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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JvuH )

Direito Administrativo

Questão 1: QUADRIX - Tec (CFO)/CFO/Administrativo/2020
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
À exceção do ressarcimento ao erário, a pretensão punitiva em razão de ato de improbidade é prescritível.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1127947

Questão 2: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Prefeito de município da Federação, juntamente com um servidor público federal e um advogado privado, cometeu ato de improbidade administrativa envolvendo
recursos públicos federais conforme previsão da Lei n.º 8.429/1992, o que causou prejuízo ao erário.
 
Nessa situação hipotética, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa

 a) será imprescritível para todos os envolvidos, tenha sido sua conduta dolosa ou culposa, assim como para as ações de ressarcimento ao erário decorrentes da
improbidade.

 b) iniciará, no caso do prefeito, após o término do primeiro mandato, ainda que ele seja reeleito para o mesmo cargo.
 c) iniciará, no caso do prefeito, após o término do segundo mandato, se ele tiver sido reeleito para o mesmo cargo.
 d) será, para o advogado e para o servidor público federal, o previsto no estatuto do servidor.
 e) iniciará, no caso do prefeito e do servidor público federal, a partir da data da prática do ato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1173998

Questão 3: QUADRIX - Ag OF (CREF20 SE)/CREF 20/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a lei, a doutrina e a jurisprudência, julgue o item a respeito de improbidade administrativa.
 
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva por atos de improbidade varia, no mesmo caso, de acordo com o agente, se particular ou público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/803943

Questão 4: INAZ do Pará - Fisc (CORE PE)/CORE PE/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei 8429/92 podem ser propostas:

 a)  Até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 b)  Até três anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final.
 c)  Até três anos em todos os casos de sanções previstas na lei 8429/92.
 d)  Até seis anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final.
 e)  Até seis anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/820772

Questão 5: FGV - TMD (DPE RJ)/DPE RJ/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
O Ministério Público ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa exclusivamente em face de João, presidente de uma entidade privada, que figurou
como beneficiária da transferência de recursos públicos, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou
instrumento congênere com determinado Município. Diante de graves problemas financeiros por que passa atualmente, João buscou assistência jurídica na Defensoria
Pública.

Com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Defensor Público deve apresentar defesa prévia, requerendo o não recebimento da inicial, sob o argumento
de que é: 

 a)  condição de procedibilidade da ação civil pública por ato de improbidade administrativa a efetiva existência de prejuízo ao erário, o que não está comprovado; 
 b)  ilegítima a atuação do Ministério Público, eis que apenas o ente público prejudicado ostenta legitimidade ativa para ajuizar ação civil de improbidade

administrativa; 
 c)  incabível a propositura de ação civil de improbidade administrativa contra o particular, ainda que em litisconsórcio com o agente público, eis que apenas os

servidores públicos estão sujeitos às sanções previstas na lei de improbidade; 
 d)  imprescindível que se comprove a culpa ou o dolo do particular para configuração dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da

administração pública; 
 e)  inviável a propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente

público no polo passivo da demanda.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860443

Questão 6: VUNESP - IFR (Pref GRU)/Pref GRU/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
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Pedro é agente fiscal de rendas e, de maneira culposa, praticou conduta que causou prejuízo ao erário. A conduta realizada por Pedro, apesar de ser considerada infração
funcional administrativa, não constitui crime ou improbidade administrativa. A Administração Pública deseja ajuizar ação de reparação de danos em face de Pedro.
Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta.

 a)  A pretensão da Administração Pública em face de Pedro é imprescritível.
 b)  A Administração Pública deve ajuizar a ação de reparação de danos em face de Pedro no prazo de 10 (dez) anos.
 c)  A pretensão da Administração Pública em face de Pedro prescreve no prazo de 05 (cinco) anos.
 d)  Os agentes públicos somente podem ser responsabilizados pela reparação dos danos causados com dolo.
 e)  A Fazenda Pública tem o prazo de 03 (três) anos para ajuizar a ação de reparação de danos em face de Pedro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/879872

Questão 7: PUC PR - AFRM (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
O ressarcimento ao erário por atos de agentes públicos que incorrem em ilícitos, ou até mesmo improbidade, é um tema controvertido. Até mesmo grandes juristas
possuem dúvidas a respeito do assunto. Particularmente, é interessante uma passagem de Celso Antônio Bandeira de Mello a respeito da questão na 33ª edição do seu
Curso de Direito Administrativo: “Até a 26ª edição deste Curso admitimos que, por força do § 5º do art. 37, de acordo com o qual os prazos de prescrição para ilícitos
causados ao erário serão estabelecidos por lei, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, estas últimas seriam imprescritíveis. É certo que aderíamos a tal
entendimento com evidente desconforto, por ser óbvio o desacerto de tal solução normativa. (...) Já não mais aderimos a tal desabrida intelecção.” Sobre o assunto,
assinale a alternativa CORRETA.

 a)  A Constituição da República prevê expressamente que serão imprescritíveis os casos de atos culposos de improbidade, razão pela qual não houve manifestação do
Supremo Tribunal Federal a respeito deste tema.

 b)  O ressarcimento ao erário por atos de improbidade administrativa cometidos por agentes públicos, no Brasil, segue os prazos prescricionais do Código Civil,
conforme já pacificou o Supremo Tribunal Federal.

 c)  Trata-se de um assunto já debatido pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu serem prescritíveis as ações decorrentes de ilícitos cíveis comuns e
imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de atos dolosos de improbidade administrativa.

 d)  A Constituição da República foi emendada para a alteração do artigo 37, parágrafo 5º, excluindo-se a expressão “ressalvadas”, razão pela qual não possuem mais
validade as considerações do autor mencionadas no enunciado da questão.

 e)  Os prazos mencionados na redação do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição da República são decadenciais e não prescricionais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/912605

Questão 8: VUNESP - Enc (Pref Arujá)/Pref Arujá/Fiscalização/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
A punição do agente público por improbidade administrativa, conforme disciplina constante da Lei nº 8.429/1992, depende 

 a)  da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, não sendo possível a punição de atos que não ensejem prejuízos financeiros à Administração Pública. 
 b)  da rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas, tendo em vista que a aprovação das contas impede a punição do

agente. 
 c)  de conduta positiva do agente, realizada de forma dolosa ou revestida de culpa grave, não se admitindo a punição por omissão. 
 d)  da existência de vínculo estatutário entre o servidor público improbo, tendo em vista que a Lei nº 8.429/1992 não se aplica a servidores temporários, bem como a

celetistas. 
 e)  da propositura da ação em até 5 (cinco) anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914973

Questão 9: CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito de improbidade administrativa e de prescrição e decadência administrativa, julgue o item subsecutivo.
 
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário relativas à prática de atos dolosos ou culposos tipificados como improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922524

Questão 10: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
A prescrição das sanções decorrentes dos atos de improbidade impede o prosseguimento da demanda, inclusive quanto ao pleito de ressarcimento dos danos causados
ao erário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983441

Questão 11: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
As ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa seguem os prazos prescricionais previstos no seu
art. 23, com a ressalva de que, se o ato também for capitulado como crime, deverá ser considerado o prazo prescricional estabelecido em lei penal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983482

Questão 12: IPEFAE - Tec Leg (CM SJBV)/CM SJBV/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
O Prefeito do Município de Terras do Arraial nomeou a Professora Gigi como secretária da educação. Ocorre que Gigi começou a desviar parte da merenda destinada às
escolas do Município para o restaurante de seu sobrinho, que com isso economizava consideravelmente na produção dos pratos oferecidos diariamente. Desconfiado de
Gigi, o Prefeito a exonerou, mas não adotou nenhuma medida mais drástica contra ela, seja processual ou administrativa, pois tinha dúvidas se a suspeita que pairava
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sobre Gigi era mesmo verdadeira. Ocorre que o Prefeito agora está sendo cobrado a tomar uma medida, afinal, se não o fizer, poderá também responder por sua
omissão. Analisando o caso em tela, a Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92 prevê que o prazo para se adotar as medidas nela pertinentes é de até: 

 a)  10 (dez) anos após Gigi ter deixado o cargo. 
 b)  20 (vinte) anos após Gigi ter deixado o cargo. 
 c)  5 (cinco) anos após Gigi ter deixado o cargo. 
 d)  imprescritível, pois os crimes contra a administração pública não prescrevem com o decurso do tempo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001688

Questão 13: IDIB - Ag Adm (CREMERJ)/CREMERJ/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, podem ser propostas:

I. até dois anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II. dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de
cargo efetivo ou emprego.

