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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JvrT )

Direito Administrativo

Questão 1: VUNESP - ContJ (TJ SP)/TJ SP/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
O Senhor X, servidor público estadual, recusa-se a prestar a declaração de seus bens no prazo determinado, sob a alegação de que essa informação está acobertada pelo
sigilo fiscal. Considerando-se as disposições da Lei nº 8.429/92, pode-se afirmar que, nesse caso, o Senhor X

 a)  não será punido, pois o sigilo fiscal é garantia constitucional.
 b)  será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
 c)  não pratica ato de improbidade, pois sua recusa não importa em enriquecimento ilícito ou dano ao erário, nem atenta contra os princípios da Administração

Pública.
 d)  será punido com multa civil de até cem vezes o valor da remuneração por ele percebida.
 e)  será punido com suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781839

Questão 2: QUADRIX - Ag OF (CREF20 SE)/CREF 20/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Quanto às Leis n.º 8.429/1992 e n.º 9.784/1999, julgue o item.
 
Será punido com pena de demissão, a bem do serviço público, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/804198

Questão 3: VUNESP - Proc Jur (CM M Alto)/CM Monte Alto/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), é correto afirmar que 

 a)  a posse e o exercício de agente público fica condicionada à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser
arquivada no serviço de pessoal competente. 

 b)  a declaração dos bens e valores do agente público compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e
valores patrimoniais, desde que localizados no País. 

 c)  a declaração dos bens e valores do agente público, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro e dos filhos, incluídos
os objetos e utensílios de uso doméstico. 

 d)  a declaração dos bens e valores do agente público será trimestralmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo,
emprego ou função. 

 e)  o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, será advertido e aquele que a prestar falsa será punido com a pena
de demissão, a bem do serviço público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/911376

Questão 4: VUNESP - Enc (Pref Arujá)/Pref Arujá/Cadastro Imobiliário/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei nº 8.429/1992 introduz regime especial voltado à coibir atos de improbidade administrativa. Entre os seus dispositivos se inclui importante previsão relativa à
declaração de bens do agente público. A esse respeito, é correto informar: 

 a)  A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado,a fim de
ser publicada em sítio eletrônico oficial do ente contratante. 

 b)  A declaração corresponderá apenas aos bens imóveis localizados no país ou no exterior, não se aplicando aos bens móveis e saldos em conta poupança e
previdência privada. 

 c)  Abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante. 
 d)  A declaração de bens será semestralmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do cargo, emprego ou função. 
 e)  Será punido com a pena de advertência, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914943

Questão 5: OBJETIVA CONCURSOS - Adv (Pref A Prado)/Pref Antônio Prado/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 - Improbidade Administrativa, considerando-se que a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à
apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente, analisar os itens
abaixo:

I. Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 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.

II. A declaração de bens é realizada uma única vez, na posse do agente público, sem necessidade de ser atualizada, mesmo quando o agente público deixar o
exercício do mandato, cargo, emprego ou função.

III. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no País
ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a
dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

Está(ão) CORRETO(S): 
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 a)  Somente os itens I e II. 
 b)  Somente os itens I e III. 
 c)  Somente os itens II e III. 
 d)  Todos os itens. 
 e)  Nenhum dos itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030239

Questão 6: VUNESP - Ag Admin (Campinas)/Pref Campinas/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Com relação à declaração de bens prevista na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), é correto afirmar que

 a)  a declaração compreenderá apenas bens imóveis e móveis, localizados no território brasileiro, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do
cônjuge ou companheiro.

 b)  o declarante deverá obrigatoriamente entregar cópia integral da declaração anual de Imposto de Renda apresentada à Delegacia da Receita Federal, além de
mídia contendo fotografias atualizadas dos imóveis.

 c)  a declaração de bens será semestralmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
 d)  a posse e o exercício de agente público não ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado.
 e)  será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1033224

Questão 7: Unifil - Proc (Pref Sengés)/Pref Sengés/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Conforme disposto na Lei nº 8.429, de 2 de Junho de 1992 – Da Declaração de Bens, assinale a alternativa incorreta.

 a) O declarante não poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal, mesmo em conformidade da legislação do
Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações.

 b) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 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.

 c) A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou
no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência
econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

 d) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de
ser arquivada no serviço de pessoal competente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058462

Questão 8: OBJETIVA CONCURSOS - AAd (Pref SJ Urtiga)/Pref SJ Urtiga/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando-se a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, com relação à declaração de bens, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo
CORRETAMENTE:
 
A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizada
____________________, e _______________ abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a
dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios ________________.

 a)  no Município ou no Estado - obrigatoriamente - de uso doméstico
 b)  no Estado ou no País - por escolha do declarante - de até R$ 5.00,000
 c)  no País ou no exterior - quando for o caso - de uso doméstico
 d)  no Município - obrigatoriamente - de valor irrisório

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1082963

Questão 9: CESGRANRIO - Ass Adm (UNIRIO)/UNIRIO/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Um servidor público, ao tomar posse no cargo, apresentou sua declaração de bens.
 
Além da declaração anual, a Lei nº 8.429/1992 e suas alterações determina que o servidor deve apresentar declaração atualizada quando

 a)  mudar de sede.
 b)  for promovido.
 c)  for transferido para o exterior.
 d)  deixar o exercício do cargo.
 e)  houver processo administrativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1174535

Questão 10: QUADRIX - Adm (CRF SE)/CRF SE/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por
administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa. Sem dúvida,
cuida‐se de poderoso instrumento de controle judicial sobre atos que a lei caracteriza como de improbidade.

José dos Santos Carvalho Filho.
Manual de direito administrativo. 32.ª ed., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018.

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue o item a respeito da Lei n.º 8.429/1992.
 
Para que o agente público possa tomar posse e entrar em exercício de suas funções, é necessária a apresentação de declaração de seus bens e dos valores que
compõem seu patrimônio.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1183485

Questão 11: QUADRIX - Bib Fisc (CRB 6)/CRB 6/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A posse e o exercício em cargo público dependem de apresentação de declaração de bens e valores, que deverá ser mensalmente atualizada para controle da evolução
patrimonial do indivíduo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1196192

Questão 12: QUADRIX - Ag Adm (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 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.
 
