio da moralidade.

É importante mencionar que a Lei de Improbidade Administrativa não deve ser aplicada para meras irregularidades ou transgressões disciplinares, mas, sim, visa a
resguardar os princípios da Administração Pública.

Matheus Carvalho. Manual de direito administrativo.
3.ª ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Jus PODIVM, 2016 (com adaptações).

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue o item de acordo com a Lei n.º 8.429/1992.
 
As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa poderão ser aplicadas, cumulativamente, com sanções penais, civis e administrativas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1197797

Questão 41: QUADRIX - Adv (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
O art. 1.º da Lei n.º 8.429/1992 preceitua que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual serão punidos na forma desta Lei.

Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
O responsável pelo ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário, com o malbaratamento dos bens da Administração Pública, estará sujeito à cominação
de pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198187

Questão 42: QUADRIX - AuxFF (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019
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Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A indisponibilidade de bens de suspeito da prática de ato de improbidade é sujeita à reserva jurisdicional, isto é, depende de decisão judicial, não sendo passível de
determinação de ofício pela Administração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201228

Questão 43: QUADRIX - Ana Área (CREA GO)/CREA GO/"Sem Área"/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992 e em suas alterações, julgue o item.
 
Uma pena passível de ser aplicada no caso de ato de improbidade administrativa é a suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1204805

Questão 44: QUADRIX - Ana (Pref Jataí)/Pref Jataí/Administrativo/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, os atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito poderão ser punidos, isolada ou cumulativamente,
com as seguintes cominações:

 a) ressarcimento integral do dano, se houver; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

 b) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; ressarcimento integral do dano, quando houver; perda da função pública; suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos; pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

 c) perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; e multa civil de até três vezes o valor do benefício financeiro ou tributário
concedido.

 d) ressarcimento integral do dano; perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância; perda da função pública;
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
cinco anos.

 e) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; ressarcimento integral do dano, quando houver; perda da função pública; suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos; pagamento de multa civil de até cinco vezes o valor do acréscimo patrimonial; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1211971

Questão 45: QUADRIX - Ass AF I (CRF ES)/CRF ES/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Com relação à Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
O responsável pelo ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, que auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do
exercício do cargo, estará sujeito à cominação de suspensão dos direitos políticos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215084

Questão 46: IBADE - ASoc (SAAE Vilhena)/SAAE Vilhena/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Na hipótese de o agente público praticar ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, estará sujeito, dentre outras, à penalidade de:

 a)  pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração recebida pelo agente.
 b)  pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano.
 c)  suspensão dos direitos políticos de dois a quatro anos.
 d)  suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos.
 e)  perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1219269

Questão 47: QUADRIX - Tec Adm (CRA PA)/CRA PA/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
No que se refere à improbidade administrativa, julgue o item.
 
A perda dos bens acrescidos ao patrimônio do agente em razão de enriquecimento ilícito é uma das possíveis sanções de improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1255045

Questão 48: FUNDATEC - ASoc (IFFAR)/IFFAR/2019
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
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As previsões legais da Lei nº 8.429/1992 dão conta de que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com _________________ da
sentença condenatória.
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

 a)  a leitura
 b)  a abertura
 c)  a promulgação
 d)  o trânsito em julgado
 e)  a condenação por meio

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1280241

Questão 49: CEBRASPE (CESPE) - ACP (TCE-PB)/TCE-PB/Demais Áreas/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Uma empresa que presta serviços de vigilância e limpeza para órgão da administração pública, diante de dificuldades financeiras decorrentes do atraso dos pagamentos
que lhe são devidos pelos serviços adequadamente prestados, deu vantagem pecuniária aos servidores responsáveis pela liquidação e pagamento da despesa
orçamentária empenhada, com o objetivo de acelerar os trâmites administrativos necessários ao efetivo pagamento.
 
Nessa situação hipotética, os servidores responderão por ato de improbidade administrativa por terem

 a)  concedido indevidamente benefício financeiro, sujeitando-se, entre outras cominações, ao ressarcimento integral do dano causado à administração pública.
 b)  atentado contra os princípios da administração pública, sujeitando-se, entre outras cominações, à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao

patrimônio.
 c)  aplicado indevidamente benefício tributário, sujeitando-se, entre outras cominações, à proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
 d)  causado prejuízo ao erário, sujeitando-se, entre outras cominações, à perda de bens e valores, inclusive aqueles obtidos licitamente.
 e)  enriquecido ilicitamente, sujeitando-se, entre outras cominações, ao pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/582780

Questão 50: CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC MA)/PC MA/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei de Improbidade — Lei n.º 8.429/1992 —, o servidor público que comprovadamente tiver causado lesão ao patrimônio público estará sujeito 

 a)  a detenção de cinco a oito anos. 
 b)  à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. 
 c)  ao ressarcimento correspondente ao dobro do valor integral do dano. 
 d) ao pagamento de multa civil em valor igual ao do acréscimo patrimonial. 
 e)  a suspensão dos direitos políticos por dez anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/590511

Questão 51: CEBRASPE (CESPE) - Med Leg (PC MA)/PC MA/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei de Improbidade Administrativa elenca as penas aplicáveis àqueles que praticarem atos de improbidade. O agente público que, atentando contra os princípios da
administração pública, for condenado em ação de improbidade por ter deixado de praticar, indevidamente, ato de ofício, estará sujeito à pena de 

 a) suspensão dos direitos políticos pelo período de oito a dez anos. 
 b)  suspensão da função pública pelo período de cinco a oito anos. 
 c) ressarcimento integral do dano, ainda que este seja presumido. 
 d) proibição de contratar com o poder público pelo prazo de três anos. 
 e)  multa, limitada a vinte vezes o valor da sua remuneração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/590668

Questão 52: PR4 (UFRJ) - Ass (UFRJ)/UFRJ/Alunos/Geral/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Ana Beatriz, servidora pública federal, investida no cargo de Contadora da UFRJ há 4 (quatro) anos, auferiu vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do
cargo, cometendo, portanto, ato de improbidade administrativa. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o ato de improbidade administrativa cometido pela
servidora poderá imputar: 

 a) na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei,
sem prejuízo da ação penal cabível. 

 b) apenas na suspensão dos direitos políticos e na indisponibilidade dos bens. 
 c) apenas no ressarcimento ao erário público. 
 d) no afastamento da função pública por 30 (trinta) dias, com remuneração. 
 e) no afastamento da função pública por 60 (sessenta) dias, sem remuneração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/601353