III. até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei.

Assinale a alternativa correta: 

 a)  apenas os itens II e III estão corretos. 
 b)  apenas os itens I e II estão corretos. 
 c)  apenas os itens I e III estão corretos. 
 d)  todos os itens estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049033

Questão 14: FAUEL - Adv (CM Colombo)/CM Colombo/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
No que diz respeito à prescrição da ação de improbidade administrativa, assinale a alternativa CORRETA. 

 a)  São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato culposo ou doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 
 b)  Em caso de ação de improbidade administrativa que envolva dois ou mais réus agentes políticos, o termo inicial do prazo prescricional, para todos eles, é a data

do término do mandato daquele que deixou o cargo por último. 
 c)  Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. 
 d)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa podem ser propostas até três anos após o término do exercício

de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1071428

Questão 15: CPCON UEPB - Adv (Pref B Ventura)/Pref Boa Ventura/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) desempenha papel fundamental na efetivação da moralidade administrativa. A respeito dessa lei e de sua aplicação
pelos tribunais superiores, considere as seguintes proposições:
 

I- Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público.
 
II- São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
 
III- As disposições da Lei de Improbidade Administrativa são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a
prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Assim, de acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a propositura
de ação de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular cujos atos importem enriquecimento ilícito.

 
Está CORRETO o que se afirma apenas em:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1085669

Questão 16: COCP IFMT - Arq (IF MT)/IF MT/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei 8.429/92 podem ser propostas:

 a)  Até três anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 b)  Até dois anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 c)  Até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 d)  Até um ano após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 e)  Até dez anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1088147

Questão 17: Instituto AOCP - Adv (Pref S Bento S)/Pref S Bento do Sul/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
O Prefeito Jorge fraudou licitação pela modalidade concorrência adulterando o conteúdo das propostas de forma a que a empreiteira de seu amigo João vencesse o
certame. Em razão da adulteração do processo licitatório, o Prefeito recebeu 3% do valor do contrato a título de propina. O contrato vigorou até o término do mandato
do Prefeito, que ocorreu em 31 de dezembro de 2011. Em 01 de abril de 2012, as irregularidades foram descobertas pelo Ministério Público local, contudo o promotor, à
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época, em razão do temor do poder político do Prefeito, não deu andamento à denúncia. Em janeiro de 2016, Jorge foi eleito prefeito novamente, iniciando novo
mandato, após quatro anos afastado do Paço Municipal. Em janeiro de 2017, foi designado novo promotor para atuar na cidade. Ao tomar conhecimento da denúncia
estagnada em seu gabinete, propôs imediatamente Ação Civil Pública. Com base nos fatos ora narrados, assinale a alternativa correta. 

 a)  No caso, tanto a pretensão punitiva quanto a pretensão de ressarcimento de danos ao erário estão prescritas, tendo em vista que não há pretensão imprescritível
quanto aos atos de improbidade. 

 b)  A prescrição da pretensão punitiva para levar a efeito as sanções previstas na Lei nº 8.429/92 não se consumou, tendo em vista que a eleição de Jorge para novo
mandato, mesmo com um interregno em relação ao mandato anterior, interrompe o prazo prescricional, que só voltaria a correr no final do segundo mandato. Com
relação a João, contudo, a prescrição se consumou, visto ter transcorrido mais de cinco anos do fim do contrato. 

 c)  É possível que o Ministério Público maneje Ação Civil Pública apenas contra o sócio da empreiteira, Sr. João, independentemente da inclusão do Prefeito Jorge no
polopassivo da demanda, visto que somente contra aquele a prescrição se consumou, já que, inexistindo previsão de prazo prescricional contra os contratantes com o
poder público em caso de fraude à licitação, aplica-se a regra geral do Código Civil, que é de 10 anos.

 d)  No caso, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva para levar a efeito as sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 com relação tanto ao Prefeito Jorge quanto a
João, tendo em vista que o prazo quinquenal previsto nessa lei tem como termo inicial o término do mandato e que somente a reeleição de Jorge seria apta a
interrompêlo. A pretensão de ressarcimento ao erário, contudo não foi fulminada pela prescrição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1092035

Questão 18: Com. Exam. (MPE GO) - PJ (MPE GO)/MPE GO/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Em se tratando de prescrição nas ações de responsabilidade por ato de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), assinale a alternativa incorreta: 

 a)  Se o ato de improbidade administrativa for imputado contra agente público com vínculo temporário (mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança),
o prazo para ajuizar a ação será de até 5 anos, iniciando-se a contagem a partir do primeiro dia após o fim do vínculo. 

 b)  Se o ato de improbidade administrativa for imputado contra agente público com vínculo permanente (cargo efetivo ou emprego público), o prazo e o início da
contagem serão os mesmos que são previstos em lei específica para prescrição de faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público. 

 c)  Em caso de atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público
bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, Iimitando-
se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, o prazo prescricional será de até 5 anos, contado da data em que
o fato se tornou conhecido. 

 d)  As disposições da Lei n. 8.429/92 são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta, destinando-se, ao particular, a mesma sistemática cabível aos agentes públicos, para fins de
prescrição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1103835

Questão 19: QUADRIX - Fisc (CREFONO 9)/CREFONO 9/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
O prazo prescricional para o exercício de pretensão punitiva fundada na lei de improbidade administrativa é contado a partir da prática do ato ímprobo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122625

Questão 20: Instituto Consulplan - Ana Amb(Pref Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 8.429/92 podem ser propostas:

 a)  Até dez anos após o término do exercício de mandato.
 b)  Até oito anos após o término do exercício de cargo em comissão.
 c)  Até oito anos após o término do exercício de cargo em função de confiança.
 d)  Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo

efetivo ou emprego.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1151963

Questão 21: QUADRIX - Adv (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
O art. 1.º da Lei n.º 8.429/1992 preceitua que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual serão punidos na forma desta Lei.

Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A Lei de Improbidade Administrativa estabelece um prazo imprescritível para punir servidor público efetivo que tenha cometido faltas disciplinares puníveis com demissão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198190

Questão 22: QUADRIX - Ass (CRO AC)/CRO AC/Jurídico/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Um determinado servidor público federal, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, praticou ato de improbidade administrativa que violou os princípios da
Administração Pública, sem que houvesse dano ao erário, no dia 5 de março de 2012. O fato, no entanto, somente foi descoberto pela Administração Pública em 5 de
janeiro de 2015, sendo que o referido servidor foi exonerado do seu cargo em comissão no dia 10 de fevereiro de 2014.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item acerca de agentes públicos e improbidade administrativa.

As sanções previstas de improbidade administrativa em tela, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, estarão prescritas em cinco anos, a contar da data do descobrimento do
fato pela Administração, ou seja, em 5 de janeiro de 2020.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1207256

Questão 23: IBADE - Fisc (Pref Vilhena)/Pref Vilhena/ITBI/2019
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
O Art. 23 trata das prescrições das sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito.

Dispõe que as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta Lei podem ser propostas:

I - até 10 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de
cargo efetivo ou emprego.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades (para cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual).

Está(ão) correta(s): 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1238479

Questão 24: FGV - AFTE (SEFIN RO)/SEFIN RO/2018
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Paulo, servidor público efetivo da União, montou um esquema por meio do qual fraudava o valor indicado nas avaliações de imóveis estaduais, a fim de aliená-los por
valor inferior ao de mercado. O esquema gerou prejuízos que chegaram a milhões de reais e foi descoberto sete anos após o seu fim.

Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta. 

 a)  A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei prescreveu após transcorrido o prazo de cinco anos, mas pode ser proposta ação de
ressarcimento ao Erário. 

 b)  A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei pode ser proposta enquanto Paulo for servidor ativo, e até cinco anos após sua
aposentadoria. 

 c)  A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei ou a ação de ressarcimento ao Erário não podem ser propostas, em razão da consumação da
prescrição. 

 d)  A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei, incluindo o ressarcimento ao Erário, pode ser proposta em até oito anos após a prática do
ato de improbidade. 

 e)  A ação de improbidade para a aplicação das sanções previstas na lei pode ser proposta em até oito anos após a prática do ato de improbidade, ressalvada a ação
de ressarcimento, que é imprescritível.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/572998

Questão 25: CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Com relação aos princípios aplicáveis à administração pública e ao enriquecimento ilícito por agente público, julgue o item a seguir.
 