O agente público que se recusar a prestar declaração de seus bens, dentro do prazo determinado, será punido com pena de demissão, a bem do serviço público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1197799

Questão 13: Machado de Assis - AJur (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A legislação dispõe que a posse e o exercício de agente público estão condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio
privado. Acerca dessa declaração, a única alternativa abaixo que apresenta ERRO é:

 a)  A declaração de bens deverá ser atualizada anualmente, assim também como na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou
função.

 b)  A declaração deverá compreender apenas os imóveis, móveis, semoventes e dinheiro.
 c)  O agente que se recusar a prestar a declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa, será punido com pena de demissão, além de

outras penas cabíveis.
 d)  Os bens e valores patrimoniais dos filhos que vivam sob a dependência econômica do declarante também devem, quando for o caso, integrar a declaração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1199263

Questão 14: QUADRIX - Ag (CRESS 19 (GO))/CRESS 19 (GO)/Fiscal/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o item.
 
O agente público é obrigado a apresentar declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio para tomar posse e entrar em exercício, devendo atualizá‐la a
cada ano e ao deixar mandato, cargo, emprego ou função.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1208856

Questão 15: IBADE - Adm Emp (Vilhena)/Pref Vilhena/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com o Art. 13 da Lei de Improbidade Administrativa, a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e
valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente, observando-se que:

I. a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no país
ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a
dependência econômica do declarante, incluídos os objetos e utensílios de uso doméstico.

II. a declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.

III. será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 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.

IV. o declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do
Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações.

Estão corretas: 

 a)  somente I e II.



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19526991/imprimir 4/19

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1230132

Questão 16: QUADRIX - Adm (CRA PA)/CRA PA/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Conforme a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.

A declaração de bens deve incluir não apenas valores e bens imóveis, mas também veículos, valores patrimoniais de cônjuge ou companheiro e, até, objetos e utensílios
de uso doméstico.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1254565

Questão 17: QUADRIX - Adm (CRA PA)/CRA PA/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Conforme a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A declaração de bens e de valores que compõem o patrimônio do agente público é condição para sua nomeação no cargo público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1254567

Questão 18: QUADRIX - Adm (CRA PA)/CRA PA/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Conforme a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A recusa na prestação de declaração de bens importa em advertência ao servidor público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1254568

Questão 19: QUADRIX - Adm (CRA PA)/CRA PA/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Conforme a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A declaração de bens pode ser substituída por declaração anual apresentada à Receita Federal para ajuste anual do imposto de renda.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1254569

Questão 20: QUADRIX - Adm (CRA PA)/CRA PA/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Conforme a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A declaração de bens não se exaure com a entrada em exercício do agente, devendo continuar a ser feita e atualizada com periodicidade trienal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1254570

Questão 21: OBJETIVA CONCURSOS - Ag (Taquaruçu Sul)/Pref Taquaruçu Sul/Administrativo Auxiliar/2019
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 - Improbidade Administrativa, sabe-se que a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de
declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Diante disso, analisar a sentença
abaixo:
 
A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no
exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência
econômica do declarante, incluídos os objetos e utensílios de uso doméstico (1ª parte). A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente
público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função (2ª parte).
 
A sentença está:

 a) Totalmente correta.
 b) Correta somente em sua 1ª parte.
 c) Correta somente em sua 2ª parte.
 d) Totalmente incorreta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1272828

Questão 22: OBJETIVA CONCURSOS - FSan (Pref Portão)/Pref Portão/2019
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Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser
arquivada no serviço de pessoal competente. Diante dessa afirmação, assinalar a alternativa CORRETA:

 a)  A declaração de bens deverá ser atualizada a cada dois anos pelo agente público.
 b)  A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
 c)  A declaração de bens será mensalmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
 d)  A declaração de bens deverá ser atualizada anualmente pelo agente público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1305882

Questão 23: Com. Exam. (TRF 3) - JF TRF3/TRF 3/2018
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A posse de servidor público é condicionada à apresentação da relação dos bens e direitos que integram seu patrimônio privado, para ser arquivada no serviço de pessoal
competente. A prestação de informação falsa nesse documento acarretará ao declarante: 

 a) A aplicação da pena de demissão a bem do serviço público. 
 b) A aplicação da pena de advertência. 
 c) A aplicação da pena de suspensão por 30 (trinta) dias. 
 d) A abertura de prazo para a regularização da informação na declaração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656635

Questão 24: AOCP - Art Educ (FUNPAPA)/FUNPAPA/Instrutor de Artes, Ofícios/2018
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, assinale a alternativa correta. 

 a)  Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, do agente ou de terceiro, somente na hipótese de atos dolosos, dar-se- á o integral ressarcimento do
dano. 

 b)  A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de
ser arquivada no serviço de pessoal competente. 

 c)  O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações dessa lei até o limite da sanção imposta. 
 d)  Será exonerado, a bem do serviço público, 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. 
 e)  A perda da função pública e a indisponibilidade dos bens só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/673338

Questão 25: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia/Engenharia Civil/2018
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o item subsequente, relativo a controle da administração pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo federal e improbidade administrativa.
 
A recusa do servidor público em apresentar declaração anual dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado acarretar-lhe-á a penalidade de suspensão, que
somente será convertida em demissão caso a falta documental não seja resolvida dentro do prazo legalmente estipulado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693568

Questão 26: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (CM Sen Salg F)/CM Sen Salgado Filho/2018
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei nº 8.429/1992 - Improbidade Administrativa, a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e
valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente,sendo que:

I. A declaração de bens será atualizada somente quando o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.

II. Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 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.

 a)  Os itens I e II estão corretos.
 b)  Somente o item I está correto. 
 c)  Somente o item II está correto. 
 d)  Os itens I e II estão incorretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693824

Questão 27: Instituto AOCP - Ass Adm (UFOB)/UFOB/2018
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
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, de acordo com a Lei 8.249/94, julgue o item a seguir.
 
No caso de recusa a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa, o agente público somente poderá ser punido com a pena de
suspensão pelo prazo máximo de 180 dias.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/733825

Questão 28: FUNDEP - Ag Adm (CM Ponte N)/CM Ponte Nova/Controle Interno/2018
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Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
De conformidade com os dispositivos da Lei Federal nº 8.429/1992, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que
a prestar falsa

 a)  será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
 b)  estará sujeito à suspensão dos vencimentos até que apresente a declaração devida.
 c)  será punido, por dia de atraso na entrega da declaração, com multa de 50% do correspondente ao valor da remuneração que percebe por dia de trabalho.
 d)  estará sujeito à penalidade de repreensão e multa equivalente a 25% de seus vencimentos anuais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/830233

Questão 29: VUNESP - Ass (CM Nova Odessa)/CM Nova Odessa/Legislativo/2018
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, nos termos da Lei
Federal nº 8.429/92. Se um agente público, por ocasião da atualização anual, prestar uma declaração falsa, ele será punido com a pena de 

 a)  demissão. 
 b)  suspensão. 
 c)  admoestação verbal. 
 d)  advertência por escrito. 
 e)  multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/995567

Questão 30: VUNESP - CI (CM Ferraz V)/CM Ferraz V/2018
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
O artigo 13 da Lei nº 8.429/1992, prescreve "A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que
compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente". Essa norma é:

 a)  de imposição
 b)  de orientação social
 c)  classificatória
 d)  eliminatória
 e)  de cunho político

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1258738

Questão 31: FUNDATEC - Proc (N Horizonte)/Pref N Horizonte/2017
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei nº 8.429/1992, que trata de Improbidade Administrativa, analise as seguintes assertivas:

I. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de
ser arquivada no serviço de pessoal competente.
 
II. Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 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. Qualquer pessoa poderá representar a qualquer autoridade administrativa para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.
 

Quais estão corretas? 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/459179

Questão 32: FGV - Esp Leg NS (ALERJ)/ALERJ/Qualquer Nível Superior/2017
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de função na administração pública.

Acerca das disposições legais relativas à declaração de bens pelos agentes públicos, é correto afirmar que:

 a)  a posse no cargo do agente público é condicionada à apresentação de declaração de bens;
 b)  a declaração de bens do agente público está limitada ao seu patrimônio pessoal;
 c)  a declaração de bens só precisa ser atualizada quando houver alterações significativas no patrimônio do agente público;
 d)  é obrigatória a entrega de cópia da declaração anual de imposto de renda do agente público;
 e)  a pena para o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens é a suspensão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/459421

Questão 33: IBFC - Per Of (PCie PR)/PCie PR/Perito Criminal/Área 8/2017
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Considere as regras básicas aplicáveis no Direito Administrativo para assinalar a alternativa correta sobre a pena aplicável ao agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.

 a)  Será punido com a pena de multa
 b)  Será punido com a pena de prisão
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 c)  Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis
 d)  Será punido com a pena de perda de direitos políticos
 e)  Será punido com a pena de suspensão

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/465375

Questão 34: VUNESP - Tec Adm (PM SP)/PM SP/2017
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Prescreve o art. 13, da Lei nº 8.429/92: “a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o
seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente”. Em seu § 2º, o mesmo dispositivo legal acrescenta: “a declaração de bens será
anualmente atualizada (...)”. Assinale a alternativa que traz a punição ao agente público que se recusar a prestar a declaração de bens no prazo determinado, ou a
prestar falsa, nos termos do § 3º do mesmo artigo de Lei, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

 a)  Admoestação verbal. 
 b)  Admoestação escrita. 
 c)  Multa equivalente a até 3 (três) vencimentos.
 d)  Suspensão das atividades e vencimentos por até 90 (noventa) dias. 
 e)  Demissão a bem do serviço público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/465803

Questão 35: CPCON UEPB - Adv (CM Portalegre)/CM Portalegre/2017
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Preceitua o artigo 13 da Lei n° 8.429/92 que “A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que
compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente”. Portanto, é CORRETO afirmar que

 a)  a declaração de bens será atualizada a cada período de 4 (quatro) anos e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou
função.

 b)  a declaração de bens será atualizada a cada período de 2 (dois) anos e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou
função.

 c)  a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no País ou
no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência
econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

 d)  a declaração de bens será atualizada a cada período de 5 (cinco) anos e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou
função.

 e)  será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a atualizar a declaração
dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/527647

Questão 36: CPCON UEPB - Adv (Pref R Cruz)/Pref Riacho da Cruz/2017
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Preceitua o artigo 13 da Lei n° 8.429/92 que “A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que
compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente”. Portanto, é CORRETO afirmar que

 a)  a declaração de bens será atualizada a cada período de 4 (quatro) anos e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou
função.

 b)  a declaração de bens será atualizada a cada período de 2 (dois) anos e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou
função.

 c)  a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no País ou
no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência
econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

 d)  a declaração de bens será atualizada a cada período de 5 (cinco) anos e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou
função.

 e)  será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a atualizar a declaração
dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/539939

Questão 37: UERR - Ag (CODESAIMA)/CODESAIMA/Administrativo/2017
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, a qual versa sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos, em vista do Capítulo IV (Da declaração de Bens)
assinale a alternativa incorreta.

 a)  A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de
ser arquivada no serviço de pessoal competente.

 b)  A declaração de bens compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no
País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a
dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

 c)  Não há punição, sanção ou demissão prevista, mas apenas recomendações e sem prejuízo ou ônus ao servidor público, àquele que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.

 d)  Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 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.

 e)  A apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente, é um
requisito fundamental para a posse e o exercício de agente público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/697832

Questão 38: FUNDATEC - Moto (CM Itaqui)/CM Itaqui/2017
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 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.
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No que se refere à Declaração dos Bens e Valores que compõem o patrimônio privado do agente público, e que ele assina na posse e no exercício do cargo, assinale a
alternativa INCORRETA.

 a)  A declaração será anualmente atualizada.
 b)  Na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função, será realizada nova declaração de bens.
 c)  Será punido com a pena de demissão o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado.
 d)  Será punido com a pena de demissão o agente público que prestar falsa declaração.
 e)  A declaração compreenderá somente a informação de bens imóveis.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/903150

Questão 39: COPEVE (UFAL) - FTrib (Pref Roteiro)/Pref Roteiro/2017
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Nos termos da Lei nº 8.429/1992, a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu
patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Essa declaração deve compreender

 a)  imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no País ou no exterior, abrangendo
apenas os bens e valores patrimoniais do próprio servidor.

 b)  imóveis, dinheiro, títulos e ações e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos, dos pais e de outras
pessoas que vivam permanente ou eventualmente sob a dependência econômica do declarante.

 c)  imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no País, e, quando for o caso, abrangerá
os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro e dos filhos menores, inclusive os objetos e utensílios de uso doméstico.

 d)  imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no País ou no exterior, e, quando for o
caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante,
excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

 e)  imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no País ou no exterior, e, quando for o
caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam permanente ou eventualmente sob a dependência
econômica do declarante, inclusive os objetos e utensílios de uso doméstico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1167829

Questão 40: COPEVE (UFAL) - Fisc Obr (BS Miguel)/Pref B São Miguel/2017
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Nos termos da Lei nº 8.429/1992, a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu
patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Essa declaração deve compreender

 a)  imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no país ou no exterior, abrangendo
apenas os bens e valores patrimoniais do próprio servidor.

 b)  imóveis, dinheiro, títulos e ações e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos, dos pais e de outras
pessoas que vivam permanente ou eventualmente sob a dependência econômica do declarante.

 c)  imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país, e, quando for o caso, abrangerá
os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro e dos filhos menores, inclusive os objetos e utensílios de uso doméstico.