Questão 53: Instituto AOCP - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/1992), os atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro
ou tributário estão sujeitos a quais penas?

 a) Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) a 10 (dez) anos e multa civil de até quatro vezes o valor do benefício financeiro ou tributário
concedido.

 b) Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) a 10 (dez) anos e pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente.

 c) Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente.
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 d) Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até três vezes o valor do benefício financeiro ou tributário
concedido.

 e) Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos e multa civil de até duas vezes o valor do benefício financeiro ou tributário
concedido.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/652847

Questão 54: AOCP - Aux Adm (FUNPAPA)/FUNPAPA/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa correta sobre a responsabilidade administrativa. 

 a)  A responsabilidade administrativa pressupõe prévia condenação criminal. 
 b)  Os atos de improbidade administrativa importarão, sempre, em prisão do agente. 
 c)  Os atos de improbidade administrativa importarão apenas em suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. 
 d)  Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao

erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
 e)  A responsabilidade administrativa pelos atos de improbidade não prescreve.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/674048

Questão 55: UEG - Ass Soc (Pref Iporá)/Pref Iporá/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Após apuração de um ato de improbidade administrativa, a condenação em processo administrativo disciplinar poderá também ser imputada ao servidor que incorreu em
tal improbidade, consistindo em: 

 a) processo administrativo-penal, englobando a esfera administrativa e a ação penal. 
 b) indisponibilidade dos bens, após trânsito em julgado da ação penal cabível. 
 c) ressarcimento ao Erário, o que torna desnecessária a ação penal. 
 d) perda da função pública, sem prejuízo da ação penal cabível. 
 e) suspensão dos direitos políticos, sem ações penais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676978

Questão 56: CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação, ao
patrimônio particular de entidade privada sem fins lucrativos, de valores a ela repassados mediante a celebração de parceria.

Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina a respeito de improbidade administrativa e regime disciplinar do servidor público federal,
 
João poderá ser condenado, no âmbito judicial, ao ressarcimento integral do dano, à suspensão dos seus direitos políticos e ao pagamento de multa.
 
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684175

Questão 57: FUNDEP - Tec (INB)/INB/Logística/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
O dever da probidade está constitucionalmente integrado à conduta do administrador público como elemento necessário à legitimidade de seus atos. O velho e esquecido
conceito romano do probus e do improbus está presente em nossa legislação administrativa, como também na Constituição da República Federativa do Brasil.

No que se refere aos atos de improbidade administrativa, assinale a alternativa INCORRETA. 

 a)  Implicarão em suspensão dos direitos políticos. 
 b)  Darão causa à perda da função pública. 
 c)  Implicarão na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário. 
 d)  Serão motivos de responsabilização exclusivamente no âmbito administrativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/689722

Questão 58: IBADE - Ag Prev (IPM JP)/IPM JP/Assistente de Suporte de Administração e Finanças/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa que está em consonância com o disposto na Lei de Improbidade Administrativa.

 a)  É possível o ajuizamento de ação de improbidade administrativa exclusivamente em face do particular.
 b)  Sujeito passivo é sempre a pessoa física lesada pelo ato.
 c)  As sanções previstas na lei de improbidade são necessariamente aplicadas de forma cumulativa.
 d)  Impossível, após a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas, a propositura da ação de improbidade.
 e)  Se a sentença judicial for silente em relação ao prazo de suspensão dos direitos políticos, aplica-se o menor prazo previsto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691956

Questão 59: COSEAC UFF - Proc Mun (Maricá)/Pref Maricá/Nível I/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Por ato de improbidade administrativa que importe em prejuízo ao erário, o administrador está sujeito à suspensão de seus direitos políticos por:

 a)  oito a dez anos.
 b)  um a cinco anos.
 c)  três a cinco anos
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 d)  dois a oito anos.
 e)  cinco a oito anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/702411

Questão 60: QUADRIX - Fisc (CRMV MA)/CRMV MA/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A improbidade administrativa não enseja 

 a) multa civil. 
 b) perda de bens ou valores. 
 c) privação da liberdade. 
 d) ressarcimento integral do dano. 
 e) proibição de contratar com o Poder Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/702916

Questão 61: INAZ do Pará - Fisc (CORE MS)/CORE MS/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Os atos de improbidade contra a Administração Pública são atos que resultam em enriquecimento ilícito, obtenção de vantagem indevida em razão do cargo, mandado,
função ou emprego, lesão ao erário ou qualquer ato que viole o dever de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, dentre outros pormenorizados
na Lei n° 8.429/92. Sobre as penas aplicáveis aos atos de improbidade, é correto afirmar:

 a)  Somente os atos que causem enriquecimento ilícitos são punidos com a perda da função pública e suspensão de direitos políticos.
 b)  Somente os atos que causem danos ao erário são punidos com perda da função pública e suspensão de direitos políticos.
 c)  Todos os atos de improbidade são punidos com perda de função pública e suspensão de direitos políticos.
 d)  Os atos que violem o dever de honestidade, legalidade e moralidade com as instituições são punidos com multa de até cem salários mínimos nacionais vigentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706348

Questão 62: FCC - PJ (MPE PB)/MPE PB/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
As sanções previstas pela Lei de Improbidade Administrativa podem ser aplicadas 

 a)  isolada ou cumulativamente e têm natureza civil e penal. 
 b)  cumulativamente e têm natureza política e penal. 
 c)  isoladamente e têm natureza administrativa e penal. 
 d)  isoladamente e têm natureza política, político-administrativa, administrativa e penal. 
 e)  isolada ou cumulativamente e têm natureza política, político-administrativa, administrativa e civil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/714256

