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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1Jvo1 )

Direito Administrativo

Questão 1: FADESP - Tec NS (UEPA)/UEPA/Administração/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Os atos de improbidade administrativa são aqueles que ferem os princípios legais e constitucionais da administração pública. A Lei de Improbidade Administrativa do
Brasil, Lei nº 8429 de 1992, trata das sanções aplicáveis aos atos de improbidade no país. Sobre o disposto na lei, analise as seguintes afirmativas:
 

I – Logo que instaurado o processo de investigação da improbidade administrativa, o agente público investigado passa a ter temporariamente suspenso seus
direitos políticos.
 
II – No caso de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério
Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
 
III – Os sucessores do agente público que causar lesão ao patrimônio público estão sujeitos às cominações da Lei nº 8429/92 até o valor limite do dano causado
ao patrimônio.
 
IV – O agente público não poderá receber presentes, de qualquer valor, de quem tenha interesse, direto ou indireto, no resultado das ações ou omissões
decorrentes das suas atribuições.

 
São corretas as afirmativas

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1112051

Questão 2: QUADRIX - Proc Jur (CFO)/CFO/Jurídico/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Julgue o item a respeito da improbidade administrativa.
 
Os pareceristas ou consultores jurídicos que expeçam opiniões a título de subsídio para tomada de decisão não podem ser enquadrados como sujeitos ativos de ato de
improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1127720

Questão 3: QUADRIX - Tec (CFO)/CFO/Administrativo/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.

Os agentes políticos não são sujeitos ativos passíveis de cometimento de ato de improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1127941

Questão 4: QUADRIX - Tec (CFO)/CFO/Administrativo/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
As sanções pecuniárias impostas em razão de ato de improbidade alcançarão o patrimônio pessoal dos herdeiros do agente ímprobo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1127943

Questão 5: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Lúcio, conselheiro de tribunal de contas estadual, Pierre, prefeito de município, e Mário, desembargador de tribunal de justiça estadual, cometeram ato de improbidade
administrativa, previsto na Lei n.º 8.429/1992. Nessa situação hipotética, no âmbito do Poder Judiciário, deverá ocorrer o processamento e julgamento em 1.ª instância
de

 a) Lúcio, Pierre e Mário.
 b) Lúcio e Pierre, somente.
 c) Lúcio e Mário, somente.
 d) Pierre e Mário, somente.
 e) Pierre, somente

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1173994

Questão 6: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19526777/imprimir 2/26

Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item que se segue.
 
As regras que vedam a prática de atos de improbidade administrativa incidem apenas sobre servidores públicos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1190296

Questão 7: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item que se segue.
 
A incidência da referida lei independe de percepção de remuneração decorrente do exercício da função pública pelo agente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1190297

Questão 8: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item a seguir.

A transitoriedade do exercício da função pública impossibilita a aplicação das regras relacionadas a improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1191496

Questão 9: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item a seguir.
 
O sucessor daquele que enriquecer ilicitamente estará sujeito às cominações da Lei de Improbidade Administrativa até o limite do valor da herança.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1191499

Questão 10: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item a seguir.
 
As disposições da Lei n.º 8.429/1992 são aplicáveis àquele que induzir um agente a praticar ato ímprobo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1191500

Questão 11: QUADRIX - Ass Adm (CREFONO 5)/CREFONO 5/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
 
Quanto às normas estipuladas pela Lei n.º 8.429/1992 e a suas alterações, julgue o item.
 
Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância do princípio da legalidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198500

Questão 12: QUADRIX - Ass Adm (CREFONO 5)/CREFONO 5/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
 
Quanto às normas estipuladas pela Lei n.º 8.429/1992 e a suas alterações, julgue o item.
 
O sucessor do agente público que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações da Lei n.º 8.429/1992 até o limite do valor da
herança.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198501

Questão 13: QUADRIX - Prof Adm (CREFONO 1)/CREFONO 1/2020
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Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A Lei n.º 8.429/1992 estabelece punições para os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. De acordo com os ditames da Lei n.º
8.429/1992, julgue o item.
 