A pretensão estatal de ressarcimento do erário em face de agente que tenha enriquecido ilicitamente no exercício de suas funções prescreverá em cinco anos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/576551

Questão 26: VUNESP - Proc Aut (PAULIPREV)/PAULIPREV/2018
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, sendo que as ações destinadas a levar a efeitos essas sanções previstas podem ser propostas 

 a)  até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 
 b)  até oito anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 
 c)  até oito anos após o início do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 
 d)  até três anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 
 e)  até três anos após o início do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618287

Questão 27: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2018
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Raimundo tornou-se prefeito de um pequeno município brasileiro. Seu mandato teve início em janeiro de 2009 e encerrou-se em dezembro de 2012. Em abril de 2010,
sabendo que sua esposa estava grávida de gêmeos e que sua residência seria pequena para receber os novos filhos, Raimundo comprou um terreno e resolveu construir
uma casa maior. No mesmo mês, com o orçamento familiar apertado, para não incorrer em novos custos, ele usou um trator de esteiras, de propriedade do município,
para nivelar o terreno recém-adquirido.

O Ministério Público teve ciência do fato em maio de 2015 e ajuizou, em setembro do mesmo ano, ação de improbidade administrativa contra Raimundo. Após análise da
resposta preliminar, o juiz recebeu a ação e ordenou a citação do réu em dezembro de 2015.
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Considerando o enunciado da questão e a Lei de Improbidade Administrativa, em especial as disposições sobre prescrição, o prazo prescricional das eventuais sanções a
serem aplicadas a Raimundo é de 

 a)  cinco anos, tendo como termo inicial a data da infração (abril de 2010); logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, ocorreu a prescrição no caso
concreto. 

 b)  três anos, tendo como termo inicial a data em que os fatos se tornaram conhecidos pelo Ministério Público (maio de 2015); logo, como a ação foi ajuizada em
setembro de 2015, não ocorreu a prescrição no caso concreto. 

 c)  cinco anos, tendo como termo inicial o término do exercício do mandato (dezembro de 2012); logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, não ocorreu
a prescrição no caso concreto. 

 d)  três anos, tendo como termo inicial o término do exercício do mandato (dezembro de 2012); logo, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, ocorreu a
prescrição no caso concreto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/620673

Questão 28: DÉDALUS - Fisc (CORE BA)/CORE BA/2018
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Em relação à prescrição das ações de improbidade administrativa, é correto afirmar que:

 a) Prescreve em até cinco anos após o início de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 b) Prescreve dentro do prazo previsto em lei complementar para faltas disciplinares puníveis com suspensão a bem do serviço público, nos

casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
 c) Prescreve em até cinco anos da data da apresentação à Administração Pública da prestação de contas final pelas entidades da Administração Pública.
 d) Prescreve em até três anos após o início de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1043039

Questão 29: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Joaquim é advogado e foi convidado por um Juiz de determinado Tribunal para ocupar cargo em comissão no citado Tribunal, sendo sua contratação efetivada em
novembro de 2015. Ocorre que Joaquim, no exercício de suas atribuições, negou publicidade a atos oficiais, o que acarretou a sua exoneração, ocorrida em outubro de
2016. O fato também chegou ao conhecimento do Ministério Público, que pretende, após a devida investigação, ingressar com ação de improbidade administrativa contra
Joaquim. Nos termos da Lei nº 8.429/1992, a ação de improbidade pretendida pelo Ministério Público pode ser proposta até 

 a)  novembro de 2025. 
 b)  novembro de 2020. 
 c)  outubro de 2020. 
 d)  outubro de 2021. 
 e)  novembro de 2018.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/455548

Questão 30: CONSULPLAN - Aux (CM N Fribu)/CM Nova Friburgo/Legislativo/2017
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
“Fulano de tal, servidor público efetivo do Município ‘X’, enquanto exercia função de confiança, praticou ato de improbidade administrativa que atentou, exclusivamente,
contra Princípio da Administração Pública.” Neste caso, a ação de improbidade poderá ser proposta em face de fulano de tal até

 a)  cinco anos do término do exercício do cargo efetivo.
 b)  cinco anos da prestação de contas à administração pública.
 c)  cinco anos do término do exercício da função de confiança.
 d)  o prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/520147

Questão 31: FAFIPA - Adv (FA)/FA/2017
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
No tocante à prescrição regulada pela lei 8.429, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e que dá outras providências, assinale a alternativa CORRETA, considerando a
literalidade da lei. 

 a)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança. 

 b)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas até três anos após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança. 

 c)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas até dois anos após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança. 

 d)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas até dez anos após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/563356

Questão 32: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE TO/TRE TO/Judiciária/2017
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
João, no exercício de cargo em comissão junto à administração pública, foi flagrado facilitando meios para que Antônio, seu amigo particular, praticasse conduta que o
enriquecesse ilicitamente à custa do erário.
 
A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

 a) Ambos deverão ser penalizados pela prática de ato de improbidade, mas o termo prescricional inicial para a ação de improbidade é distinto para eles.
 b) Apenas João poderá ser penalizado pela prática de ato de improbidade tendo em vista que Antônio não possui vínculo com a administração pública.
 c) Somente Antônio poderá ser penalizado pela prática de ato de improbidade visto que João não se beneficiou do seu próprio ato permissivo.
 d) Nenhum dos dois poderá ser penalizado porque não ficou configurada conduta ímproba.
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 e) Os dois poderão ser penalizados pela prática de ato de improbidade, e o termo prescricional inicial para a ação de improbidade é idêntico para ambos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/565915

Questão 33: VUNESP - Adv (CM Barretos)/CM Barretos/2017
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
No que concerne à improbidade administrativa, assinale a alternativa correta.

 a)  As ações de improbidade administrativa podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato.
 b)  É sujeito passivo da improbidade apenas a pessoa física lesada pelo ato.
 c)  Reputa-se agente público todo aquele que exerce função remunerada, não transitória, por eleição, nomeação ou designação.
 d)  Os atos que importam violação de princípios da Administração não contemplam a perda da função pública como sanção.
 e)  O particular não poderá ser sujeito ativo de improbidade administrativa.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/602599

Questão 34: Machado de Assis - Ag Or Fisc (CREF 15)/CREF 15/2017
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Qual o prazo, após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, para a propositura das ações destinadas a levar a efeito as
sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa? 

 a)  01 (um) ano. 
 b)  03 (três) anos. 
 c)  05 (cinco) anos. 
 d)  10 (dez) anos. 
 e)  15 (quinze) anos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/709388

Questão 35: Instituto Excelência - TLeg (CM Santa Rosa)/CM Santa Rosa/2017
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Para o jurista brasileiro José dos Santos Carvalho Filho, 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”.

Conforme a Lei 8.429/92, no caso de improbidade administrativa praticada por alguém de cargo de comissão ou função de confiança, a ação judicial pode ser proposta
até que momento?

 a)  até cinco anos após o término do exercício de mandato. 
 b)  até três anos após o término do exercício de mandato. 
 c)  até cinco anos após a prática de improbidade administrativa. 
 d)  Nenhuma das alternativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/824243

Questão 36: ZAMBINI - CI (CM Embu Artes)/CM Embu das Artes/2017
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com o artigo 23 da Lei n2 8.429, de 2 de junho de 1992, as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa,
podem ser propostas: 

 a)  Até cinco anos após o término de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 
 b)  Até quatro anos após o término de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 
 c)  Até três anos após o término de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 
 d)  Enquanto não imputado o crime ao agente a que se pretende a punição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1189350

Questão 37: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Processual/2016
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Hamilton foi eleito Prefeito Municipal para o período de 2005 a 2008. No ano de 2007, Hamilton concedeu benefício fiscal a determinada sociedade empresária, sem a
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. O Prefeito foi reeleito e encerrou seu mandato em 31 de dezembro de 2012. Em 2015, o
Promotor de Tutela Coletiva com atribuição em patrimônio público na área do Município recebeu peças de informação do Tribunal de Contas noticiando a ilegalidade.
Imediatamente, o Promotor instaurou inquérito civil público e, em abril de 2016, concluiu as investigações com fartas provas da prática de improbidade administrativa. No
caso em tela, de acordo com a legislação e a jurisprudência aplicável à matéria, é correto afirmar que:

 a)  já ocorreu a prescrição da pretensão estatal de aplicação das sanções da lei de improbidade em relação a Hamilton, mas a sociedade empresária ainda pode ser
acionada com base na responsabilidade civil;

 b)  já ocorreu a prescrição da pretensão estatal de aplicação das sanções da lei de improbidade em relação a Hamilton e à sociedade empresária, pois o prazo de
cinco anos é contado a partir da data do ilícito;

 c)  já ocorreu a prescrição da pretensão estatal de aplicação das sanções pessoais da lei de improbidade em relação a Hamilton e à sociedade empresária, mas é
possível ajuizamento de ressarcimento, pois o dano ao erário é imprescritível;

 d)  ainda não ocorreu a prescrição da pretensão estatal de aplicação das sanções da lei de improbidade em relação a Hamilton e à sociedade empresária, pois o
prazo para ambos é de cinco anos contados a partir do término do segundo mandato eletivo;

 e)  ainda não ocorreu a prescrição da pretensão estatal de aplicação das sanções da lei de improbidade em relação a Hamilton, pois o prazo de cinco anos é contado
a partir do término do segundo mandato eletivo, mas já transcorreu a prescrição para a sociedade empresária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/350148