Questão 63: FCC - PJ (MPE PB)/MPE PB/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Considere a seguinte situação hipotética: tendo recebido comunicação anônima de que um servidor público havia vendido o gabarito de um concurso público a um
candidato, autoridades policiais investigaram o fato e coletaram indícios da veracidade da acusação, indiciando o servidor e o candidato. Na conclusão do inquérito, o
relatório da autoridade policial apontou, no tocante ao servidor, a prática de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e fraude em certame de interesse público (art.
311-A, do Código Penal). Cópia do referido inquérito chegou às mãos da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, para análise quanto ao ajuizamento de ação de
improbidade em face do referido agente público. Registre-se que, dada a contenção dos efeitos da conduta ilícita, não houve necessidade de anulação do concurso
público. À vista do caso narrado e à luz do que dispõe a Lei de Improbidade (Lei Federal no 8.429/92), 

 a)  não deve haver o ajuizamento de ação de improbidade em face do servidor público, visto que não se constatou dano ao patrimônio público. 
 b)  sendo comprovada a conduta ilícita e tendo em vista a existência de tipificação específica, o servidor será enquadrado somente na modalidade de ato de

improbidade atentatório aos princípios da Administração Pública (art. 11), sendo somente aplicável o feixe de sanções constantes do art. 12, III. 
 c)  sendo comprovada a conduta ilícita e tendo em vista a prática de ato que, concomitantemente, importa em enriquecimento ilícito (art. 9o) e atentado aos

princípios da Administração Pública (art. 11), é aplicável o feixe de sanções mais graves, relativos à primeira modalidade de improbidade (art. 12, I). 
 d)  sendo comprovada a conduta ilícita e tendo em vista a prática de ato que, concomitantemente, importa em enriquecimento ilícito (art. 9º) e atentado aos

princípios da Administração Pública (art. 11), deve-se aplicar analogicamente a majoração prevista no art. 70 do Código Penal (concurso formal). 
 e)  sendo comprovada a conduta ilícita e tendo em vista a prática de ato que, concomitantemente, importa em enriquecimento ilícito (art. 9º) e atentado aos

princípios da Administração Pública (art. 11), o juiz, ao dosar as sanções, poderá somar as penalidades constantes dos incisos I e III do art. 12.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/714262

Questão 64: VUNESP - JL (TJ SC)/TJ SC/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei nº 8.429/92, bem como as demais normas aplicáveis à espécie, as cominações pela prática de atos de improbidade administrativa 

 a)  são independentes nas esferas penais, civis e administrativas cabíveis, mas, havendo absolvição do autor em processo criminal, as demais sanções são afastadas. 
 b)  permitem a cumulação de sanções, mas uma sanção aplicada numa esfera não pode ser aplicada novamente em outra, sob pena de punição excessiva ao agente. 
 c)  determinam que a decisão penal absolutória, em razão da falta de provas da existência do fato, impede a discussão e valoração dos mesmos fatos, na esfera

cível. 
 d)  não admitem que a decisão transitada em julgado na esfera penal possa expandir seus efeitos na seara cível e administrativa. 
 e)  serão aplicadas individualmente, sendo um tipo de sanção para cada conduta, não podendo haver cumulação de sanções para uma única conduta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/717235

Questão 65: IPEFAE - Ag Adm (Pref SJBV)/Pref SJBV/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a lei de improbidade administrativa, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas, a depender da gravidade do fato, serão aplicadas,
isolada ou cumulativamente, as seguintes cominações ao agente infrator, exceto.

 a)  Perda dos bens acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio.
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 b)  Perda da função pública.
 c)  Perda dos direitos políticos.
 d)  Proibição de contratar com o Poder Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/721237

Questão 66: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Administração/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, agente público que pratique dolosamente ato de improbidade administrativa estará sujeito, entre outras, às penalidades de 

 a)  suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público, no caso de concessão indevida de benefício tributário. 
 b)  ressarcimento integral do dano e perda da função pública, no caso de ordenação de despesas não autorizadas por lei. 
 c)  perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio e proibição de receber benefícios fiscais, no caso de ato que frustra a licitude de concurso público. 
 d)  detenção e ressarcimento integral do dano, no caso de utilização, em proveito próprio, de bens integrantes do acervo patrimonial de autarquia estadual. 
 e)  reclusão e pagamento de multa, no caso de omissão do dever de prestar contas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/724532

Questão 67: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE-MG/Administração/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Um servidor aprovado em concurso público ingressou no cargo de analista de controle externo de determinado órgão e começou a atuar em atividades relativas à
fiscalização e ao controle externo da arrecadação. Após o período de estágio probatório, ele passou a adulterar algumas decisões a pedido de interessados, tendo
recebido, em troca, expressiva vantagem econômica.
 
Conforme a Lei n.º 8.429/1992, em decorrência dessa conduta ímproba, o referido servidor está sujeito 

 a)  ao pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano causado e à perda da função pública. 
 b)  à punição de caráter penal, a multas e à reparação do dano ao erário. 
 c)  à pena de demissão, após processo administrativo disciplinar. 
 d)  à prisão preventiva ou domiciliar sem perda da função pública. 
 e)  à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos e pagamento de multa civil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/724886

Questão 68: VUNESP - JE TJMT/TJ MT/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A suspensão dos direitos políticos, no caso de condenação pela prática de atos de improbidade, será pelo prazo

 a) de 2 a 4 anos para atos que causam prejuízo ao erário.
 b) de 3 a 5 anos para atos administrativos que importam em enriquecimento ilícito.
 c) de 3 a 5 anos para atos que atentam contra os princípios da Administração Pública.
 d) de 8 a 10 anos para atos que causam prejuízo ao erário.
 e) de 5 a 8 anos para atos que importam em enriquecimento ilícito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/732123

Questão 69: Instituto AOCP - Ana TI (UFOB)/UFOB/Desenvolvimento/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei de Improbidade Administrativa dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Em relação às penas aplicáveis aos agentes públicos nos casos de ato de improbidade que
importem em enriquecimento ilícito, julgue o item a seguir.
 
É cominada a pena de cassação dos direitos políticos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/733011

Questão 70: Instituto AOCP - Ana TI (UFOB)/UFOB/Desenvolvimento/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei de Improbidade Administrativa dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Em relação às penas aplicáveis aos agentes públicos nos casos de ato de improbidade que
importem em enriquecimento ilícito, julgue o item a seguir.
 
Além do ressarcimento integral do dano, o agente responsável pelo ato de improbidade administrativa pode ser condenado à multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/733012

Questão 71: Instituto AOCP - Ana TI (UFOB)/UFOB/Desenvolvimento/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei de Improbidade Administrativa dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Em relação às penas aplicáveis aos agentes públicos nos casos de ato de improbidade que
importem em enriquecimento ilícito, julgue o item a seguir.
 