O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente estará sujeito às cominações da lei até o limite do valor da herança.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200696

Questão 14: QUADRIX - Ag Fisc (CREFONO 1)/CREFONO 1/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
Partidos políticos podem ser sujeitos passivos de ato de improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201201

Questão 15: QUADRIX - Ana Adm (IDURB)/IDURB/Administração/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os item.
 
De modo a alcançar o máximo possível de condutas potencialmente ilícitas, que sempre evoluem e mudam, a Lei de Improbidade Administrativa adotou tipos abertos em
rol meramente exemplificativo, aplicando-se, isolada ou conjuntamente, tanto a agentes públicos quanto a agentes privados.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201933

Questão 16: QUADRIX - Ana Adm (IDURB)/IDURB/Administração/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os item.
 
Não apenas os agentes públicos, mas também os agentes privados, detentores de parcela de responsabilidade social, desempenham um papel cada vez mais ativo na
inibição e na prevenção de ilícitos no trato com a Administração, sendo exemplo disso as políticas de conformidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201935

Questão 17: CONSULPAM - Proc (Sta Cruz Sul)/Pref Sta Cruz do Sul/2020
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Sobre sujeitos passivos do ato de improbidade, analise as assertivas abaixo:
 

I - Empresa incorporada ao patrimônio público.
 
II - A administração direta e indireta, de todos os Poderes, entes da Federação e seus agentes públicos, ainda que transitoriamente ou sem remuneração.
 
III - Entidade privada da qual o erário participe com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual.
 
IV - Entidade privada da qual o erário participe com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual.

 
Analisadas as assertivas, assinale a alternativa CORRETA:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1319760

Questão 18: FCC - APOG (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Quando um agente público comete ato de improbidade, sabe-se que 

 a)  se trata de servidor público estatutário ou celetista, admitidos mediante concurso público, não sendo indispensável a comprovação de conduta dolosa para aquela
configuração. 

 b)  o terceiro que tiver participado, induzido ou concorrido para a prática do ato poderá sofrer as sanções previstas na mesma lei. 
 c)  para sua condenação é indispensável a comprovação de dolo, independentemente da modalidade em questão. 
 d)  agiu com a reprovável quebra de confiança, configurando dolo presumido, o que enseja condenação por ato de improbidade. 
 e)  sua conduta culposa é suficiente para aplicação de algumas penalidades acessórias, mas não admite a tipificação como uma modalidade individualizada de ato de

improbidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758695
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Questão 19: INAZ do Pará - Ass Adm (CORE SP)/CORE SP/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A Lei 8.429, de 2 de junho de 1992: 

 a)  Estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos
administrados e o melhor cumprimento dos fins da Administração, e dá outras providências.

 b)  Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação
denominada Pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

 c)  Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto na
Constituição Federal, e dá outras providências. 

 d)  Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Federal, os procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob
restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo.

 e)  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.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/804720

Questão 20: VUNESP - Ana Leg (CM Serrana)/CM Serrana/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar 

 a)  ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 
 b)  ao juiz criminal responsável, para processar e julgar o acusado. 
 c)  ao seu superior imediato, para aplicação das penalidades cabíveis. 
 d)  à Corregedoria competente do órgão público no qual ocorreu o ato improbo. 
 e)  à Procuradoria Geral competente, com a finalidade de bloquear os bens do infrator.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807206

Questão 21: VUNESP - ESL (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92) tem por objetivo disciplinar práticas consideradas ofensivas ao interesse público, contendo em seu teor normas
dispondo sobre condutas consideradas ímprobas, as penas e o respectivo processo de aplicação. Com base no mencionado diploma legal, assinale a alternativa correta. 

 a)  As disposições da Lei não se aplicam aos particulares que não se enquadrem como agentes públicos, ainda que tenham concorrido para a prática de ato tipificado
como improbidade administrativa. 

 b)  Somente os agentes que tenham ciência oficial do ato podem representar à autoridade administrativa competente, para que seja instaurada investigação
destinada a apurar a prática de ato de improbidade. 

 c)  Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei
ou regulamento 

 d)  O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta Lei até o limite do valor da herança. 
 e)  Todo agente público possui o dever de declarar à autoridade competente os bens e valores que possui em seu patrimônio privado, estando sujeito à pena de

suspensão àquele que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826026

Questão 22: VUNESP - EnfJ (TJ SP)/TJ SP/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A Lei nº 8.429/1992, nas suas disposições gerais determina que 

 a)  quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Juiz
competente, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

 b)  a indisponibilidade recairá sobre os bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 
 c)  as disposições desta Lei não são aplicáveis àqueles que não são agentes públicos e prestam serviços voluntários nas Fundações. 
 d)  o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito às penas desta Lei. 
 e)  agente público é todo aquele que exerce, com remuneração, por nomeação em decorrência de aprovação em concurso público, cargo público nas entidades da

Administração Direta ou Indireta.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/839983

Questão 23: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Acerca da responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.429/1992.