Questão 38: FGV - Ana (IBGE)/IBGE/Processos Administrativos Disciplinares/2016
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
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De acordo com a Lei n.º 8.429/92, que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa, a prescrição para a pretensão de aplicação aos agentes das sanções pessoais
pela prática de ato de improbidade ocorre em:

 a)  oito anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, incluindo as ações de ressarcimento ao erário;
 b)  oito anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, sendo que o ressarcimento ao erário é imprescritível;
 c)  cinco anos após o término do exercício de mandato eletivo e dois anos após o fim da investidura de cargo em comissão ou de função de confiança;
 d)  cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, incluindo as ações de ressarcimento ao erário;
 e)  cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, sendo que o ressarcimento ao erário é imprescritível.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/355857

Questão 39: FAFIPA - AP (APPA)/APPA/Economista/2016
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo informações oficiais, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) foi criada pelo Governo do Paraná, em 1947. No ano de 2014, o Estado do
Paraná, através da Lei n.º 17.895, de 27 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto n.º 11.562/14, transformou a Appa de autarquia para empresa pública.
Nesse sentido, é importante que o servidor de empresa pública conheça a lei federal 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Sobre ela, no que concerne à
prescrição, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas, em regra, até um ano após o término do exercício de mandato, de
cargo em comissão ou de função de confiança.

 b)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas, em regra, até três anos após o término do exercício de mandato, de
cargo em comissão ou de função de confiança.

 c)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas, em regra, até cinco anos após o término do exercício de mandato, de
cargo em comissão ou de função de confiança.

 d)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas, em regra, até dez anos após o término do exercício de mandato, de
cargo em comissão ou de função de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/563491

Questão 40: IBADE - Proc (CM SMM)/CM SMM/2016
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
O Ministério Público pretende ajuizar demanda visando ao ressarcimento do erário em face de ex prefeito municipal que praticou improbidade administrativa. Sobre o
prazo prescricional, pode-se afirmar corretamente Que: 

 a)  é de dez anos a partir do término do mandato. 
 b) é de dez anos a partir da prática do ato de improbidade administrativa. 
 c)  é de cinco anos a partir do término do mandato. 
 d)  é de cinco anos a partir da prática do ato de improbidade administrativa. 
 e)  não há prazo prescricional , pois as ações civis de ressarcimento ao erário são imprescritíveis.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/567431

Questão 41: CEV UECE - Proc Aut (DER CE)/DER CE/Jurídica/2016
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) podem ser propostas

 a)  até três anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 b)  até dez anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 c)  dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo

efetivo ou emprego.
 d)  até dois anos, para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/593456

Questão 42: PLANEJAR - Proc Mun (Pref LF)/Pref LF/2016
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Da prescrição, conforme Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas. Assinale a
alternativa incorreta.

 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Artigo 23, incisos I, II, III.

 

 a)  até cinco anos após o término do exercício de mandato.
 b)  dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo

efetivo ou emprego.
 c)  até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei.
 d)  até dez anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 e)  até cinco anos após o término do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/704474

Questão 43: FCM - CEFETMINAS - Adv (Pref Barbacena)/Pref Barcarena/2016
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
No tocante à Lei n.º 8.429/92, sobre improbidade administrativa: 

 a)  As sanções, previstas na Lei de Improbidade Administrativa, são privativamente de caráter penal. 
 b)  A ocorrência de prejuízo ao erário é uma condição precípua para a configuração de improbidade administrativa. 
 c)  A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
 d)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei devem ser propostas no máximo até o término do exercício de mandato, de cargo em

comissão ou de função de confiança, sob pena de prescrição.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/866413
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Questão 44: FAFIPA - Adv I (Pref Toledo)/Pref Toledo/2016
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
No tocante à lei nº 8429/92, que versa sobre a improbidade administrativa, as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas até
quantos anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança? 

 a)  1 ano. 
 b)  2 anos. 
 c)  3 anos. 
 d)  5 anos. 
 e)  10 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/923867

Questão 45: INAZ do Pará - Proc (Pref Itaúna)/Pref Itaúna/2016
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei nº 8.429/92 podem ser propostas até:

 a)  Dez anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 b)  Dois anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 c)  Cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 d)  Três anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 e)  Quinze anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1206543

Questão 46: FCC - TJ TRE RR/TRE RR/Apoio Especializado/Operação de Computadores/2015
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei no 8.429/92
podem ser propostas até 

 a)  15 anos. 
 b)  5 anos. 
 c)  10 anos. 
 d)  2 anos. 
 e)  20 anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/261787

Questão 47: FGV - ADP (DPE RO)/DPE RO/Analista Jurídico/2015
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Marcelo exerceu cargo em comissão de Assessor Executivo em determinado Município do Estado de Rondônia, de janeiro a dezembro de 2009. Em abril de 2015, o
Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa imputando a Marcelo a prática de conduta que, em tese, atentou contra
princípios da administração pública e frustrou a licitude de concurso público, sem, contudo, ter causado dano ao erário. Por estar desempregado desde sua exoneração e
em situação de hipossuficiência econômica, Marcelo buscou auxílio jurídico na Defensoria Pública. Na defesa prévia do assistido, dentre outros argumentos, o Defensor
Público alegou corretamente que, de acordo com a Lei nº 8.429/92:

 a) já ocorreu prescrição da pretensão autoral, pois a ação deveria ter sido proposta no prazo de até cinco anos após o término do exercício do cargo em comissão;
 b) já ocorreu prescrição da pretensão autoral, pois a ação deveria ter sido proposta no prazo de até dois anos após o término do exercício do cargo em comissão;
 c) apesar de ser imprescritível a pretensão autoral, o réu não possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo, porque atualmente não exerce qualquer

função pública;
 d) apesar de ser imprescritível a pretensão autoral, o réu não possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo, porque não era agente político, mas mero

ocupante de cargo em comissão à época dos fatos;
 e) já ocorreu prescrição da pretensão autoral, pois a ação deveria ter sido proposta no prazo de até dois anos após o término do exercício do cargo em comissão, e

que o réu não possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/285166

Questão 48: FCC - TM (MPE PB)/MPE PB/Técnico Ministerial/Diligências e Apoio Administrativo/2015
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Atenção: Responda à questão de acordo com a Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa).
 
Claudia exerceu cargo em comissão de janeiro de 2008 a janeiro de 2010 e, em razão de conduta praticada no citado período, foi processada por improbidade
administrativa, sendo a ação ajuizada em dezembro de 2014. Neste caso, a ação de improbidade administrativa 

 a)  não está prescrita, por ser imprescritível. 
 b)  está prescrita, pois deveria ter sido ajuizada até janeiro de 2012. 
 c)  está prescrita, pois deveria ter sido ajuizada até janeiro de 2013. 
 d)  não está prescrita, pois foi ajuizada dentro do prazo. 
 e)  está prescrita, pois deveria ter sido ajuizada até janeiro de 2014.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/290444

Questão 49: FCC - JE TJAL/TJ AL/2015
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Um prefeito municipal é acusado de adquirir, no exercício de seu mandato, uma casa de valor desproporcional à evolução de seu patrimônio e à sua renda. A acusação
resultou em uma ação por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público quatro anos após o término do mandato do prefeito, o que significa dizer seis anos
após a aquisição da casa. Nessa situação, considerando o regime da Lei no 8.429/92, a conduta do prefeito caracteriza ato de improbidade administrativa, que 

 a) causa prejuízo ao erário e simultaneamente atenta contra os princípios da Administração pública, porém a respectiva ação está prescrita. 
 b) importa enriquecimento ilícito, porém a respectiva ação está prescrita. 
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 c) causa prejuízo ao erário, porém a respectiva ação está prescrita. 
 d) importa enriquecimento ilícito, e a respectiva ação não está prescrita. 
 e) atenta contra os princípios da Administração pública, que pretere os demais tipos legais de improbidade, e a respectiva ação não está prescrita.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/300332