Dentre outras penas, o agente pode ser condenado na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/733013

Questão 72: CPCON UEPB - Proc (CM Jucurutu)/CM Jucurutu/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre as normas do direito administrativo, considere as seguintes proposições:

I- É necessária a observância da garantia do devido processo legal, em especial, do contraditório e da ampla defesa, relativamente à inscrição de entes públicos
em cadastros federais de inadimplência.

II- Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Nesse sentido, no que se refere aos agentes públicos com foro por
prerrogativa de função, quando couber ação penal, a ação de improbidade deverá ser ajuizada no mesmo foro.

III- A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser
firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, de acordo com as
limitações legais.

Está CORRETO o que se afirma em: 

 a)  I. 
 b)  I e II. 
 c)  II e III.
 d)  I e III.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/737764

Questão 73: UFMT - Proc Mun (Pref VG)/Pref VG (MT)/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando as penalidades cominadas na Lei n.º 8.429/1992, o pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente é aplicável
no seguinte caso: 

 a) Ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. 
 b) Ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. 
 c) Ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. 
 d)  Ato de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/743634

Questão 74: Instituto AOCP - Adm (UNIR)/UNIR/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de improbidade administrativa (enriquecimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional.). Sobre o alcance dessa lei, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.
 
No caso de enriquecimento ilícito, manterá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio, sendo aplicadas apenas as sanções
penais de restrição de liberdade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/784669

Questão 75: QUADRIX - Ag Adm (CFBIO)/CFBIO/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

Lava Jato empaca na área cível
 

Por BR18, 13/6/2018 | 6h13
 
Enquanto as ações penais da Lava Jato em Curitiba tramitam em ritmo acelerado, os processos por improbidade administrativa caminham devagar na esfera cível.
 
Levantamento do Estadão mostra que, das oito ações por improbidade propostas desde 2015 para cobrar de políticos, empresas e agentes públicos o ressarcimento de
R$ 14,5 bilhões aos cofres da Petrobras, nenhuma foi julgada.
 

Internet: <http://br18.com.br> (com adaptações).
 
Considerando o texto acima como referência inicial, julgue o item seguinte de acordo com a Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública direta, indireta ou fundacional.
 
Os processos por improbidade administrativa podem tramitar na esfera penal, mas não na esfera cível.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/793229

Questão 76: QUADRIX - Ag Adm (CFBIO)/CFBIO/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

Lava Jato empaca na área cível
 

Por BR18, 13/6/2018 | 6h13
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Enquanto as ações penais da Lava Jato em Curitiba tramitam em ritmo acelerado, os processos por improbidade administrativa caminham devagar na esfera cível.
 
Levantamento do Estadão mostra que, das oito ações por improbidade propostas desde 2015 para cobrar de políticos, empresas e agentes públicos o ressarcimento de
R$ 14,5 bilhões aos cofres da Petrobras, nenhuma foi julgada.
 

Internet: <http://br18.com.br> (com adaptações).
 
Considerando o texto acima como referência inicial, julgue o item seguinte de acordo com a Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública direta, indireta ou fundacional.
 
O agente público que enriquecer ilicitamente, em detrimento do patrimônio público, não perderá os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/793382

Questão 77: CEFETBAHIA - PJ (MPE BA)/MPE BA/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício
financeiro ou tributário contrário ao que dispõe a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho 2003.

A perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de ________ anos e multa civil de até ________ são sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992,
para esse tipo específico de ato de improbidade.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

 a)  três a cinco / 100 vezes o valor da remuneração mensal. 
 b)  cinco a oito / três vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. 
 c)  cinco a oito / cinco vezes o valor do acréscimo patrimonial do terceiro favorecido. 
 d)  três a cinco / três vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. 
 e)  cinco a oito / duas vezes o valor do dano tributário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/804884

Questão 78: VUNESP - ECL (CM SJ da Barra)/CM São Joaquim Barra/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
O agente público que atentar contra os princípios da administração pública, agindo de forma a negar publicidade aos atos oficiais, estará cometendo um ato de
improbidade administrativa, e ficará sujeito à seguinte sanção: 

 a)  suspensão da função pública por dois anos. 
 b)  perda dos direitos políticos por até três anos. 
 c)  ressarcimento do dano se houver, até o limite de 10.000,00 (dez mil) reais, tendo como base o valor da remuneração percebida pelo agente. 
 d)  pagamento de multa civil de até um salário mínimo. 
 e)  proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três anos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/832302

Questão 79: FEPESE - Cont (CIS AMOSC)/CIS AMOSC/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Revelar fato sigiloso que teve ciência em razão de suas atribuições constitui ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429/92.
 
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas em legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade, descrito anteriormente,
sujeito à seguinte cominação: 

 a) Ressarcimento parcial do dano, se houver. 
 b)  Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. 
 c) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. 
 d) Pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano. 
 e)  Proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/883821

Questão 80: FEPESE - FTM (Pref Videira)/Pref Videira/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei nº 8.429, de 1992, constitui ato de improbidade administrativa sujeito à suspensão dos direitos políticos por três até cinco anos:

 a) frustrar a licitude de concurso público.
 b) permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.
 c) ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.
 d) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
 e) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/938834

Questão 81: VUNESP - TPL (CM Campo Limpo)/CM Campo Limpo Pta/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Apolo, servidor público municipal efetivo, está obrigado, por lei, a apresentar, anualmente, a sua declaração de bens perante a Administração Pública do Município. No
entanto, no último ano, Apolo se recusou a cumprir essa obrigação, dentro do prazo determinado.
 
Nessa situação, diante do que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), Apolo 

 a)  estará sujeito a ser punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
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 b)  não sofrerá punição se foi a primeira vez que ele deixou de apresentar a declaração de bens a que estava obrigado. 
 c)  deverá sofrer a pena de advertência e, se for reincidente, será suspenso de suas funções pelo prazo de 90 dias. 
 d)  será colocado em disponibilidade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço público prestado no Município. 
 e)  ficará sujeito à perda da função pública e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de dez anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1073383

Questão 82: FEPESE - Ag Adm (IPMM)/IPMM/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, os atos de improbidade administrativa importarão:

1. a suspensão da função pública.
2. o ressarcimento ao erário.
3. a cassação dos direitos políticos.
4. a indisponibilidade de bens.

Assinale a alternativa que indica todos os itens corretos.

 a)  São corretos apenas os itens 2 e 3.
 b)  São corretos apenas os itens 2 e 4.
 c)  São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
 d)  São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
 e)  São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1110092

Questão 83: QUADRIX - AOF (CREF 13)/CREF 13/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca de improbidade administrativa e legislação específica, julgue o item que se segue.
 
A extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente ímprobo são critérios que nortearão o juiz ao fixar as penas pela prática de ato de improbidade
administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215166

Questão 84: QUADRIX - AOF (CREF 13)/CREF 13/2018
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca de improbidade administrativa e legislação específica, julgue o item que se segue.
 
A gravidade do fato deve ser levada em consideração pelo juiz na fase de fixação das penas pela prática de atos de improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215177

Questão 85: CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC GO)/PC GO/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Em relação à improbidade administrativa, assinale a opção correta. 

 a) A ação de improbidade administrativa apresenta prazo de proposição decenal, qualquer que seja a tipicidade do ilícito praticado pelo agente público. 
 b) Se servidor público estável for condenado em ação de improbidade administrativa por uso de maquinário da administração em seu sítio particular, poderá ser-lhe

aplicada pena de suspensão dos direitos políticos por período de cinco a oito anos. 
 c) O particular que praticar ato que enseje desvio de verbas públicas, sozinho ou em conluio com agente público, responderá, nos termos da Lei de Improbidade

Administrativa, desde que tenha obtido alguma vantagem pessoal. 
 d) Enriquecimento ilícito configura ato de improbidade administrativa se o autor auferir vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, mandato, função, emprego

ou atividade, mesmo que de forma culposa. 
 e) Caso um servidor público federal estável, de forma deliberada, sem justificativa e reiterada, deixar de praticar ato de ofício, poderá ser-lhe aplicada multa civil de

até cem vezes o valor da sua remuneração, conforme a gravidade do fato.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/442515

Questão 86: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Apoio Especializado/Relações Públicas/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Viviane, servidora pública federal, é chefe de determinada repartição pública e, pela conduta de ter concedido benefício administrativo sem observar as formalidades
legais aplicáveis à espécie, foi condenada, dentre outras sanções, à suspensão dos direitos políticos por seis anos. Observando-se a Lei nº 8.429/1992, a sentença
proferida deve também aplicar a seguinte sanção a Viviane:

 a)  pagamento de multa civil, de até três vezes o valor do dano.
 b)  proibição de contratar com o Poder público, pelo prazo de cinco anos.
 c)  proibição de contratar com o Poder público, pelo prazo de três anos.
 d)  multa civil, de até cem vezes o valor da remuneração de Viviane.
 e)  proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais, pelo prazo de dez anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/460715

Questão 87: VUNESP - Ana (CRBio 01)/CRBio 01/Advogado/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa 
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 a)  são aplicáveis independentemente da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. 
 b)  não podem ser impostas a membros do Conselho Regional de Biologia, porque são eleitos para o exercício de mandato. 
 c)  não se aplicam aos atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão

público. 
 d)  não são cabíveis em caso de omissão culposa, ainda que enseje perda patrimonial nas entidades referidas na lei.
 e)  quando implicarem na perda da função pública e na suspensão dos direitos políticos, se efetivarão independentemente do trânsito em julgado da sentença

condenatória, assegurada a reintegração em caso de improcedência da ação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/471954

Questão 88: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Joaquim, diretor de autarquia estadual, contratou, sem concurso público, três pessoas para integrarem o quadro de servidores da mencionada entidade. Alguns meses
após a contratação, o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra Joaquim, sob o fundamento de que foi frustrada a licitude de concurso público,
pleiteando sua condenação pela prática de ato ímprobo que atenta contra os princípios da Administração pública. Ao longo do citado processo, restou demonstrado que
Joaquim, de fato, frustrou a licitude de concurso público. Nos termos da Lei nº 8.429/1992, 

 a)  a conduta praticada por Joaquim apenas configurará ato de improbidade administrativa se for comprovada a ocorrência de dano ao erário. 
 b)  o ato ímprobo praticado por Joaquim restará configurado mesmo que ausente o dolo, desde que presente a conduta culposa. 
 c)  está incorreto o enquadramento feito pelo Ministério Público, pois a conduta de Joaquim enquadra-se em outra modalidade de ato ímprobo, qual seja, ato

ímprobo causador de prejuízo ao erário. 
 d)  está correto o enquadramento feito pelo Ministério Público, e, caso seja condenado, Joaquim estará sujeito, dentre outras cominações, à proibição de receber

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco
anos. 

 e)  está correto o enquadramento feito pelo Ministério Público, e, caso seja condenado, Joaquim estará sujeito, dentre outras cominações, à suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/476750

Questão 89: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Considere a seguinte situação hipotética: João é servidor público de determinado Tribunal de Justiça e, por diversas vezes, utilizou-se dos serviços do motorista do
Tribunal para fins particulares. Assim, utilizou-se do veículo oficial do Tribunal e do motorista para realizar viagens aos finais de semana, mudanças de residência, levar e
buscar seus filhos à escola, fazer pagamentos em bancos, etc. Em razão dos fatos narrados, João foi processado por improbidade administrativa. Na hipótese de
condenação, João estará sujeito, dentre outras, à cominação de 

 a)  proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo máximo de três anos. 
 b)  pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano. 
 c)  suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos. 
 d)  proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo máximo de cinco anos. 
 e)  suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/476791

Questão 90: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Wagner é Analista Judiciário de determinado Tribunal Regional do Trabalho, sendo uma de suas atribuições inserir e atualizar informações processuais em base de dados.
Ocorre que um dos processos sob sua responsabilidade para proceder a respectiva atualização processual pertence a um desafeto seu, razão pela qual retardou,
indevidamente, a prática do ato de ofício. Nos termos da Lei nº 8.429/1992, caso preenchidos os demais requisitos legais para a configuração do ato ímprobo, Wagner
estará sujeito, dentre outras, à cominação de 

 a)  proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo máximo de 5 anos. 
 b)  suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. 
 c)  multa civil de até duzentas vezes o valor da remuneração percebida por Wagner.
 d)  proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo máximo de 3 anos. 
 e)  suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/476832

Questão 91: VUNESP - Ass Jur (P Ferreira)/Pref P Ferreira/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei nº 8.429/92, assinale a alternativa correta. 

 a)  As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa prescrevem dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis
com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 

 b)  A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos
bens, conforme o caso, em favor do Fundo de Reparação de interesses Difusos. 