Estudante maior de vinte e um anos de idade que estagia sem remuneração em empresa pública estadual estará sujeito a responder por ato de improbidade
administrativa caso se utilize de sua condição de estagiário para auferir vantagem econômica indevida.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843967

Questão 24: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Acerca da responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.429/1992.
 
Sociedade de economia mista em que a União detenha mais de 50% das cotas sociais será considerada sujeito ativo de improbidade administrativa caso um de seus
dirigentes cometa conduta dolosa que cause prejuízo ao erário.

 Certo
 Errado
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843974

Questão 25: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Acerca da responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.429/1992.
 
Para ser imputado como ato de improbidade administrativa praticado contra associação civil de direito privado sem fins lucrativos e de interesse coletivo a referida
entidade deve ter sido subsidiada pelo erário em montante não inferior a 50% da sua receita anual.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843978

Questão 26: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Acerca da responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.429/1992.
 
Os sucessores de agente público falecido que, em vida, praticou ato de improbidade administrativa que importou lesão ao patrimônio público terão obrigação de ressarcir
o dano apurado até o limite do valor da herança.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843980

Questão 27: SELECON - GCM (Niterói)/Pref Niterói/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Xisto, na condição de sócio fundador, com poderes de gestão de uma empresa que explora o ramo de papelaria para venda de materiais escolares e para escritório,
ajusta com Sólon, servidor público de Município Y, a prática de fraude em um processo de compra (de licitação pública) iniciado pela respectiva Municipalidade. A
finalidade é para que a empresa de Xisto seja contratada para fornecimento de materiais de uso administrativo, tais como canetas, diversos tamanhos de papel para
impressão, dentre outros materiais, por um preço total muito além dos preços praticados pelo mercado local. À luz da Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa,
constata-se que, nesse caso: 

 a)  Xisto e Sólon responderão pelo referido ato de improbidade administrativa 
 b)  somente Xisto responderá pelo referido ato de improbidade administrativa 
 c)  somente Sólon responderá pelo referido ato de improbidade administrativa 
 d)  Xisto e Sólon não responderão pelo referido ato de improbidade administrativa 
 e)  Sólon responderá pelo referido ato de improbidade administrativa e Xisto somente responderá na hipótese de ausência da responsabilidade de Sólon

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/852028

Questão 28: FUNDATEC - Adv (GRAMADOTUR)/GRAMADOTUR/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Em relação à improbidade administrativa que é tratada na Lei Federal nº 8.429/1992, analise as seguintes assertivas:
 

I. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, desde que com remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.
 
II. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.
 
III. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança.

 
Quais estão corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/856983

Questão 29: Unifil - Adv (CM Ourizona)/CM Ourizona/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Conforme disposto na Lei nº 8.429, de 2 de Junho de 1992 - Improbidade Administrativa, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

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

II. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei com todo o seu patrimônio.

III. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.

IV. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

 a)  Somente três assertivas estão corretas. 
 b)  Somente duas assertivas estão corretas. 
 c)  Somente uma assertiva está correta. 
 d)  Todas as assertivas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/857044
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Questão 30: VUNESP - PAEPE (UNICAMP)/UNICAMP/Profissional para Assuntos Administrativos/Recursos Humanos/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Sobre a Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar:

 a)  o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito às cominações da lei.
 b)  as disposições da lei 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.
 c)  não se reputa agente público, para os efeitos da lei, aquele que exerce, transitoriamente e sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades

que recebam subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público.
 d)  estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade cuja criação ou custeio o erário haja

concorrido ou concorra com mais de setenta por cento do patrimônio ou da receita anual.
 e)  quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito

representar ao Poder Judiciário, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/863907

Questão 31: Instituto AOCP - Adm (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A Lei nº 8429/92 rege os atos considerados de improbidade administrativa. Tais atos representam uma lesão à administração pública e, embora não sejam tipificados
como crime, são atos ilícitos civis sujeitos a sanções.
 