Questão 50: FCC - TJ TRE SE/TRE SE/2015
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Flora, então Prefeita de Lagarto/SE, praticou ato de improbidade administrativa no ano de 2004, quando ainda era Prefeita da cidade, tendo seu mandato terminado em
dezembro de 2005. Em janeiro 2015, o Ministério Público ajuizou a respectiva ação de improbidade administrativa questionando o ato praticado enquanto Prefeita do
citado Município. No caso em questão e nos termos da Lei nº 8.429/1992, a ação proposta 

 a)  está prescrita, pois deveria ter sido ajuizada até dezembro de 2014. 
 b)  é imprescritível. 
 c)  está prescrita, pois deveria ter sido ajuizada até dezembro de 2010. 
 d)  está prescrita, pois deveria ter sido ajuizada até janeiro de 2014. 
 e)  está absolutamente correta, pois ajuizada dentro do prazo legal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/315620

Questão 51: IBFC - Ana RC (JUCEB)/JUCEB/2015
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Considere as normas da Lei Federal n° 8.429 de 02/06/1992 que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício
de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências e assinale a alternativa correta. 

 a)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na referida lei podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo
em comissão ou de função de confiança e dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço
público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 

 b)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na referida lei podem ser propostas até três anos após a prática do ato punível e dentro do prazo
prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 

 c)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na referida lei podem ser propostas até três anos após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança e dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público,
nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 

 d)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na referida lei podem ser propostas até três anos após a prática do ato punível em qualquer caso. 
 e)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na referida lei podem ser propostas até dois anos após a prática do ato punível em qualquer caso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/317050

Questão 52: SMA-RJ (antiga FJG) - TCI (CGM RJ)/Pref RJ/2015
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com o expressamente disposto na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), as ações destinadas a levar a efeito as sanções nela previstas podem
ser propostas até:

 a)  oito anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
 b)  dez anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança 
 c)  cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança 
 d)  vinte anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/336781

Questão 53: FGV - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Escrivão Judicial/2015
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Saulo, Prefeito Municipal, no exercício do mandato, no mês de junho de 2009, com vontade livre e consciente, revelou fato ou circunstância de que tinha ciência em razão
das atribuições do cargo e que devia permanecer em segredo. Saulo exerceu o mandato eletivo até 31 de dezembro de 2012 e não foi reeleito, retornando suas
atividades de empresário do ramo de posto revendedor de combustível. Em maio de 2015, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por ato de improbidade
administrativa em face de Saulo, em razão do fato acima narrado. Em sua defesa preliminar, o agora ex-Prefeito alegou prescrição da pretensão estatal e inocorrência de
ato de improbidade administrativa porque não houve dano ao erário. De acordo com a Lei 8.429/92, os argumentos utilizados na defesa:

 a)  merecem prosperar, eis que o dano ao erário é imprescindível para configuração do ato de improbidade e porque a prescrição ocorreu em junho de 2014;
 b)  merecem prosperar, eis que o dano ao erário é imprescindível para configuração do ato de improbidade e porque a prescrição ocorreu em 31 de dezembro de

2012;
 c)  merecem prosperar, eis que, apesar de o dano ao erário ser prescindível para configuração do ato de improbidade, a prescrição ocorreu em junho de 2014;
 d)  não merecem prosperar, eis que o dano ao erário é prescindível para configuração do ato de improbidade e porque a prescrição somente ocorreria em 31 de

dezembro de 2017;
 e)  não merecem prosperar, eis que o dano ao erário é prescindível para configuração do ato de improbidade e porque a pretensão de imposição de todas as sanções

pessoais pela prática de improbidade é imprescritível.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/342496

Questão 54: FUNRIO - Ass (UFRB)/UFRB/Administração/2015
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei Federal nº 8429, de 2 de junho de 1992 e alterações, as ações destinadas a levar a efeitos as sanções nela previstas podem ser propostas, após o término
do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, em até 

 a)  um ano. 
 b)  dois anos. 
 c)  dez anos. 
 d)  vinte anos. 
 e)  cinco anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/408670
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Questão 55: CAIPIMES - PJur (Pref Botucatu)/Pref Botucatu/2015
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa podem ser propostas:

 a)  até 10 (dez) anos após o término do exercício do mandato de cargo em comissão ou de função de confiança.
 b)  dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo

efetivo ou emprego.
 c)  até 30 (trinta) anos após o término do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança.
 d)  a qualquer tempo, visto que a Constituição Federal determina a sua imprescritibilidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1217600

Questão 56: FUNDATEC - Aud (CAGE RS)/SEFAZ RS/2014
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos pela prática de atos de
improbidade administrativa, em relação aos agentes que exercem cargo de confiança, podem ser propostas até ______ após o término do exercício do referido cargo.
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do trecho acima. 

 a) um ano 
 b) dois anos 
 c) três anos 
 d) quatro anos 
 e) cinco anos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/176376

Questão 57: CONSULPLAN - Adv (TERRACAP)/TERRACAP/2014
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, assinale a alternativa INCORRETA. 

 a)  O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade. 
 b)  No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 
 c)  Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar‐se‐á o integral ressarcimento do dano. 
 d)  A aplicação das sanções previstas na referida lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. 
 e)  As ações destinadas a levar a efeito as sanções de multa e ressarcimento ao erário podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício de mandato, de

cargo em comissão ou de função de confiança.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/244985

Questão 58: FCC - Adv (SABESP)/SABESP/2014
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Em janeiro de 2005, José, vereador de determinado Município, praticou ato de improbidade administrativa, previsto na Lei nº 8.429/92. Em dezembro de 2008, deu-se o
término do exercício do mandato de José e, em janeiro de 2012, o Ministério Público ajuizou a respectiva ação de improbidade administrativa. A propósito dos fatos
narrados, a ação ajuizada pelo Ministério Público 

 a) não é cabível, vez que José não é considerado sujeito ativo de improbidade administrativa. 
 b) está prescrita, pois deveria ser ajuizada até janeiro de 2010. 
 c) está prescrita, pois deveria ser ajuizada até janeiro de 2011. 
 d) não está prescrita, pois poderá ser ajuizada até dezembro de 2015. 
 e) não está prescrita, pois poderia ser ajuizada até dezembro de 2013.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/269250

Questão 59: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2014
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
É de cinco anos o prazo prescricional da ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa, em se tratando de servidor ocupante de cargo de provimento
em comissão, contado a partir de sua exoneração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/508012

Questão 60: CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC-DF)/TC-DF/2013
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o próximo item, referente à improbidade administrativa. 

O prazo para a proposição da ação de improbidade administrativa visando o ressarcimento dos danos causados pelo agente público é de cinco anos, a contar do término
do exercício de mandato, de cargo em concurso ou de função de confiança por esse agente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/106415

Questão 61: FCC - AssTec Leg (ALPB)/ALPB/2013
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Flavio, advogado de renomado escritório de advocacia, foi eleito Prefeito de determinado Município da Paraíba e exerceu o mandato até dezembro de 2003. Em julho de
2009, o Ministério Público Estadual ingressou com ação de improbidade administrativa contra Flavio, alegando a prática de ato ímprobo consistente na violação dos
princípios da Administração Pública. Portanto, pleiteou a condenação do mesmo à suspensão dos direitos políticos por cinco anos e a proibição de receber benefícios ou



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19527165/imprimir 12/19

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. A ação de
improbidade em questão 

 a) é imprescritível. 
 b) foi proposta dentro do prazo prescricional, que, na hipótese, é de dez anos. 
 c) foi proposta dentro do prazo prescricional, que, na hipótese, é de oito anos. 
 d) está prescrita. 
 e) foi proposta dentro do prazo prescricional, que, na hipótese, é de quinze anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/113314

Questão 62: CEBRASPE (CESPE) - Proc (BACEN)/BACEN/2013
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito da prescrição no âmbito da administração pública, assinale a opção correta à luz da jurisprudência do STJ. 

 a) Os serviços públicos impróprios ou uti singuli prestados por órgãos da administração indireta ou por concessionárias são custeados pelas receitas provenientes de
impostos. 

 b) Não ocorre a prescrição do fundo de direito nas ações cujo objeto seja a pretensão de servidor aposentado de rever o ato de sua aposentadoria, para fins de
inclusão do tempo de serviço por ele prestado em condições insalubres. 

 c) As ações contra a fazenda pública que objetivam o ressarcimento de danos decorrentes de violação de direitos fundamentais, a exemplo de danos ocorridos
durante o regime militar, estão sujeitas à prescrição quinquenal. 

 d) Considere que seja ajuizada ação de improbidade administrativa na qual se postule indenização ao erário em decorrência de contratação de empresa sem licitação
e transferência de recursos públicos sem a correspondente prestação do serviço. Nessa situação, é imprescritível a pretensão de indenização ao erário. 

 e) Caso o contrato de concessão seja extinto por decurso do prazo de vigência, é indispensável, antes que o poder público possa retomar imediatamente a prestação
do serviço, a prévia indenização do concessionário no que se refere aos bens reversíveis.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/133534

Questão 63: CEBRASPE (CESPE) - ERACA (ANCINE)/ANCINE/III/2013
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o item que se segue, acerca dos agentes públicos e improbidade administrativa.