 d)  imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no país ou no exterior, e, quando for o
caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante,
excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

 e)  imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no país ou no exterior, e, quando for o
caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam permanente ou eventualmente sob a dependência
econômica do declarante, inclusive os objetos e utensílios de uso doméstico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1221013

Questão 41: CS UFG - ATM (GYN)/Pref GYN/2016
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A improbidade administrativa, mormente em face das notícias e “denúncias” relacionadas à corrupção, se apresenta como pauta do dia. Sobre o tema, à luz das
disposições da Carta Política de 1988 e da Lei n. 8.429/1992, conclui-se que

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

 b)  a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de
ser arquivada no serviço de pessoal competente, devendo ser anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego
ou função.

 c)  a perda dos direitos políticos e a exoneração da função pública só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, todavia, a autoridade judicial
ou administrativa competente pode determinar o afastamento do agente público, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução
processual.

 d)  a referida lei não penaliza os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício,
de órgão público; do outro lado, pune os atos praticados contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, de Território.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/338793

Questão 42: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Judiciária/"Sem Especialidade"/2016
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Carlos é Diretor de autarquia federal desde o ano de 2014, sendo que, para tomar posse e entrar em exercício no respectivo cargo, apresentou a declaração de seus
bens, bem como dos valores que compõem o seu patrimônio, que foi devidamente arquivada no serviço pessoal competente. Nos termos da Lei nº 8.429/1992, a
declaração de bens é atualizada

 a)  anualmente, não sendo necessária a atualização quando o agente público deixar o exercício do cargo, emprego ou função, pois a atualização periódica é
suficiente para o controle do patrimônio do agente público.

 b)  apenas na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função, pois a lei exige a apresentação da declaração no ingresso e
sua atualização no momento da saída do agente público.

 c)  semestralmente, não sendo necessária a atualização quando o agente público deixar o exercício do cargo, emprego ou função, pois a atualização periódica é
suficiente para o controle do patrimônio do agente público.
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 d)  semestralmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
 e)  anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/348881

Questão 43: CEBRASPE (CESPE) - Per Papilo (PCie PE)/PCie PE/2016
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.° 8.429/1992, o agente público que, sem justo motivo, se recusar a prestar declaração dos bens que possui dentro do prazo determinado, além de
outras sanções cabíveis, estará sujeito à pena de

 a)  repreensão.
 b)  demissão.
 c)  suspensão por até trinta dias.
 d)  suspensão por até quinze dias.
 e)  advertência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/368354

Questão 44: CEBRASPE (CESPE) - Aux Tec CE (TCE-PA)/TCE-PA/Informática/2016
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito dos conceitos doutrinários relativos ao controle da administração pública, julgue o item a seguir.

Agente público que se recusar a prestar a declaração de bens dentro do prazo determinado em lei deverá ser punido com a pena de demissão a bem do serviço público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/390420

Questão 45: INCAB (ex-FUNCAB) - Del Pol (PC PA)/PC PA/2016
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca do tema improbidade administrativa, especificamente quanto à declaração de bens, é correto afirmar que: 

 a)  a declaração abrangerá os bens e valores patrimoniais dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante. 
 b) o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens será punido com a pena de exoneração ou suspensão. 
 c) o declarante não poderá entregar cópia declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal. 
 d) a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no país ou

no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge, salvo se casado no regime de separação de bens. 
 e) a declaração de bens deverá ser feita apenas em dois momentos, na data da posse, e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo,

emprego ou função.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/431717

Questão 46: VUNESP - Of Leg (CM Poá)/CM Poá (SP)/2016
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei nº 8.429/92, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou a prestar falsa, será

 a)  advertido por escrito, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
 b)  suspenso de suas funções por 90 (noventa) dias, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
 c)  punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
 d)  punido com a cassação de seus direitos políticos e deverá fazer o ressarcimento ao erário, no valor de quatro salários-mínimos vigentes.
 e)  banido do serviço público por dez anos e deverá fazer o ressarcimento ao erário, no valor de dez salários-mínimos vigentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/456751

Questão 47: VUNESP - Tec Leg (CM Poá)/CM Poá (SP)/2016
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca da declaração de bens, prevista na Lei Federal nº 8.429/92, é correto afirmar que

 a)  a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de
ser arquivada no Gabinete do Chefe do Poder ao qual o agente público está vinculado.

 b)  será punido com a pena de suspensão, por 90 (noventa) dias, sem prejuízo de outras sanções cabíveis nos âmbitos cível, criminal e fiscal, o agente público que se
recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.

 c)  a declaração de bens será atualizada mensalmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função, além da entrega
da cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal.

 d)  será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que não apresentar a declaração de
bens anualmente atualizada e cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal.

 e)  a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no país ou
no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência
econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/456865

Questão 48: FUNDEP - Aux Adm (CRO MG)/CRO MG/2016
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Cláudio tomará posse no cargo efetivo de Analista de Saúde do quadro da Secretaria de Saúde de determinado estado da Federação e foiinformado sobre a possibilidade
de ter que apresentar declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado para ser arquivada no serviço de pessoal competente.
 
Segundo o que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, Cláudio é obrigado a apresentar essa declaração?

 a)  Sim, e da declaração só poderão ser excluídos os bens e utensílios de uso doméstico.
 b)  Sim, mas apenas em relação aos bens imóveis que acaso componham o seu patrimônio.



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19526991/imprimir 10/19

 c)  Não, porque a exigência legal só é aplicável aos casos de posse em mandato eletivo.
 d)  Não, porque a exigência só é aplicável aos casos de posse em mandato eletivo e cargo de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/457582

Questão 49: INSTITUTO MAIS - Ana RH (CM Osasco)/CM Osasco/2016
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores Que compõem o seu patrimônio privado, a fim de que seja
arquivada no serviço de pessoal competente. Considerando esta exigência legal,  pode-se afirmar que será punido e com pena de 

 a)  demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de seus vencimentos, o agente público que recusar o prestar declaração de bens, dentro do prazo determinado,
ou que a prestar falsa. 

 b) demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que recusar a prestar declaração de bens, dentro do prazo
determinado, ou que a prestar falsa. 

 c)  suspensão, o agente público que recusar a prestar declaração de bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 
 d)  advertência escrita, o agente público que recusar a prestar declaração de bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/545910

Questão 50: Legalle - FTrib (Pref Portão)/Pref Portão/2016
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A declaração de bens dos servidores será atualizada com qual frequência?

 a)  A cada 3 meses.
 b)  A cada 6 meses.
 c)  A cada 9 meses.
 d)  A cada 12 meses.
 e)  A cada 15 meses.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075469