Quem está sujeito a cometer Improbidade Administrativa e sofrer as penalidades da referida Lei? 

 a)  Funcionários Públicos, desde que sejam concursados. 
 b)  Qualquer prestador de serviço, desde que oneroso à Administração Pública. 
 c)  Apenas aqueles que prestam serviço voluntário à Administração Pública. 
 d)  Apenas aqueles que exercem cargo de chefia. 
 e)  Qualquer pessoa, servidor ou não.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/864118

Questão 32: NC-UFPR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Para parte significativa da doutrina, o “ato de improbidade é ato ilícito doloso, decorrente de desonestidade do agente, que cause prejuízo à Administração, acarrete
enriquecimento ilícito a um cidadão ou pessoa jurídica ou esteja previsto em um dos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92” (HARGER, 2015). Entretanto, o assunto está
longe de ser consensual, notadamente em uma sociedade fortemente punitivista como a brasileira. Com relação ao assunto e à legislação mencionada, assinale a
alternativa correta. 

 a)  É consenso jurisprudencial e doutrinário que a Lei de Improbidade Administrativa pode punir o administrador inábil, ainda que não propriamente desonesto. 
 b)  Após iniciado o processo, não mais será possível o juiz extingui-lo sem julgamento do mérito, mesmo reconhecida a inadequação da ação de improbidade. 
 c)  As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei são imprescritíveis por força de determinação constitucional. 
 d)  Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, poderá ser realizada a indisponibilidade dos bens do indiciado,

que recairá sobre todos os seus bens, conforme avaliação discricionária do Ministério Público, desde que autorizada pelo juiz. 
 e) As disposições dessa lei 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/872526

Questão 33: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Acerca de improbidade administrativa, julgue o item subsecutivo.
 
Terceiro não enquadrado ou não equiparado à definição de agente público que obtiver vantagem decorrente de ato ímprobo será responsabilizado culposamente, ainda
que tenha agido de boa-fé e sem ciência da origem ilícita do proveito auferido.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874885

Questão 34: IESES - NeR (TJ SC)/TJ SC/Provimento/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Relativamente à Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92) é correto afirmar: 

 a)  Não há previsão da cominação de suspensão de direitos políticos pela prática de ato de improbidade administrativa. 
 b)  O ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito admite conduta culposa. 
 c)  Os sujeitos ativos que praticam os atos de improbidade administrativa podem ser agentes públicos ou terceiros. 
 d)  Somente o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação judicial de improbidade administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/887032

Questão 35: VUNESP - Enc (Pref Arujá)/Pref Arujá/Cadastro Imobiliário/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A respeito dos atos de improbidade administrativa, é correto afirmar com base na Lei nº 8.429/1992, que 

 a)  estão sujeitos às penalidades desta lei quando praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção de órgão público, limitando-se, nestes casos, a
sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 

 b)  se reputa agente público todo aquele que exerce por nomeação, designação, contratação, mandato, cargo, emprego ou função em instituição pública, desde que
por vínculo permanente. 
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 c)  os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
confidencialidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

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

 e)  no caso de lesão a princípio administrativo, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914940

Questão 36: IBGP - GM (Pref Uberaba)/Pref Uberaba/II/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Acerca da Lei de Improbidade Administrativa, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  A lei é aplicável, 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.

 b)  Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

 c)  Para a lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiros, dar-se-á o integral ressarcimento do dano, estando o
sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente sujeito à reparação do dano com todo seu patrimônio pessoal.

 d)  Para o enriquecimento ilícito decorrente de ato de improbidade administrativa, o agente público ou terceiros beneficiários perderão os bens ou valores acrescidos
ao seu patrimônio, cabendo à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para que se promova a indisponibilidade dos bens do
indiciado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/915123