Considere que determinado servidor público tenha sido citado para responder a ação ajuizada com a finalidade de aplicar-lhe as sanções decorrentes da prática de ato de
improbidade administrativa. Considere, ainda, que, em sua resposta, o servidor tenha alegado que a ação estaria prescrita, visto que transcorreram mais de cinco anos da
data da conduta questionada, e que ele tenha afirmado, também, que o ato  fora por ele praticado durante o exercício de cargo em comissão do qual fora exonerado
havia três anos. Nessa situação, a argumentação do servidor deverá ser rejeitada, visto que o prazo de prescrição de cinco anos inicia-se não a partir da prática do ato,
mas da data do término do exercício do cargo em comissão.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/208293

Questão 64: Com. Exam. (MPF) - Proc Rep/MPF/2013
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, É CORRETO AFIRMAR QUE: 

 a)  Os responsáveis por atos de improbidade praticados antes da entrada em vigor da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) estão submetidos às sanções
previstas nesse diploma legal, tendo em vista o princípio da supremacia do interesse público e a incidência imediata de leis de natureza processual. 

 b)  A prescrição das penalidades previstas na Lei 8.429/92 não obsta ao prosseguimento da ação de improbidade administrativa quanto ao pedido de ressarcimento
dos danos causados ao Erário.

 c)  São inacumuláveis as cominações de multa civil e ressarcimento ao Erário, em razão da natureza pecuniária de ambas, sob pena de configuração de bis in idem. 
 d)  Para a decretação da indisponibilidade patrimonial por imputação de improbidade administrativa, é indispensável a demonstração concreta de que o réu está

promovendo ou ameaçando promover atos de dispersão de seus bens.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/245907

Questão 65: INCAB (ex-FUNCAB) - Temp NS (ANS)/ANS/Atividade Técnica de Complexidade Intelectual/Direito/2013
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca da improbidade administrativa, assinale a alternativa INCORRETA. 

 a) A conduta omissiva e culposa do agente público pode configurar ato de improbidade administrativa. 
 b) A aplicação de sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. 
 c) As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 podem ser propostas até 5 (cinco) anos após a ocorrência do ato de improbidade. 
 d) Constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário: permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 
 e) A representação que não contenha a qualificação do representante deve, segundo a Lei nº 8.429/1992, ser rejeitada pela autoridade administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/301066

Questão 66: Com. Exam. (MPE GO) - PJ (MPE GO)/MPE GO/2013
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
De conformidade com a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), da decisão que receber a petição inicial da ação de improbidade administrativa:

 a)  não caberá recurso algum. 
 b)  caberá apelação.
 c)  caberá recurso de agravo de instrumento. 
 d)  caberá recurso de embargos infringentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/500086

Questão 67: CONSEP - Adv (CRF CE)/CRF CE/2013
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
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O prazo prescricional visando às sanções previstas na lei 8.429/92 é de:

 a) 8 (oito) anos da prática ímproba;
 b) 5 (cinco) anos após o término do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
 c) 5 (cinco) anos após o término do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;
 d) 5 (cinco) anos após a prática do ato de improbidade;

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1185077

Questão 68: CEBRASPE (CESPE) - DP AC/DPE AC/2012
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Antônio tomou posse, em seu primeiro mandato como prefeito municipal, em 1.º/1/2009 e, embora tenha cometido ato de improbidade administrativa enquanto
comandava a prefeitura, pretende candidatar-se para o mesmo cargo no pleito de 2012. 

Nessa situação hipotética, admitindo-se que Antônio seja reeleito e que sua posse para o segundo mandato ocorra em 1.º/1/2013, a contagem do prazo prescricional
para o ajuizamento de ação de improbidade administrativa contra o ato praticado por Antônio na vigência de seu primeiro mandato se inicia 

 a) a partir do término do segundo mandato.
 b) na data da posse do segundo mandato.
 c) após cento e oitenta dias da data de posse do segundo mandato.
 d) a partir do término do primeiro mandato.
 e) na data da posse do primeiro mandato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/74652

Questão 69: FCC - Proc (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2012
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Em fevereiro de 1994, o superintendente de uma autarquia municipal desviou recursos públicos que seriam utilizados em uma obra. Em 15 de dezembro de 1995, tal
Superintendente foi exonerado. Em 1º de março de 2001, a Procuradoria Municipal ajuizou ação de improbidade administrativa em relação ao referido ex-
superintendente. Diante de tal relato, conclui-se que as sanções previstas na Lei de Improbidade 

 a) poderão ser aplicadas, em vista da imprescritibilidade dos atos que causem dano ao erário. 
 b) não poderão ser aplicadas, pois já transcorreu o prazo prescricional. 
 c) não poderão ser aplicadas, pois se trata de agente político, não sujeito à Lei de Improbidade. 
 d) não poderão ser aplicadas, pois, à época em que foram praticados, tais atos não eram qualificados como ímprobos, para esse fim. 
 e) não poderão ser aplicadas, pois a configuração de crime próprio de funcionário público (peculato) afasta as sanções de improbidade, por vedação ao bis in idem.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/181669

Questão 70: FAURGS - AJ (TJ RS)/TJ RS/Judiciária/Ciências Jurídicas e Sociais/2012
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Um dos prazos prescricionais para a propositura das ações destinadas a levar a efeito as sanções da Lei n.º 8.429/92 ("Lei da Improbidade Administrativa") é o de 

 a)  até cinco anos após o julgamento das contas do gestor pelo órgão de controle externo competente. 
 b)  até cinco anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou de função de confiança. 
 c)  até dez anos após o julgamento das contas do gestor pelo órgão de controle externo competente. 
 d)  até dez anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou de função de confiança. 
 e)  até três anos após o julgamento das contas do gestor pelo órgão de controle externo competente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/214423

Questão 71: CONSULPLAN - AJ TSE/TSE/Judiciária/2012
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre a prescrição em relação às ações de improbidade administrativa, é correto afirmar que 

 a)  toda e qualquer sanção prevista na lei de improbidade administrativa não mais se sujeita à prescrição segundo o STF (Supremo Tribunal Federal). 
 b)  somente as ações de ressarcimento do erário público são imprescritíveis; as ações para aplicação das demais consequências em relação aos atos de improbidade

prescrevem. 
 c)  é de 5 anos o prazo prescricional para ajuizar ação com o objetivo de impor qualquer sanção prevista na lei de improbidade, inclusive o ressarcimento ao erário

público. 
 d)  é de 3 anos o prazo prescricional para ajuizar ação com o objetivo de impor qualquer sanção prevista na lei de improbidade, inclusive o ressarcimento ao erário

público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/249332

Questão 72: Com. Exam. (MPE PR) - PJ (MPE PR)/MPE PR/2012
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre a Lei de Improbidade Administrativa, assinale a alternativa incorreta: 

 a)  A aplicação das sanções previstas independe de efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento;
 b)  Tratando-se de cargo em comissão ou função de confiança, as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas podem ser propostas em até 5 (cinco) anos

contados da data do fato; 
 c)  A aplicação das sanções independe de aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas; 
 d)  No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio; 
 e)  Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de

honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/492977

Questão 73: FADESP - Ana Jur (MPE PA)/MPE PA/2012
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
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A prescrição da ação civil pública para caracterização e aplicação de penas por improbidade administrativa ocorre em 

 a)  cinco anos, contados da data do ato ou fato questionado. 
 b)  oito anos, contados do ato ou fato questionado. 
 c)  oito anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou de função de confiança. 
 d)  cinco anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou de função de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/835449

Questão 74: FUNIVERSA - AFAU (SEPLAG DF)/SEPLAG DF/Controle Ambiental/2011
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)

O prefeito de um município, sem observar os preceitos legais do procedimento licitatório e sem considerar a devida formalização do respectivo contrato, contratou
prestação de serviço de coleta de lixo para aquela localidade. Tendo conhecimento da situação, o Ministério Público, com base na Lei n.º 8.429/1992, ajuizou contra o
prefeito ação de improbidade administrativa, cuja decisão judicial concluiu pela ausência de prejuízo ao erário.  