Questão 51: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/"Interior"/2015
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
O agente público que se recusar a prestar declaração dos bens exigida pela Lei Federal no 8.429/92, dentro do prazo determinado, 

 a) estará sujeito à penalidade de multa de até 25% (vinte e cinco por cento) de seus vencimentos anuais. 
 b) será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
 c) estará sujeito à suspensão dos vencimentos até que apresente a declaração devida. 
 d) poderá ser punido com a pena de repreensão. 
 e) pagará multa por dia de atraso equivalente a 10% (dez por cento) do correspondente ao valor da remuneração que percebe por dia de trabalho.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/279078

Questão 52: CEBRASPE (CESPE) - TcFAEP (DEPEN)/DEPEN/Técnico em Enfermagem/2015
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Com base no Decreto n.º 1.171/1994, na Lei n.º 8.112/1990 e na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
Para que possa tomar posse em cargo público e exercer as funções a ele referentes, o agente público deve declarar seu patrimônio privado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/280374

Questão 53: FCC - Proc (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Um servidor do TCM/RJ, ao tomar posse, cumpriu a exigência de apresentar a declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio. Todavia, restou constatado
que o fez por meio de informações falsas. Nesse caso, nos termos da Lei nº 8.429/1992, cabe pena de 

 a)  suspensão de 15 dias. 
 b)  suspensão de 30 dias. 
 c)  suspensão de 90 dias. 
 d)  exoneração. 
 e)  demissão a bem do serviço público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/283490

Questão 54: VUNESP - AnaP MPE SP/MPE SP/Assistente Jurídico/2015
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando o que estabelece, expressamente, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), é correto afirmar que 

 a) 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 de Fundo gerido pelo Ministério Público. 

 b) no caso de enriquecimento ilícito, além de ficar sujeito à pena criminal prevista nessa Lei, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores
acrescidos ao seu patrimônio. 

 c) quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito do agente ou de particular, caberá à autoridade administrativa
responsável pelo inquérito decretar a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

 d) será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 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.

 e) na fixação das penas previstas na Lei de Improbidade, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, o grau de culpabilidade do agente e o proveito
patrimonial obtido pelo beneficiário do delito.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/286212

Questão 55: FCC - TM (MPE PB)/MPE PB/Técnico Ministerial/Diligências e Apoio Administrativo/2015
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Atenção: Responda à questão de acordo com a Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa).
 
Uma das exigências contidas na Lei de Improbidade consiste na apresentação da declaração de bens do agente público dentro do prazo determinado pela Administração
pública. Ângelo, agente público, recusou-se injustificadamente, a apresentá-la sendo punido com a pena de 

 a)  repreensão. 
 b)  suspensão por 90 dias. 
 c)  advertência. 
 d)  demissão. 
 e)  suspensão por 30 dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/290442

Questão 56: CONSULPLAN - TJ TRE MG/TRE MG/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Com o intuito de controlar a atividade do servidor público para efeito de atividade proba, evitando o enriquecimento ilícito, determina a lei de improbidade que no
momento da posse em cargo público seja condicionada à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu 

 a)  patrimônio privado. 
 b)  patrimônio privado e de amigos íntimos.
 c)  patrimônio privado e dos seus genitores.
 d)  patrimônio privado incluindo eletrodomésticos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/296204

Questão 57: IBFC - Tec (HMDCC)/HMDCC/Administração/2015
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Ainda sobre Improbidade Administrativa, leia as sentenças abaixo, atribua valores (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa que representa a sequência correta
de cima para baixo:

( ) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito, sob hipótese alguma, às cominações previstas em lei.

( ) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado. Esta
declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no
exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência
econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

 a) V, V. 
 b) V, F. 
 c) F, F. 
 d) F, V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/316099

Questão 58: SMA-RJ (antiga FJG) - TCI (CGM RJ)/Pref RJ/2015
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com o expressamente disposto na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à
apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente e será: 

 a)  semestralmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função 
 b)  semestralmente atualizada e na data em que o agente público iniciar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função 
 c)  trimestralmente atualizada e na data em que o agente público iniciar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função 
 d)  anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/336780

Questão 59: FGV - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2015
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, que deve ser
arquivada no serviço de pessoal competente. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, 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, será punido com a pena de:

 a)  multa e suspensão da função pública;
 b)  multa e advertência;
 c)  suspensão até apresentar o documento;
 d)  exoneração, com multa no valor de um salário mínimo;
 e)  demissão, a bem do serviço público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/341588

Questão 60: FGV - Tec NS (SME Cuiabá)/Pref Cuiabá/Bacharel em Direito/2015
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre as disposições da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, assinale a afirmativa incorreta.

 a)  O agente público ou terceiro beneficiário perderá, no caso de enriquecimento ilícito, os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.
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 b)  O agente público que se recusar a prestar declaração de bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa, será punido com a pena de advertência sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.

 c)  Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.

 d)  A concessão de benefício administrativo ou fiscal, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, constitui ato de improbidade
que causa lesão ao erário.

 e)  Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/344441

Questão 61: COMPEC IFPB - Adm (IF PB)/IF PB/2015
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Quanto à Declaração de Bens referida no art. 13 da Lei nº 8429/1992, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de
ser arquivada no serviço de pessoal competente.

 b)  A declaração de bens compreenderá necessariamente bens e valores patrimoniais do cônjuge e dos filhos do declarante.
 c)  A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, objetos e utensílios de uso doméstico e qualquer outra espécie de bens e

valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior.
 d)  A declaração de bens será anualmente atualizada de modo automático, a partir da Declaração de Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza –

IRPF.
 e)  Será punido com a pena de suspensão, 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/858948

Questão 62: CEBRASPE (CESPE) - ATSNS (MEC)/MEC/Desenvolvedor/2015
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Com base nas Leis n.º 8.112/1990 e n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir.
 