Questão 37: FUNDATEC - AAd (Pref S Missões)/Pref S das Missões/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
O Art. 4º da Lei Federal nº 8.429/1992 estabelece que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância de determinados
princípios no trato dos assuntos que lhe são afetos. Nesse sentido, analise as seguintes assertivas, relativas a princípios que os agentes públicos têm o dever de observar:
 

I. Legalidade.
 
II. Impessoalidade.
 
III. Moralidade.
 
IV. Publicidade.

 
Quais estão corretos?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/960311

Questão 38: FUNDATEC - Teso (S das Missões)/Pref S das Missões/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
O Art. 11 da Lei Federal nº 8.429/1992 define que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole determinados deveres. Nesse sentido, analise as seguintes assertivas relativas aos deveres que não devem ser violados:
 

I. Honestidade.
 
II. Imparcialidade.
 
III. Legalidade.
 
IV. Lealdade às instituições.

 
Quais estão corretos?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/960549

Questão 39: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
De acordo com o art. 3ª da Lei de Improbidade Administrativa, as disposições daquela lei 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, é viável a responsabilização exclusivamente
contra particular, sem a presença do agente no cometimento do ato, tido como ímprobo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983466

Questão 40: IBADE - TAE (IF RO)/IF RO/Tecnólogo em Gestão Pública/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
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Os atos 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 cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, constituem:

 a)  imoralidade administrativa.
 b)  improbidade administrativa.
 c)  negligência administrativa.
 d)  imprudência administrativa.
 e)  ineficácia administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008772

Questão 41: VUNESP - Proc Mun (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Sobre as sanções previstas na Lei nº 8.429/92 para os atos de improbidade administrativa, é correto afirmar: 

 a)  aplicam-se tão somente aos agentes públicos no exercício de mandato ou servidores públicos e ocupantes de emprego público na Administração Pública. 
 b)  aplicam-se aos agentes públicos no exercício de mandato ou servidores públicos e ocupantes de emprego público na Administração Pública, bem como, no

tocante ao setor privado, exclusivamente aos agentes que pratiquem atos de improbidade contra o patrimônio de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual. 

 c)  aplicam-se aos agentes públicos no exercício de mandato ou servidores públicos e ocupantes de emprego público na Administração Pública, bem como, no
tocante ao setor privado, aos agentes que pratiquem atos de improbidade contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou
creditício, de órgão público bem como de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com parcela do patrimônio ou da receita anual. 

 d)  aplicam-se exclusivamente em face de atos dolosos cometidos pelos agentes alcançados pela lei. 
 e)  podem ser objeto de medida judicial cuja proposição é de competência e iniciativa exclusiva do Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1009057

Questão 42: FCC - Ag FiscP (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A tipificação de ato de improbidade depende da participação de pessoa enquadrada no conceito de agente público previsto em lei. NÃO se incluem como sujeitos ativos
de atos de improbidade 

 a)  os servidores públicos em estágio probatório, podendo lhes ser exigido o ressarcimento dos danos causados. 
 b)  as pessoas nomeadas para funções públicas não remuneradas. 
 c)  os empregados públicos, porque não contam com vínculo funcional estatutário. 
 d)  aqueles que tenham sido eleitos pelo voto direto para ocupar cargos públicos. 
 e)  os diretores de empresa constituída e gerida por recursos integralmente privados, mesmo quando omitirem ilicitudes cometidas pela pessoa jurídica durante

fiscalização pública.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016607

Questão 43: CONSULPAM - ACI (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A respeito da improbidade administrativa, marque a alternativa INCORRETA: 

 a)  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. 

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

 c)  O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações até 30% do valor da herança. 
 d)  Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e

publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1023672

Questão 44: FCC - JE TJAL/TJ AL/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Suponha que tenha sido interposta ação de improbidade administrativa em face de diretor de uma empresa na qual o Estado do Alagoas detém participação acionária
minoritária, apontando a ocorrência de prejuízos financeiros à companhia em face da realização de investimentos em projetos deficitários. A inicial da ação judicial
aponta, ainda, a responsabilidade de Secretários de Estado na formatação de tais projetos e possível conluio com o diretor da companhia para as aprovações societárias
correspondentes. Considerando as disposições da legislação aplicável, a referida demanda afigura-se

 a) cabível, tanto em face do diretor como dos Secretários de Estado, limitando-se a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres
públicos à companhia.