 c)  Será punido com a pena de suspensão de 30 (trinta) dias o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a
prestar falsa. 

 d)  O Ministério Público detém a competência exclusiva para propor ação visando a responsabilização de agente público pela prática de ato definido como
improbidade administrativa. 

 e)  As disposições da Lei nº 8.429/92 não se aplicam ao agente privado que, não vinculado à Administração, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade
ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/481643

Questão 92: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/"Capital e Interior"/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre as penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 

 a)  Na fixação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial
obtido pelo agente. 
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 b)  A pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, terá o prazo máximo de 2 (dois) anos. 

 c)  A aplicação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa impede a aplicação das demais sanções penais, civis e administrativas previstas em
legislação específica. 

 d)  As penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa deverão ser aplicadas cumulativamente, exceto quando se tratar de ato de improbidade administrativa
que atente contra os princípios da Administração Pública. 

 e)  No caso de condenação por ato de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, não cabe a
aplicação da pena de perda da função pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/491731

Questão 93: Instituto AOCP - Asses (CM Maringá)/CM Maringá/Legislativo/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Nos termos do art. 37, § 4º da Constituição Federal e do art. 12, da Lei nº 8.429/92, estão elencadas as sanções legalmente previstas para a prática de ato de
improbidade administrativa, dentre as quais NÃO figura

 a)  a perda da função pública.
 b)  a perda de bens.
 c)  a proibição de contratar com o Poder Público.
 d)  a suspensão dos direitos políticos.
 e)  o pagamento de multa de caráter penal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/510156

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRE BA)/TRE BA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa —, servidor público que, utilizando-se do cargo que ocupa, facilitar o enriquecimento ilícito de
terceiros, causando prejuízo ao erário, estará sujeito à pena de

 a)  proibição do recebimento de qualquer benefício até o total ressarcimento do dano.
 b)  perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio.
 c)  suspensão da função pública.
 d)  suspensão dos direitos políticos até o integral ressarcimento do dano ao erário.
 e)  pagamento de multa civil, cujo valor deve ser equivalente ao valor do dano causado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/512235

Questão 95: CONSULPLAN - Ass CS (CM N Fribu)/CM Nova Friburgo/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
“André, servidor efetivo da Câmara Municipal de Nova Friburgo, frustrou a licitude de uma licitação.” Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, André está sujeito
a

 a)  perda dos direitos políticos.
 b)  exoneração do cargo efetivo.
 c)  proibição de contratar por dez anos.
 d)  multa de até duas vezes o dano ao erário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/519657

Questão 96: CPCON UEPB - Adv (Portalegre)/Pref Portalegre/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo o artigo 12° da Lei n° 8.429/92 (com redação dada pela Lei n° 12.120/09), “Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a
gravidade do fato”:

 a)  Na hipótese do art. 11°, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda
da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos.

 b)  Na hipótese do art. 9º, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos.

 c)  Na hipótese do art. 9°, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de
multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

 d)  Na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de dez anos.

 e)  Na hipótese do art. 10°, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de
multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/527646

Questão 97: CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando o entendimento do STJ acerca do procedimento administrativo, da responsabilidade funcional dos servidores públicos e da improbidade administrativa,
julgue o seguinte item.
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Em procedimento disciplinar por ato de improbidade administrativa, somente depois de ocorrido o trânsito em julgado administrativo será cabível a aplicação da
penalidade de demissão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534033

Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE-PE/Administração/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
À luz das disposições da Lei n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa — e suas alterações, julgue o item a seguir.

As pessoas condenadas por ato de improbidade administrativa estão sujeitas às cominações previstas na legislação correspondente, como, por exemplo, a cassação de
direitos políticos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534720

Questão 99: CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE-PE/Administração/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Com referência a atos administrativos e improbidade administrativa, julgue o item subsequente.

Na punição aos atos de improbidade administrativa, a penalidade será distinta se o ato implicar enriquecimento ilícito do agente ou se ele apenas causar prejuízo ao
erário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534762

Questão 100: CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE-PE/Julgamento/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito da responsabilidade civil do Estado e dos seus agentes públicos, julgue o item subsecutivo.

Nos casos de ato de improbidade administrativa que resulte em lesão ao patrimônio público, o agente público responsável pelo ato omissivo ímprobo somente terá de
ressarcir o erário se o ato for doloso.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534890

Questão 101: CPCON UEPB - Adv (Pref R Cruz)/Pref Riacho da Cruz/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo o artigo 12° da Lei n° 8.429/92 (com redação dada pela Lei n° 12.120/09), “Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a
gravidade do fato”:

 a)  Na hipótese do art. 11°, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda
da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos.

 b)  Na hipótese do art. 9º, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos.

 c)  Na hipótese do art. 9°, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de
multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

 d)  Na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de dez anos.

 e)  Na hipótese do art. 10°, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de
multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/539938

Questão 102: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT7/TRT 7/Administrativa/Contabilidade/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Em razão de indevida dispensa de licitação, que gerou prejuízo ao erário decorrente de compra superfaturada, o Ministério Público estadual ajuizou ação de improbidade
administrativa contra o prefeito de determinado município do estado.

Nessa situação hipotética, de acordo com a CF, as consequências a que se sujeita o prefeito em decorrência do processo judicial incluem a 

 a) suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e o ressarcimento ao erário. 
 b) perda da função pública, a cassação dos direitos políticos e o ressarcimento ao erário. 
 c) pena privativa de liberdade, a perda da função pública e o confisco de bens. 
 d)  pena privativa de liberdade, a suspensão dos direitos políticos e o ressarcimento ao erário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/551552
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Questão 103: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT7/TRT 7/Administrativa/Contabilidade/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Lucas é analista judiciário de determinado tribunal. Seu irmão, Tiago, é um advogado militante político, ativo nesse tribunal. Lucas, sem a observância das formalidades
legais, concedeu benefício administrativo a Tiago, caracterizado como ato de improbidade administrativa, levando-o a ter seus direitos políticos suspensos por oito anos.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correspondente a outra sanção que, de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, também será aplicada a
Lucas em razão da falta cometida. 

 a) proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais, pelo prazo de dez anos 
 b) pagamento de multa civil, de até três vezes o valor do dano causado 
 c) proibição de contratar com o poder público, pelo prazo de três anos 
 d) proibição de contratar com o poder público, pelo prazo de cinco anos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/551565

Questão 104: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF1/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito de mandado de segurança, ação popular, ação civil pública e ação de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Ainda que a prática de ato que configure improbidade administrativa não cause prejuízo ao erário ou não implique enriquecimento ilícito, estará o responsável sujeito à
perda da função pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/562182

Questão 105: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF1/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
À luz da Lei n.º 8.429/1992, que trata da improbidade administrativa, julgue o item subsequente.
 