Ante a situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta. 

 a) Mesmo sem a verificação de prejuízo patrimonial para o poder público, poderá o réu ser considerado ímprobo quando pratica ato que desrespeite algum dos
princípios que regem a ação da administração pública.

 b) A aprovação ou a rejeição das contas pelo órgão de controle interno da prefeitura é condição indispensável para a aplicação das sanções previstas na lei de
improbidade administrativa.

 c) A ação de improbidade pode ser proposta em até três anos após o término do mandato.
 d) Os sucessores do ímprobo estão sujeitos a todas as cominações da lei de improbidade, havendo como limite o valor da herança.
 e) Os sócios da empresa contratada não responderão por ato de improbidade, ainda que tenham concorrido para a prática do ato, uma vez que não se enquadram

no conceito de agente público previsto na lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/23790

Questão 75: CEBRASPE (CESPE) - DP MA/DPE MA/2011
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Texto para a questão 

Durante o primeiro ano em que Roberto ocupou o cargo de secretário de obras de um próspero município de determinado estado brasileiro, foram realizadas importantes
obras, como a duplicação da avenida principal da cidade, a construção de uma ponte, bem como da nova sede da prefeitura e de um moderno ginásio de esportes. Em
investigação realizada pelo MP local, descobriu-se que praticamente todas as licitações realizadas no município naquele ano foram vencidas pelas mesmas empresas,
todas de propriedade de Luiz e Paulo. Descobriu-se, ainda, que os dois empresários eram amigos íntimos do secretário e que as respectivas empresas empregavam
diversos parentes de Roberto, incluindo-se sua própria esposa, que recebia da empreiteira em que trabalhava vultoso salário mensal para exercer a função de secretária
executiva.

Com base na situação hipotética apresentada no texto e no disposto na Lei n.º 8.429/1992, que trata da improbidade administrativa, assinale a opção correta.

 a) A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa estará condicionada à rejeição das contas da prefeitura pelo respectivo tribunal de contas. 
 b) Caso o MP fique inerte diante dos atos praticados pelo secretário, a DP poderá atuar supletivamente, ajuizando ação de improbidade administrativa. 
 c) Caso se comprove que Roberto, no seu segundo ano no cargo de secretário de Estado, tenha prestado declaração de bens e valores falsa, a fim de ocultar a

elevação do seu patrimônio no período em que esteve à frente da secretaria de obras, ele poderá ser punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, de acordo com a referida lei. 

 d) Ajuizada ação de improbidade contra o secretário, não caberá recurso contra a decisão que receber a inicial. 
 e) O prazo para propositura de ação de improbidade contra o secretário prescreverá em cinco anos, contados da data de sua posse no cargo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/62303

Questão 76: FCC - AJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
João ocupou durante dois anos cargo em comissão no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco. Em razão de alguns atos por ele praticados durante o
aludido cargo, o Ministério Público decidiu propor contra João ação de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992. Desta feita, a ação de improbidade
deverá ser proposta 

 a)  em até dez anos após o término do exercício do referido cargo. 
 b)  dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público. 
 c)  em até cinco anos após o término do exercício do referido cargo. 
 d)  em até cinco anos, contados do ingresso de João no aludido cargo. 
 e)  dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com suspensão

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/378102

Questão 77: CVEST IFPE - Ass (IF PE)/IF PE/Administração/2011
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios serão punidos de acordo com a Lei Federal 8.429/92. De acordo com a Lei de improbidade administrativa, o prazo
de prescrição para as ações que visem sanções ao agente público que exerce cargo em comissão é:

 a) de até cinco anos após o término do exercício de cargo em comissão.
 b) de até dois anos, contados a partir da data do ato de improbidade.
 c) de até dois anos após o término do exercício de cargo em comissão.
 d) de até cinco anos, contados a partir da data do ato de improbidade.
 e) imprescritível.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/927812

Questão 78: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Direito/2010
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Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, referente à prescrição administrativa, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

Foi proposta, em 5/6/1998, ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra um ex-prefeito, por ilícito praticado na sua gestão. Na ação, foram requeridos
não apenas a sua condenação por ato de improbidade, mas também o ressarcimento dos danos causados ao erário. O término do mandato do referido prefeito ocorreu
em 31/12/1992. Nessa situação, de acordo com a Lei n.º 8.429/1992 e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ex-prefeito não poderá ser punido pelo ato
de improbidade, já prescrito, mas não ficará impune da condenação pelos danos causados ao erário, que são imprescritíveis.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/19759

Questão 79: COPS UEL - Adv (CM Londrina)/CM Londrina/2010
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito, após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, podem ser propostas em 

 a)  até dois anos.
 b)  até quatro anos. 
 c)  até cinco anos. 
 d)  até oito anos. 
 e)  até dez anos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/410032

Questão 80: CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Área 5/2009
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Com relação à Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item subsequente.
 
Caso um indivíduo tenha exercido as funções de prefeito de certo município e, no curso de seu mandato, que se findou em 2008, tenha praticado atos de improbidade
administrativa, então a ação judicial a ser movida contra esse indivíduo pelos atos praticados deverá ser proposta até dezembro de 2009, sob pena de prescrição.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/170463

Questão 81: AOCP - AJ TRE RO/TRE RO/Apoio Especializado/Medicina/2009
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa podem ser propostas

 a)  até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 b)  até dois anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 c)  até três anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 d)  até dez anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 e)  até um ano após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/375718

Questão 82: CEBRASPE (CESPE) - Cons (SEFAZ ES)/SEFAZ ES/Ciências Contábeis/2008
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
No item a seguir é apresentada uma situação hipotética acerca dos atos administrativos e da improbidade administrativa, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

Pedro é servidor público do estado do Espírito Santo. Ocupa cargo exclusivamente em comissão desde março de 2002. Responde a ação de improbidade administrativa
por ter, em janeiro de 2003, no mesmo cargo, praticado ato de improbidade que importou no seu enriquecimento ilícito. Nessa situação, o prazo prescricional será de 5
anos, a contar do conhecimento do fato pela administração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/43889

Questão 83: CEBRASPE (CESPE) - DP CE/DPE CE/2008
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Em relação à improbidade administrativa, julgue o item seguinte. 

A fluência do prazo prescricional de cinco anos para condenação por ato de improbidade administrativa praticado por governador de estado não é iniciada no ato
administrativo em si, mas somente começará a ser contada após o término do exercício do mandato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/90656

Questão 84: Com. Exam. (MPF) - Proc Rep/MPF/2008
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
AIRO FOI CONVIDADO POR GOVERNADOR RECÉM-ELEITOPARA OCUPAR O CARGO DE SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. NO PRIMEIRO ANO DE GOVERNO,
FORAM ENVIADOS RECURSOS FEDERAIS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, QUE FORAM LOGO COMPRADOS NA LOJA DO IRMÃO DE JAIRO. EMBORA
ADQUIRIDOS SEM LICITAÇÃO, OS COMPUTADORES TIVERAM PREÇO ABAIXO DO MERCADO. JAIRO FOI EXONERADO NO SEGUNDO ANO DE GOVERNO. O
GOVERNADOR FOI REELEITO NAS ELEIÇÕES SEGUINTES E, APÓS O FIM DESTA GESTÃO, JAIRO É ACUSADO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. QUAL DOS ARGUMENTOS A SEGUIR TEM FUNDAMENTO LEGAL:
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 a)  não houve improbidade, pois a violação ao princípio da impessoalidade não foi acompanhada de lesão ao patrimônio público. 
 b)  para Jairo, houve prescrição cinco anos após a exoneração. 
 c)  Secretário estadual não é passível de improbidade, pois detém cargo de provimento em comissão. 
 d)  não se caracteriza malversação de recursos, pois houve transferência da União para o Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/247010

Questão 85: CEBRASPE (CESPE) - TJ STJ/STJ/Administrativa/2008
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Tendo em vista as disposições da Lei n.º 9.429/1992 acerca da improbidade administrativa, o próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva
a ser julgada.
 