O servidor deve atualizar sua declaração de bens anualmente, bem como na data em que deixar o cargo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1290441

Questão 63: FCC - TJ TRT16/TRT 16/Administrativa/2014
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) trata da importância da apresentação da declaração de bens e valores pertencentes ao patrimônio privado do
agente público. De acordo com a referida lei, trata-se de condição para 

 a) a nomeação e a posse. 
 b) a posse, apenas. 
 c) o exercício, apenas. 
 d) a nomeação, apenas. 
 e) a posse e o exercício.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/200711

Questão 64: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/"Capital e Grande SP"/2014
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
João é escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, estando sujeito à apresentação da declaração de bens prevista na Lei Federal no

8.429/92, apresentou a declaração devida em maio de 2014. No entanto, posteriormente, verifica- se que João afirmou na declaração não possuir bens imóveis, o que,
no entanto, não é verdade, já que João é proprietário de apartamento na cidade de São Paulo, onde reside e trabalha, desde 2010. É constatado também que o imóvel é
de valor modesto, de aquisição compatível com os rendimentos de João e sua esposa. Neste caso, em relação à conduta de João, é correto afirmar que a Lei de
Improbidade Administrativa 

 a) considera João sujeito à pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, por haver prestado declaração de bens falsa. 
 b) não impõe qualquer sanção pela conduta de João, já que seu patrimônio, em si, é lícito, o que é o cerne da Lei de Improbidade Administrativa. 
 c) comina a sanção de suspensão para a conduta de João, que embora não tenha enriquecido ilicitamente, deixou de apresentar os dados corretos na declaração. 
 d) prevê sanção de multa a João, por não haver prestado a declaração de bens de forma correta ao Tribunal de Justiça. 
 e) considera que João está sujeito a penas disciplinares nas quais serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o

serviço público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/241871

Questão 65: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira/2014
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Com referência aos agentes públicos e ao regime jurídico que regulamenta as relações entre os servidores públicos e a administração, julgue o item que se segue.
 
O agente público está obrigado a declarar bens e valores que componham o seu patrimônio privado — requisito que condiciona a sua posse em cargo ou função pública
—, e poderá ser demitido a bem do serviço público caso apresente falsa declaração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/252114

Questão 66: IBFC - TJ (TRE AM)/TRE AM/Apoio Especializado/Programação de Sistemas/2014
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
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Paulo é agente público há cinco anos e foi notificado, pelo órgão com o qual mantém vínculo, a apresentar sua declaração anual de bens devidamente atualizada. O
agente, entretanto, deixou de apresentar a declaração sob a alegação de que este documento já havia sido apresentado quando iniciou o exercício das suas funções.
Dessa forma, pode-se concluir que Paulo: 

 a) Agiu corretamente, pois a lei prevê que somente a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores
que compõem o seu patrimônio privado, sendo desnecessária a sua atualização. 

 b) Agiu corretamente, pois a lei somente o obriga a apresentar a declaração anual de bens atualizada quando deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou
função. 

 c) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
 d) Não agiu corretamente, ficando exclusivamente sujeito à pena de multa por dia de atraso pelo descumprimento da obrigação prevista em lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/266402

Questão 67: FEPESE - ACP (MP TCE-SC)/TCE-SC/Direito/2014
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa. 

 a)  A declaração de bens será atualizada na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. 
 b)  A exigência de apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado é exclusiva para os ocupantes de cargos ou função de

confiança. 
 c)  Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 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. 
 d)  Mesmo que em conformidade com o Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, o agente público não poderá substituir a declaração de bens e

valores pela cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal. 
 e)  A declaração de bens e valores do patrimônio pessoal do agente compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de

bens e valores patrimoniais, localizados no País ou no exterior, não podendo em nenhuma hipótese abranger os bens e valores patrimoniais de terceiros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/266428

Questão 68: PRÓ-MUNICÍPIO - ACI (Pref SGDA)/Pref SGDA/2014
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Em se tratando da declaração de bens, constante na Lei de Improbidade administrativa, Lei n.º 8.429/92, é incorreto afirmar que: 

 a)  A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de
ser arquivada no serviço de pessoal competente; 

 b)  A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou
no exterior; 

 c)  A declaração de bens será mensalmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função; 
 d)  Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 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; 
 e)  O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do

Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/334136

Questão 69: IBFC - Ag Pen (SEAP BA)/SEAP BA/2014
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Conforme previsão expressa da Lei Federal nº 8.429/1992, assinale a alternativa INCORRETA sobre a DECLARAÇÃO DE BENS.

 a)  É condição para a posse e exercício por agente público.
 b)  Deve incluir qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais do agente público.
 c)  Deve ser anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
 d)  Trata-se de ato facultativo e, portanto, depende apenas da vontade do agente público sobre o esclarecimento de dados e informações de sua vida íntima.
 e)  Sua falta pode ser motivo de demissão. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/365232

Questão 70: CEBRASPE (CESPE) - AAPU (TC-DF)/TC-DF/Serviços Técnicos e Administrativos/Orçamento, Gestão Financeira e
Controle/2014
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o item seguinte, com base na Lei de Improbidade Administrativa.
 
A entrega de cópia da declaração anual de bens enviada à Receita Federal supre a exigência de que o agente público em exercício encaminhe, ao respectivo órgão ao
qual esteja prestando serviços, os dados e informações sobre o seu patrimônio e o de seus dependentes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/370111

Questão 71: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2014
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Todo o agente público, qualquer que seja sua categoria ou a natureza do cargo, emprego ou função, é obrigado, na posse, exoneração ou aposentadoria, a declarar seus
bens, bem como atualizar anualmente a declaração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/506810

Questão 72: Machado de Assis - Aux Adm (CRO PI)/CRO PI/2014
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
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A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser
arquivada no serviço de pessoal competente. A respeito disso, assinale a opção verdadeira.

 a) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 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.

 b) A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
 c) A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou

no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência
econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

 d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706796

Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Tema 3/Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental/2013
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca da ética no serviço público, julgue o item que se segue. 

Um servidor público que não apresente a declaração de bens e valores que componham seu patrimônio privado cometerá ato de improbidade administrativa que atentará
contra os princípios da administração pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/95574

Questão 74: CEBRASPE (CESPE) - Escr (PC BA)/PC BA/2013
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
No que se refere aos princípios básicos da administração pública federal, regulamentados pela Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações, julgue o item subsecutivo. 
     
Agente público que, ao assumir cargo público, preste, pela segunda vez, falsa declaração de bens deve ser punido com demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/114015

Questão 75: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/"Interior"/2013
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
No tocante à Declaração de Bens, prevista na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92), é correto afirmar que 

 a) não supre a exigência contida na Lei de Improbidade Administrativa a entrega, em substituição à Declaração de Bens, da cópia da declaração anual de bens
apresentada à Delegacia da Receita Federal. 

 b) a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de
ser arquivada no serviço de pessoal competente. 

 c) a declaração de bens será quinquenalmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato. 
 d) somente será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que prestar falsa declaração de

bens.
 e) será punido com a pena de repreensão escrita o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/122625

Questão 76: CEBRASPE (CESPE) - AgFEP (DEPEN)/DEPEN/2013
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito de controle e responsabilização da administração, julgue o item seguinte.

O agente público que se recusar a fornecer, dentro do prazo determinado, a declaração de bens será punido com a pena de demissão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/144324

Questão 77: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
No que tange às disposições da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item subsequente.