As penas previstas na lei em apreço serão sempre aplicadas de forma cumulativa, independentemente da gravidade do fato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/563006

Questão 106: VUNESP - AFF (TCE-SP)/TCE-SP/Administração/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Hércules das Dores deixou de prestar contas quando estava obrigado a fazê-lo, praticando conduta prevista na Lei de Improbidade Administrativa. Nessa hipótese, a Lei
nº 8.429/92 estabelece que Hércules 

 a)  não sofrerá penalidade dessa Lei, se não for servidor público, mas poderá sofrer sanções criminais e civis. 
 b)  ficará sujeito à pena de ressarcimento integral do dano, perda da função pública, se servidor público, e cassação dos seus direitos políticos. 
 c)  estará sujeito, dentre outras, à pena de ressarcimento integral do dano, se houver, e pode ser proibido de contratar com o poder público por 3 anos. 
 d)  sofrerá sanções da Lei, sendo servidor público ou não, desde que constatado, no caso, efetivo prejuízo aos cofres públicos. 
 e)  ficará, se servidor público, sujeito à pena de perda da função pública, desde que tenha ocorrido prejuízo material aos cofres públicos em razão de sua conduta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/577529

Questão 107: VUNESP - CUP (SEPOG SP)/SEPOG SP/Orçamento e Contabilidade Pública/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Cristiano, servidor público estadual, responsável pela liquidação da despesa com aquisição de material médico-hospitalar, recebeu vantagem econômica para fazer
declaração falsa sobre a qualidade e a quantidade dos bens recebidos, o que permitiu aumentar substancialmente os lucros da empresa fornecedora com a venda de
mercadorias. De acordo com a Lei n° 8.429/1992, a conduta de Cristiano poderá se configurar como ato de improbidade administrativa, sujeitando-o à seguinte
cominação:

 a)  suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos.
 b)  perda da função pública durante a apuração dos fatos.
 c)  pagamento de multa civil de até dez vezes o valor do acréscimo patrimonial.
 d)  pagamento de multa civil de até cinco vezes o valor do dano ao erário.
 e)  perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578857

Questão 108: FCC - TJ TST/TST/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A imputação por ato de improbidade pela autoridade responsável pelo inquérito pode incluir, nas hipóteses de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, 

 a)  proposta de integral ressarcimento dos danos, desde que a caracterização do ato de improbidade tenha se dado mediante conduta dolosa. 
 b)  requerimento para imediata indisponibilidade dos bens do agente público ao qual foi imputada sanção de improbidade, a fim de que possa haver a necessária

indenização nos casos de ato de improbidade em quaisquer de suas modalidades. 
 c)  proposta de cumulação com sanções de outra natureza, com exceção de condenações criminais, cuja natureza se assemelha à da improbidade, impedindo dupla

imputação. 
 d)  solicitação de indisponibilidade de bens do indiciado ao Ministério Público, para garantir que seja possível a recomposição do patrimônio público ou a restituição

dos valores percebidos a título de enriquecimento ilícito, em havendo condenação. 
 e)  proposta de, em se convolando em condenação, integral recomposição do patrimônio público, transferindo-se aos herdeiros a indenização cabível em razão dos

danos causados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/585117
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Questão 109: UFMT - TIL (UFSB)/UFSB/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), o agente responsável pelo ato de improbidade nos casos de enriquecimento ilícito está sujeito,
entre outras sanções, à 

 a)  perda dos direitos políticos. 
 b) cassação dos direitos políticos. 
 c) suspensão dos direitos políticos, em caso de recusa de prestação alternativa. 
 d) suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/585910

Questão 110: ESAF - AFFAg (MAPA)/MAPA/Veterinário/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
FERNALD ZIRTAEB, servidor público do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), respondeu a processo pela prática de ato de improbidade
administrativa que importou em enriquecimento ilícito. Entre as sanções a serem aplicadas, não pode constar:

 a)  cassação dos direitos políticos.
 b)  perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio.
 c)  perda da função pública.
 d)  pagamento de multa civil.
 e)  proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa

jurídica da qual seja sócio majoritário.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/594909

Questão 111: NUCEPE UESPI - Sold (CBM PI)/CBM PI/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com o previsto, na Lei de Improbidade Administrativa, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o
servidor que receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel, ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão,
percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições
do agente público, está sujeito ás seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

 a) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos por cinco a dez anos, pagamento de multa civil de até cinco vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos, fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco
anos.

 b) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos-
políticos de sete a dez anos, pagamento de multa civil de até quatro vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de seis anos.

 c) Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de seis a dez anos, pagamento de multa civil de até seis vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de sete anos.

 d)  Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de quatro a dez anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente , ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de quatro
anos.

 e)  Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou inventivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/611106

Questão 112: FAUEL - OfAd (CM 2 Vizinhos)/CM 2 Vizinhos/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre as penas aplicáveis àqueles que cometem atos de improbidade administrativa, de acordo com a Lei nº 8.429 de 1992, é INCORRETO afirmar que:

 a)  A pena pela prática de ato de improbidade administrativa que também constitua crime somente poderá ser aplicada após o trânsito em julgado do processo
criminal.

 b)  Na fixação das penas previstas na lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
 c)  O juiz aplicará as penas indicadas na lei, cumulativa ou isoladamente, de acordo com a gravidade do fato.
 d)  Pela prática de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, poderá o responsável ser condenado a ressarcir o

eventual dano.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/634973

Questão 113: PUC PR - AJ (TJ MS)/TJ MS/Fim/Bacharel em Direito/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre os atos de improbidade praticados por agentes públicos e sanções aplicáveis, conforme dispõe a Lei Federal nº 8.429/92, marque a alternativa CORRETA. 

 a) Pelas disposições da lei indicada no enunciado, não estão previstos atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de
benefícios financeiros ou tributários, uma vez que tais atos constituem infrações autônomas, previstas em legislações específicas. 

 b) Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito a outras
cominações legais, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. 