 b) cabível apenas em face dos Secretários de Estado, dada a necessária condição de agentes públicos, respondendo o diretor da companhia exclusivamente na esfera
civil.

 c) descabida, eis que não se verifica prejuízo a entidade pública ou a empresa na qual o poder público detenha a maioria do capital social.
 d) cabível apenas em face do diretor da companhia, nos limites da conduta lesiva apurada, não alcançando os Secretários de Estado, os quais poderão responder por

crime de responsabilidade.
 e) cabível apenas se apurada conduta dolosa dos imputados, eis que o elemento volitivo doloso é determinante para a caracterização de atos de improbidade, que

não admitem modalidade culposa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1037359

Questão 45: IDECAN - Ass Alu (IF PB)/IF PB/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Sobre a improbidade administrativa, analise as afirmativas abaixo:

I.  A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/920) não é aplicável àquele que não detenha a condição de agente público.

II.  No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.
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III.  Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

Assinale 

 a)  se apenas a afirmativa I estiver correta. 
 b)  se apenas a afirmativa II estiver correta. 
 c)  se apenas a afirmativa III estiver correta. 
 d)  se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
 e)  se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1042352

Questão 46: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Pedro, servidor público do Município Beta, foi acusado, pelo referido Município, de ter violado o seu dever legal de sigilo. O polo passivo da relação processual foi
igualmente ocupado por José, particular que o teria auxiliado e se beneficiado da quebra de sigilo. O Juiz de Direito, ao proferir a sua sentença, decidiu inexistir qualquer
prova de que Pedro praticara o ato ilícito. Por outro lado, as provas em relação a José eram irrefutáveis, pois ele efetivamente teve acesso à informação sigilosa.
 
Considerando que a sentença foi proferida no âmbito de uma ação civil por ato de improbidade administrativa, o Juiz de Direito deve:

 a)  absolver Pedro e condenar José;
 b)  condenar Pedro e absolver José;
 c)  absolver Pedro e José;
 d)  condenar Pedro e José;
 e)  encaminhar os autos ao Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1067141

Questão 47: FGV - Of (MPE RJ)/MPE RJ/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
O Oficial do Ministério Público Fernando recebeu vantagem econômica direta, consistente em vinte mil reais em espécie, para omitir ato de ofício e providência a que
estava obrigado a fazer no exercício da função. Ao cumprir diligência intimatória, Fernando aceitou receber a citada propina de Fernanda, pessoa que deveria ser
intimada e, em troca, lançou certidão informando que não a intimou por não tê-la localizado.
 
No caso em tela, conforme estabelecido na Lei nº 8.429/92:

 a)  Fernando cometeu ato de improbidade administrativa, na qualidade de agente público, mas Fernanda não, por se tratar de particular que responde com base no
direito privado;

 b)  Fernando e Fernanda não cometeram ato de improbidade administrativa, eis que não houve prejuízo ou dano ao erário, mas o primeiro deve ser responsabilizado
por falta funcional;

 c)  Fernando deve responder por crime de responsabilidade, na qualidade de agente público que auferiu vantagem indevida, e Fernanda deve ser responsabilizada na
esfera cível;

 d)  Fernando e Fernanda cometeram ato de improbidade administrativa, o primeiro na qualidade de agente público, e a segunda como particular que concorreu e se
beneficiou do ato;

 e)  Fernando e Fernanda não cometeram ato de improbidade administrativa por falta de adequação típica, mas ambos deverão responder com a reparação pelo dano
moral sofrido pelo poder público de forma difusa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1067737

Questão 48: OBJETIVA CONCURSOS - FFaz (Pref Candói)/Pref Candói/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
De acordo com a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
 

( ) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
 
( ) 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.
 
( ) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.