Considere que, alegando direito à privacidade, determinado servidor, ao tomar posse em cargo público, tenha negado entregar a devida declaração dos bens e valores
que compõem o seu patrimônio privado. Nessa situação, persistindo a recusa, o servidor poderá ser demitido a bem do serviço público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/163269

Questão 78: CEBRASPE (CESPE) - JA (STM)/STM/2013
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Com base no disposto na Lei de Improbidade Administrativa, assinale a opção correta. 

 a) Os servidores públicos devem apresentar obrigatoriamente, todos os anos, a declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio, sob pena de demissão. 
 b) Os atos de improbidade administrativa que causem lesão ao erário somente serão puníveis se praticados de forma dolosa. 
 c) Prescrevem em cinco anos, contados do término do exercício do mandato, cargo ou função de confiança, as ações contra servidores não efetivos destinadas a

aplicar as sanções previstas na lei em apreço e a realizar o respectivo ressarcimento do patrimônio público. 
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 d) A pessoa física pode figurar como sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. 
 e) As penas previstas na referida lei não poderão passar da pessoa do condenado nem a obrigação de reparar o dano poderá ser estendida a seus sucessores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/469350

Questão 79: COMPEC IFPB - Adm (IF PB)/IF PB/2013
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A posse e o exercício de agente público, de acordo com a Lei 8.429/92, no seu art. 13, ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que
compõem o seu patrimônio privado. Considera-se CORRETA a assertiva, cujos itens são conteúdo da declaração: 

 a)  Imóveis, semoventes, móveis, títulos e ações. 
 b)  Impostos, dinheiro, móveis, investimentos. 
 c)  Taxas, caderneta de poupança, móveis, títulos e ações. 
 d)  Contribuição de melhoria, semoventes, imóveis, investimentos. 
 e)  Dinheiro, caderneta de poupança, móveis, impostos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/846308

Questão 80: COMPEC IFPB - Ass Adm (IF PB)/IF PB/2013
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A posse e o exercício de agente público, de acordo com a Lei 8.429/92, no seu art. 13, ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que
compõem o seu patrimônio privado. A declaração compreenderá os seguintes itens, EXCETO: 

 a)  imóveis. 
 b)  semoventes. 
 c)  impostos. 
 d)  móveis. 
 e)  títulos e ações.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/847497

Questão 81: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Correição/2012
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Com fundamento nas disposições atinentes à improbidade administrativa, de que trata a Lei n. 8.429/92 e o Decreto n. 5.483/05, assinale a opção incorreta.

 a) Na declaração de bens e valores, de apresentação obrigatória pelo servidor para posse e exercício em cargo público, se incluem os bens e valores do cônjuge,
companheiro, filhos ou outras pessoas que vivam sob a sua dependência econômica. 

 b) A declaração de bens e valores é obrigatória, entre outras hipóteses, para a posse em cargos de direção e assessoramento superior. 
 c) Agentes públicos, do Poder Executivo Federal, têm o dever de atualizar a declaração de bens e valores anualmente. 
 d) Será instaurada sindicância patrimonial contra o agente público que se recusar a apresentar declaração dos bens e valores na data própria, ou que a prestar falsa. 
 e) A Controladoria-Geral da União, no âmbito do Poder Executivo Federal, poderá analisar, sempre que julgar necessário, a evolução patrimonial do agente público, a

fim de verificar a compatibilidade desta com os recursos e disponibilidades que compõem o seu patrimônio.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/64786

Questão 82: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/"Capital e Interior"/2012
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/92 estabelece as penas para quem comete atos de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, considerando-se o disposto, expressamente, no referido
diploma legal, assinale a alternativa correta. 

 a) Quando o ato de improbidade ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa, responsável pelo inquérito, decretar a indisponibilidade dos bens
do indiciado. 

 b) Dependendo da gravidade do ato, as penas que podem ser impostas ao infrator são, entre outras, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública e cassação dos direitos políticos. 

 c) As cominações previstas na Lei são personalíssimas, não podendo atingir os sucessores daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer
ilicitamente. 

 d) As penas previstas na Lei de Improbidade não são aplicáveis a quem não é agente público, mesmo que tenha concorrido para a prática do ato de improbidade. 
 e) O agente público que se recusar a prestar declaração de bens do seu patrimônio, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa, será punido com a pena de

demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/86403

Questão 83: VUNESP - ATM (Pref SJC)/Pref SJC/Gestão Tributária/2012
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei de Improbidade Administrativa condiciona a posse e o exercício de agente público à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio
privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Na hipótese, portanto, de o agente público se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo
determinado, ou que a prestar falsa, ele ficará sujeito, entre outras sanções, à pena de 

 a)  exoneração de ofício. 
 b)  demissão, a bem do serviço público. 
 c)  exoneração, a bem do serviço público. 
 d)  suspensão das suas funções pelo prazo de um ano. 
 e)  advertência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/251518

Questão 84: FCC - AJ (TRE CE)/TRE CE/Judiciária/2012
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Marcio foi aprovado em concurso público e, em seguida, nomeado para o respectivo cargo no âmbito da Prefeitura de Fortaleza. Nos termos da Lei nº 8.429/1992, a
posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada
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no Serviço de Pessoal competente. Ocorre que Marcio recusou-se a apresentar declaração dos bens, dentro do prazo determinado. Nesse caso, Marcio 

 a)  não sofrerá punição, tendo em vista que não é considerado agente público; portanto, não se sujeita a tal obrigatoriedade. 
 b)  será punido com pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
 c)  será punido com pena de advertência e proibido de concorrer a novos concursos públicos pelo prazo de um ano. 
 d)  não sofrerá punição, pois a recusa em apresentar a declaração, dentro do prazo determinado, não configura infração passível de penalidade. 
 e)  será punido com pena de suspensão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/376934

Questão 85: AOCP - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Direito/2012
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de
ser arquivada no serviço de pessoal competente.

II. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País
ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a
dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

III. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.

IV. Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 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.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/400240

Questão 86: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/"Capital"/2010
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Nos termos da Lei n.o 8.429/92, pode-se afirmar que 

 a) quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito
representar ao juiz, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

 b) o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não ficará sujeito às cominações da lei. 
 c) a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser

arquivada no Serviço de Pessoal competente. 
 d) a representação à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade é de

competência exclusiva do Ministério Público. 
 e) não constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/78740

Questão 87: FCC - TJ TRE AC/TRE AC/Administrativa/2010
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa todo agente público deve apresentar declaração de bens, observada a seguinte regra, dentre outras: 

 a)  A declaração deverá ser atualizada apenas na data em que o agente deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. 
 b)  Da declaração não precisam constar os bens móveis nem aqueles pertencentes ao cônjuge e filhos. 
 c)  A posse e o exercício no cargo ficam condicionados à apresentação da declaração de bens e valores. 
 d)  A recusa à apresentação da declaração sujeita o agente à pena de suspensão até que seja apresentada. 
 e)  A declaração deverá ser feita de próprio punho, não bastando a entrega de cópia da declaração prestada à Receita Federal, ainda que atualizada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/302738

Questão 88: CEBRASPE (CESPE) - DP AL/DPE AL/2009
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
No que se refere à improbidade administrativa, julgue o item subsequente. 