Depois de longa investigação, o Ministério Público ajuizou, em julho de 2008, ação de improbidade administrativa contra o ex-presidente de uma fundação pública,
ocupante apenas de cargo em comissão, que deixou de exercer em setembro de 2003. Nessa situação, considerando a data em que o réu deixou de exercer o referido
cargo, não ocorreu a prescrição.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/288689

Questão 86: Com. Exam. (MPE MS) - PJ (MPE MS)/MPE MS/2008
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Com relação à prescrição relativa às ações e às sanções da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa.), assinale a alternativa INCORRETA: 

 a)  As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na referida lei podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de mandato. 
 b)  As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na referida lei podem ser propostas dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas

disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.
 c)  As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na referida lei podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício de cargo em comissão ou

de função de confiança.
 d)  As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na referida lei podem ser propostas dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas

disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 
 e)  As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na referida lei podem ser propostas até cinco anos após a prática do ato de improbidade,

independentemente do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/536703

Questão 87: FCC - AJ TRE MS/TRE MS/Apoio Especializado/Contabilidade/2007
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Paulo, Prefeito Municipal da Cidade dos Amores, termina seu mandato no final deste ano. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na Lei no 8.429/92,
relacionadas à Improbidade Administrativa, podem ser propostas em face de Paulo até 

 a) 3 meses antes do término do exercício de seu mandato. 
 b) o término do exercício de seu mandato. 
 c) 5 anos após o término do exercício de seu mandato.
 d) 6 anos após o término do exercício de seu mandato. 
 e) 6 meses antes do término do exercício de seu mandato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/96287

Questão 88: ESAF - Proc (TCE-GO)/TCE-GO/2007
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Com respeito à Lei n. 8.429, de 1992, que, regulamentando o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, dispõe sobre os atos de improbidade administrativa e sua
penalização, assinale a opção correta no que se refere ao prazo de preclusão para a propositura da ação de improbidade administrativa no serviço público federal. 

 a)  1 ano após o cometimento do ato ímprobo. 
 b)  2 anos após a exoneração de cargo em comissão. 
 c)  5 anos após o término do exercício do mandato. 
 d)  10 anos após a aposentadoria no cargo. 
 e)  3 anos após a exoneração de função de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/244789

Questão 89: FCC - AJ TRE SE/TRE SE/Apoio Especializado/Psicologia/2007
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
As ações que visam aplicação de sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/92, podem ser propostas

 a)  até cinco anos, a partir da demissão do servidor que exerce cargo efetivo.
 b)  a qualquer tempo, pois em toda hipótese há imprescritibilidade, e sempre deve prevalecer o interesse público.
 c)  até cinco anos após o término do exercício de mandato.
 d)  dentro do prazo prescricional previsto em lei especial para as faltas disciplinares puníveis com demissão, no caso de o agente público exercer função de confiança.
 e)  até cinco anos, em qualquer hipótese.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/396510

Questão 90: FCC - AJ (TRE PB)/TRE PB/Judiciária/Direito/2007
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
O prazo prescricional para as ações que visam aplicar sanções da Lei 8.429/92 (lei de improbidade administrativa) ao agente público que exerce função de confiança é

 a)  de até três anos após o término do exercício da função de confiança.
 b)  de até três anos, contados a partir da data do ato de improbidade.
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 c)  de até cinco anos, contados a partir da data do ato de improbidade.
 d)  de até cinco anos após o término do exercício da função de confiança.
 e)  imprescritível, em razão do interesse público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/482150

Questão 91: CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Vitória)/Pref Vitória/2007
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
José, prefeito do Município W, durante sua gestão, aplicou irregularmente verbas federais oriundas de convênio firmado entre o município e o Ministério da Saúde. O
mandato de José terminou em 31 de dezembro de 1996. A apuração administrativa do fato ocorreu anos mais tarde e, durante a gestão de um dos prefeitos que o
sucederam, o município ajuizou contra José, em 27 de abril de 2006, uma ação civil pública tendo como fundamento a prática de improbidade administrativa, cumulando
na ação pedidos condenatórios, constitutivos e declaratórios. O juiz recebeu a ação e, de pronto, determinou a citação de José, abrindo prazo para contestação.
 
Tendo como referência a situação hipotética anteriormente apresentada, julgue os itens que se seguem, acerca da ação de improbidade administrativa, segundo as
orientações da Lei n.º 8.429/1992.
 
Não havia ocorrido, na data do ajuizamento da ação contra José, a prescrição.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1142064

Questão 92: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Correição/2006
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
As sanções previstas na Lei da Improbidade Administrativa: 

I. dependem, para aplicação, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. 

II. não se aplicam, se as contas do responsável tiverem sido aprovadas pelo Tribunal de Contas. 

III. prescrevem em cinco anos, contados da data da prática do ato, nos casos de agente público que não seja titular de cargo ou emprego efetivo. 

IV. prescrevem em cinco anos, contados da data da prática do ato, em qualquer hipótese. 

V. podem ser graduadas pelo juiz, em face da extensão do dano ou do proveito patrimonial obtido pelo agente. 

Assinale a opção correta. 

 a) Apenas a afirmativa V está correta. 
 b) Todas as afirmativas estão erradas. 
 c) Estão corretas apenas as afirmativas III, IV e V. 
 d) Estão corretas apenas as afirmativas I e V. 
 e) Todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/21151

Questão 93: CEBRASPE (CESPE) - DP AC/DPE AC/2006
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca da prescrição e da improbidade administrativa, assinale a opção correta. 

 a) A ação de improbidade administrativa tem natureza civil e se submete ao chamado foro privilegiado das ações penais. 
 b) A aplicação das penalidades previstas em lei em face de atos de improbidade não pode prescindir do dano econômico ao patrimônio público. 
 c) Não havendo negativa ao próprio direito reclamado, inocorre, nas prestações de trato sucessivo, a prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas

vencidas antes do qüinqüênio que antecedeu a propositura da ação. 
 d) Estando prescrita a ação de improbidade, a administração não poderá buscar a reparação civil de ressarcimento dos danos patrimoniais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/74753

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2006
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o próximo item, considerando a legislação e a doutrina acerca da improbidade administrativa.

A interrupção da prescrição da ação de improbidade administrativa retroage à data do recebimento da ação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/130962

Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2006
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o próximo item, considerando a legislação e a doutrina acerca da improbidade administrativa.
 
Considerando-se que um prefeito municipal pratique ato de improbidade administrativa durante o exercício de seu mandato, é correto afirmar que o termo final para que
seja ajuizada ação de improbidade contra ele será o término do seu mandato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/130966
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Questão 96: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Ciências Jurídicas/2006
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Ezequiel, empresário local, juntamente com o prefeito de um município do estado do Tocantins, cometeram, em 15 de janeiro de 1990, um ato de improbidade, causando
prejuízo patrimonial para o referido município.
 
Com referência à situação hipotética acima, julgue o item seguinte, acerca da improbidade administrativa.
 
Na hipótese em apreço, o prazo prescricional para aplicar a punição ao prefeito se dará após 5 anos a contar da prática do ato de improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/546238

Questão 97: CEBRASPE (CESPE) - DP SE/DPE SE/2005
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
O ex-prefeito de um município praticou ato de improbidade administrativa quando no exercício do cargo. O fato tornou-se conhecido em dezembro de 1998, e o término
do seu mandato se deu em 31/12/2000.

Com base na situação hipotética descrita no texto acima, julgue o item seguinte, acerca da improbidade administrativa e da prescrição.
 
Nos termos da Lei n.º 8.429/1992, é possível punir o prefeito por ato de improbidade, se for proposta ação civil pública até 30/12/2005.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/157899

Questão 98: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/Execução de Mandados/2005
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
As ações judiciais destinadas a levar a efeito as sanções de suspensão dos direitos políticos dos agentes públicos decorrentes de atos de improbidade administrativa
podem ser propostas até

 a)  dois anos, contados da data em que o fato se tornou conhecido.
 b)  três anos, contados do dia subseqüente ao término do exercício das funções.
 c)  cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
 d)  o prazo máximo da pena in abstrato.
 e)  o dobro do prazo da pena fixada no correspondente diploma legal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/407819

Questão 99: ESAF - Aud (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2001
Assunto: Da Prescrição (art. 23 da Lei nº 8.429/1992)
Para efeitos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92): 

 a) agente público é aquele que exerce função somente através de nomeação nas entidades de administração direta. 
 b) a prescrição dar-se-á em 5 anos após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 
 c) a prescrição dar-se-á em 5 anos após a data do cometimento do ilícito. 
 d) agente público é aquele que exerce cargo somente através de eleição nas entidades de administração direta. 
 e) o agente público não pode ser sujeito ativo deste ilícito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/218549
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Gabarito
1) Certo  2) C  3) Errado  4) A  5) E  6) C  7) C
8) E  9) Errado  10) Errado  11) Errado  12) C  13) A  14) C
15) E  16) C  17) D  18) C  19) Errado  20) D  21) Errado
22) Errado  23) E  24) A  25) Errado  26) A  27) C  28) C
29) D  30) C  31) A  32) E  33) A  34) C  35) D
36) A  37) D  38) E  39) C  40) E  41) C  42) D
43) C  44) D  45) C  46) B  47) A  48) D  49) D
50) C  51) A  52) C  53) D  54) E  55) B  56) E
57) E  58) E  59) Certo  60) Errado  61) D  62) D  63) Certo
64) B  65) C  66) C  67) C  68) A  69) B  70) Anulada
71) B  72) B  73) D  74) A  75) C  76) C  77) A
78) Certo  79) C  80) Errado  81) A  82) Errado  83) Certo  84) B
85) Anulada  86) E  87) C  88) C  89) C  90) D  91) Errado
92) A  93) C  94) Errado  95) Errado  96) Errado  97) Certo  98) C
99) B