 

 a)  E - C - C.
 b)  C - E - C.
 c)  C - C - C.
 d)  C - C - E.
 e)  C - E - E.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074873

Questão 49: CPCC UFES - Ass (UFES)/UFES/Administração/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Com  relação  à  improbidade  administrativa  de  que  trata  a  Lei  n°  8.429,  de  2  de junho de 1992, é INCORRETO afirmar: 

 a)   O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às sanções previstas nessa Lei, até o limite do valor da
herança. 

 b)   A indisponibilidade de bens do indiciado por improbidade recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial
resultante do enriquecimento ilícito. 

 c)   A lesão ao patrimônio público por ação ou omissão do agente público ou de terceiro importará em integral ressarcimento do dano, tanto por conduta dolosa
quanto culposa.
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 d)   As disposições dessa Lei 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. 

 e)   Reputa-se agente público, para fins de improbidade administrativa, somente aquele que exerce mandato, cargo, emprego ou função públicos em caráter
permanente e com remuneração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1077942

Questão 50: QUADRIX - Aux Adm (CREFONO 9)/CREFONO 9/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
Qualquer pessoa poderá, anonimamente, representar à autoridade competente para instauração de investigação destinada a apurar eventual prática de ato de
improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122495

Questão 51: QUADRIX - Fisc (CREFONO 9)/CREFONO 9/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Acerca da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A responsabilidade pecuniária por ato de improbidade se estende, indiscriminada e ilimitadamente, aos herdeiros do infrator falecido.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122628

Questão 52: QUADRIX - Fisc (CREFONO 9)/CREFONO 9/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Acerca da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
É dever de todo agente público, independentemente de sua hierarquia, o zelo pelos princípios constitucionais administrativos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122629

Questão 53: CRESCER - AFis (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Sobre Improbidade Administrativa, com base na Lei nº8.429/1992, assinale a alternativa INCORRETA:

 a) 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 cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da lei.

 b) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

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

 d) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa,
tendo em vista a intranscendência da pena.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1127234

Questão 54: VUNESP - Proc Leg (CM Mauá)/CM Mauá/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
É correto afirmar, que nos termos

 a)  da Lei Federal no 9.784/99, o processo administrativo somente poderá se iniciar de ofício, pois é vedado ao interessado peticionar solicitando a instauração e
instrução do processo.

 b)  da Lei Federal no 8.429/92, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o
limite do valor da herança.

 c)  da Lei Complementar no 101/00, lei municipal não poderá fixar limites inferiores àqueles da Lei Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, operações
de crédito e concessão de garantias.

 d)  da Lei Federal no 12.527/11, a informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, independentemente da anuência do requerente,
exigindo-se a elaboração de requerimento digital.

 e)  do Decreto-Lei no 201/67, impedir o funcionamento regular da Câmara trata-se de crime de responsabilidade que sujeitará o Prefeito ao julgamento da Câmara
dos Vereadores.
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1130620

Questão 55: Instituto Consulplan - Ass (CODESG)/CODESG/Licitação/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
De acordo com a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), é considerado como agente público:

 a)  A pessoa física que exerça cargo público, emprego público, função pública ou mandato, por meio de eleição, nomeação, designação, exceto contratação ou
qualquer outra forma de vínculo, permanente ou sem remuneração.

 b)  A pessoa jurídica que exerça cargo público, emprego público, função pública ou mandato, por meio de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer
outra forma de vínculo, transitório e sem remuneração.
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 c)  A pessoa física que exerça cargo público, emprego público, função pública ou mandato, por meio de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer
outra forma de vínculo, transitório ou sem remuneração.

 d)  A pessoa jurídica que exerça cargo público, emprego público, função pública ou mandato, por meio de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer
outra forma de vínculo, permanente e sem remuneração obrigatória.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1131406

Questão 56: QUADRIX - Adm (CRF SE)/CRF SE/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por
administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa. Sem dúvida,
cuida‐se de poderoso instrumento de controle judicial sobre atos que a lei caracteriza como de improbidade.

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

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue o item a respeito da Lei n.º 8.429/1992.

No caso de enriquecimento decorrente de ações de improbidade administrativa, o agente público perderá os bens acrescidos ao seu patrimônio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1183470

Questão 57: QUADRIX - Ana Doc (CRF BA)/CRF BA/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o próximo item.
 
Somente são sujeitos ativos dos atos de improbidade os agentes públicos enquadrados como servidores.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1183553

Questão 58: QUADRIX - Ana Doc (CRF BA)/CRF BA/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o próximo item.
 