A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado. O agente público
que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa, será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/76884

Questão 89: FCC - AJ TRT7/TRT 7/Judiciária/"Sem Especialidade"/2009
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Em tema de improbidade administrativa, é correto afirmar que 

 a) o particular, ainda que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade, não pode ser sujeito ativo do mesmo, somente o funcionário público investido em
cargo público. 

 b) a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92, depende, dentre outras situações, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. 
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 c) o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público está sujeito ao pagamento do prejuízo até o limite de um terço do valor da herança. 
 d) o agente público que se recusar a prestar declaração de bens quando da sua posse e exercício, será punido com a pena de demissão a bem do serviço público. 
 e) a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos poderá ser cautelarmente determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/175032

Questão 90: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT17/TRT 17/Administrativa/2009
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Com relação à improbidade administrativa, julgue o item que se segue.
 
A posse e o exercício de agente público em seu cargo ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que componham seu patrimônio, a fim de ser
arquivada no setor de pessoal do órgão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/218826

Questão 91: CEBRASPE (CESPE) - DP CE/DPE CE/2008
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Em relação à improbidade administrativa, julgue o item seguinte. 

A posse e o exercício de agente público em seu cargo ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio, a fim de ser
arquivada no setor de pessoal do órgão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/90657

Questão 92: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/2008
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Quanto à Lei de Improbidade (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item a seguir.

Se um indivíduo pretende tomar posse e entrar em exercício em cargo público efetivo no âmbito do STJ, nesse caso, como não se trata de cargo em comissão, ele não
estará obrigado a fornecer a declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/287901

Questão 93: CEBRASPE (CESPE) - Assist Jud (TJ RR)/TJ RR/2006
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a opção incorreta segundo a Lei de Improbidade Administrativa. 

 a) A Lei de Improbidade Administrativa alcança os atos praticados por qualquer agente público, seja ele servidor ou não. 
 b) Não só as ações dolosas, mas também as culposas podem configurar ato de improbidade administrativa. 
 c) Exigir a apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o patrimônio privado do cidadão no momento em que este toma posse ou entra em

exercício em cargo público configura ato de improbidade. 
 d) É ato ímprobo que atenta contra os princípios da administração pública retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/180207

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - ERACA (ANCINE)/ANCINE/"Sem Área"/Direito/2005
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
A improbidade administrativa é definida como a ação ou omissão, dolosa ou voluntária, praticada por agente público, que, consistindo em ato de desonestidade, cause
lesão ao erário, implique enriquecimento ilícito ou atente contra os princípios da administração pública. Com referência à improbidade administrativa e às suas sanções
aplicáveis aos agentes públicos, contidas na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item subseqüente.
 
O agente público que se recusar a prestar declaração dos seus bens dentro do prazo determinado ou que prestar falsa será punido com a pena de suspensão de até 60
dias.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/145244

Questão 95: FAPEU - AJ (TRE SC)/TRE SC/Administrativa/"Sem Especialidade"/2005
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Analise as afirmativas abaixo.

I - A aplicação de penalidades previstas na Lei 8429, de 02/06/92, afasta as sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, evitando-se
dupla cominação pelo mesmo fato.

II - Para tomarem posse, os agentes públicos devem apresentar declaração dos seus bens e valores, 
a ser arquivada no setor de pessoal competente.

III - Os acusados na ação de improbidade movida pelo Ministério Público serão beneficiados com o encerramento do feito, mediante o pagamento integral do
prejuízo causado ao erário.

IV - Ato de improbidade deve ser entendido como toda conduta atentatória à legalidade.
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Assinale a alternativa CORRETA. 

 a) Somente a afirmativa II está correta. 
 b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
 c) Todas as afirmativas estão corretas. 
 d) Todas as afirmativas estão incorretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/434125

Questão 96: ESAF - ATRFB/SRFB/2003
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Pela Lei Federal nº 8.429/92, o agente público deverá prestar declaração de seus bens. Tal declaração somente não inclui a seguinte categoria de bens: 

 a) semoventes
 b) móveis
 c) dinheiro
 d) utensílios de uso pessoal
 e) títulos e ações

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/9260

Questão 97: FCC - AJ (TRE AM)/TRE AM/Apoio Especializado/Análise de Sistemas/2003
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Setembrino foi nomeado para emprego em uma Fundação Pública e tomou posse sem apresentar declaração de bens. Nesse caso, a posse é

 a)  correta, porque a exigência é apenas condição do exercício.
 b)  correta, porque esse emprego independe da declaração.
 c)  correta, porque ela independe da declaração.
 d)  válida, embora irregular.
 e)  nula.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/418658

Questão 98: ESAF - ATRFB/SRFB/2002
Assunto: Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)
Nos termos da Lei Federal nº 8.429/92, é obrigatória a declaração de bens do agente público ao tomar posse. 

Esta declaração não inclui, necessariamente, os seguintes bens: 

 a) semoventes.
 b) de filhos que vivam sob a dependência econômica do declarante.
 c) localizados no exterior.
 d) objetos e utensílios de uso doméstico.
 e) qualquer espécie de valores patrimoniais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/9995
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Gabarito
1) B  2) Certo  3) A  4) C  5) B  6) E  7) A
8) C  9) D  10) Certo  11) Errado  12) Certo  13) Anulada  14) Certo
15) D  16) Errado  17) Errado  18) Errado  19) Certo  20) Errado  21) C
22) B  23) A  24) B  25) Errado  26) C  27) Errado  28) A
29) A  30) A  31) B  32) A  33) C  34) E  35) C
36) C  37) C  38) E  39) D  40) D  41) B  42) E
43) B  44) Certo  45) A  46) C  47) E  48) A  49) B
50) D  51) B  52) Certo  53) E  54) D  55) D  56) A
57) D  58) D  59) E  60) B  61) A  62) Certo  63) E
64) A  65) Certo  66) C  67) Anulada  68) C  69) D  70) Certo
71) Certo  72) D  73) Errado  74) Certo  75) B  76) Certo  77) Certo
78) A  79) A  80) C  81) D  82) E  83) B  84) Anulada
85) E  86) C  87) C  88) Certo  89) D  90) Certo  91) Certo
92) Errado  93) C  94) Errado  95) A  96) D  97) E  98) D