 c) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, a autoridade administrativa, responsável pelo inquérito, deverá
decretar diretamente a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

 d) No caso de enriquecimento ilícito, poderá o agente público ou o terceiro beneficiário perder seus respectivos bens, entretanto é vedado, por expressa disposição
legal, perder os valores acrescidos ao seu patrimônio. 

 e) Se um agente público pratica um ato de improbidade administrativa, consistente em um enriquecimento ilícito e esse agente é condenado definitivamente pela
justiça, os seus sucessores não estão sujeitos às cominações da lei referida no enunciado, diante da aplicação do princípio da pessoalidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/668146
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Questão 114: Pró-Reitoria GP CP2 - Ass Adm (CP II)/CP II/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei nº 8.429/1992, mais conhecida como “Lei de Improbidade Administrativa”, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

No que se refere aos dispositivos dessa Lei, analise as assertivas:

I. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

II. Será punido com a pena de suspensão por 60 (sessenta) dias e multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.

III. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança.

IV. Na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, sem considerar o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Estão corretas 

 a) I e III. 
 b) II e IV. 
 c) I, II e III. 
 d) I, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/718407

Questão 115: DIRPS UFU - Ana TI (UFU)/UFU/Área 1/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Quanto às cominações da Lei de Improbidade Administrativa, assinale a alternativa correta.

 a)  O ressarcimento integral do dano não é pena.
 b)  As penas são aplicadas cumulativamente.
 c)  A multa civil não é considerada sanção.
 d)  A suspensão dos direitos políticos pode ser decretada liminarmente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/738494

Questão 116: CCV UFC - Adm (UFC)/UFC/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre os atos de improbidade administrativa, é correto afirmar que:

 a) obedecem aos princípios da legalidade e pessoalidade.
 b) importarão a perda da função pública, mantendo os direitos políticos.
 c) preveem o ressarcimento ao erário, somente por meio de ação penal cabível.
 d) importarão a suspensão dos direitos políticos, sem a perda da função pública.
 e) importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/774874

Questão 117: FUNDATEC - Cont (CM Itaqui)/CM Itaqui/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Para responder a questão a seguir, considere a Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
 
Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe a Lei nº
8.429/1992 e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116/2003. Quem comete esse tipo de ato, independentemente das sanções penais, civis e administrativas
previstas na legislação específica, está sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
 

I. Perda da função pública.
 
II. Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos.
 
III. Multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido.

 
Quais estão corretas?

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas III.
 c)  Apenas I e II.
 d)  Apenas I e III.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/902905

Questão 118: FAUEL - ProcL (CM Manfrinóp)/CM Manfrinópolis/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
Os atos de improbidade administrativa são repudiados pela legislação pátria por implicar em lesão ao patrimônio público, importarem em enriquecimento ilícito ou
ofenderem os princípios da administração pública. A descrição dos atos ímprobos e o procedimento para sua apuração e penalização estão previstos na Lei 8.429/1992,
cujas disposições foram reiteradamente submetidas à análise do Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ). A respeito do tema e considerando
a orientação recente dos referidos tribunais, é correto afirmar que:

 a)  o descumprimento da fase preliminar da Lei de Improbidade Administrativa, que estabelece a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia,
configura nulidade absoluta, cuja decretação independe da efetiva comprovação de prejuízos.
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 b)  o Ministério Público não tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público, cuja competência é restrita da Advocacia Geral da
União.

 c)  o art. 12 da Lei nº 8.429/92 é expresso ao determinar que as penalidades impostas pela prática de ato de improbidade administrativa dependem do
reconhecimento do ilícito penal previsto na legislação específica.

 d)  vigora a orientação de que, como regra, não existe foro privilegiado por prerrogativa de função para o processamento e julgamento da ação civil pública de
improbidade administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/953348

Questão 119: FAPEC - Ass Adm (UFMS)/UFMS/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei Federal nº 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração pública, a posse e o exercício do agente público é condicionada à apresentação dos bens e valores que compõem o seu
patrimônio privado. Tal declaração deverá ser atualizada anualmente. Nos casos em que o agente prestar declaração falsa de seus bens, será aplicada qual punição?

 a)  Suspensão do salário, até a regularização de sua declaração.
 b)  Nenhuma, basta que o agente retifique sua declaração.
 c)  Suspensão de 15 dias.
 d)  Demissão a bem do serviço público.
 e)  Multa, na base de 50% (cinquenta por cento) da remuneração, ficando o agente obrigado a permanecer em serviço.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1103600

Questão 120: COPEVE (UFAL) - ACI (Barra S Miguel)/Pref B São Miguel/2017
Assunto: Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)
O prefeito de um Município que facilite a aquisição de serviços de uma empresa a preço comprovadamente superior ao de mercado pode ter seus direitos políticos
suspensos por um prazo de

 a)  cinco a oito anos.
 b)  três a cinco anos.
 c)  cinco a dez anos.
 d)  oito a dez anos.
 e)  três a oito anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1218785
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Gabarito
1) D  2) Anulada  3) Errado  4) Certo  5) Certo  6) Certo  7) Errado
8) Errado  9) Errado  10) D  11) E  12) C  13) D  14) E
15) D  16) E  17) Certo  18) B  19) C  20) B  21) B
22) E  23) B  24) D  25) Errado  26) A  27) A  28) C
29) A  30) A  31) Errado  32) C  33) A  34) D  35) Certo
36) Certo  37) A  38) Certo  39) Certo  40) Certo  41) Certo  42) Certo
43) Certo  44) B  45) Certo  46) E  47) Certo  48) D  49) E
50) B  51) D  52) A  53) D  54) D  55) D  56) Certo
57) D  58) E  59) E  60) C  61) C  62) E  63) C
64) Anulada  65) C  66) B  67) E  68) C  69) Errado  70) Errado
71) Errado  72) D  73) C  74) Errado  75) Errado  76) Errado  77) B
78) E  79) E  80) A  81) A  82) B  83) Certo  84) Certo
85) E  86) B  87) A  88) E  89) C  90) D  91) A
92) A  93) E  94) B  95) D  96) D  97) Errado  98) Errado
99) Certo  100) Errado  101) D  102) A  103) D  104) Certo  105) Errado
106) C  107) E  108) D  109) D  110) A  111) E  112) A
113) B  114) Anulada  115) Anulada  116) E  117) E  118) D  119) D
120) A