Para serem condenados em sanções por enriquecimento ilícito, os agentes públicos devem ser remunerados, de algum modo, pelo Estado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1183555

Questão 59: QUADRIX - Ana Doc (CRF BA)/CRF BA/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o próximo item.
 
Os princípios da legalidade e da moralidade por parte de agentes públicos não observa hierarquia: todos, sem exceção, devem por eles zelar.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1183559

Questão 60: QUADRIX - AssJ (CORECON PE)/CORECON PE/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
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 de acordo com a Lei n.º 8.429/1992. Segundo essa Lei, assinale a
alternativa correta. 

 a)  Somente quando ocorrer lesão ao patrimônio público por ação dolosa do agente ou de terceiro é que haverá o integral ressarcimento do dano. Quando a lesão se
der por omissão culposa, o ressarcimento poderá ser parcial. 

 b)  Não constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, receber, para si ou para outrem, gratificação ou presente de quem tenha
interesse, amparado por omissão decorrente das atribuições do agente público. 

 c)  O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente não tem responsabilidade pelo enriquecimento e, por isso, não está sujeito
às cominações da Lei até o limite do valor da herança. 

 d)  Mesmo em caso de enriquecimento ilícito, o agente público ou o terceiro beneficiário não poderá perder os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 
 e)  Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e

publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195006

Questão 61: QUADRIX - Bib Fisc (CRB 5)/CRB 5/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional.

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

Acerca da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.

Esta Lei será aplicada para punir atos de improbidade praticados por servidores públicos concursados, mas não poderá ser aplicada àquele que não seja agente público,
mesmo que este induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195251

Questão 62: QUADRIX - Bib Fisc (CRB 5)/CRB 5/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional.

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

Acerca da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
No caso de lesão ao patrimônio público, o integral ressarcimento do dano será exigido apenas quando houver ação e dolo do agente público, não cabendo ressarcimento
quando ocorrer dano decorrente de omissão e culpa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195252

Questão 63: QUADRIX - Aux (CRB 6)/CRB 6/Administrativo/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
Por força do princípio da pessoalidade da pena, nenhuma sanção em sede de ação de improbidade poderá ultrapassar a pessoa do apenado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195960

Questão 64: QUADRIX - Ag Adm (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)

Improbidade administrativa

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

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

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

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue o item de acordo com a Lei n.º 8.429/1992.
 
O sucessor herdeiro que enriquecer ilicitamente, com atos de improbidade administrativa realizados pelo seu antecessor, não poderá responder com o limite do valor da
sua herança.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1197794

Questão 65: QUADRIX - Adv (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
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.

Caberá à autoridade administrativa, responsável pelo inquérito de ato de improbidade, decretar a indisponibilidade dos bens.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198183

Questão 66: QUADRIX - Adv (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A respeito dos agentes públicos e da improbidade administrativa, julgue o item.
 
Suponha‐se que Pedro, que não é servidor público, tenha sido beneficiado pelo ato de improbidade praticado por João. Nesse caso, Pedro não poderá ser condenado
pelas sanções da lei de improbidade, por não ser servidor público.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198337

Questão 67: QUADRIX - AuxFF (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
Somente é alcançado pela lei de improbidade administrativa o agente público que possua vínculo permanente e não transitório com a Administração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201226

Questão 68: QUADRIX - Ana Área (CREA GO)/CREA GO/Advogado/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Julgue o item, relativos à impenhorabilidade dos bens públicos, aos agentes públicos e à improbidade administrativa.
 
Pela natureza de seu vínculo de trabalho, o empregado de empresa pública que for condenado pela prática de ato de improbidade administrativa não estará sujeito à
perda de sua função pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1204840

Questão 69: QUADRIX - Nutri (CRN 9)/CRN 9/Assistente Técnico/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. A aplicação dessa Lei para punição ocorre para os atos de improbidade praticados por
qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos
municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de
50% do patrimônio ou da receita anual.

À luz da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.

Para os efeitos dessa Lei, não se pode considerar como agente público aquele que exerce, transitoriamente ou sem remuneração, função na administração indireta ou
fundacional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1220342

Questão 70: IBADE - Fisc (Pref Vilhena)/Pref Vilhena/ITBI/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
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 cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta Lei.

Para os efeitos desta Lei, reputa-se como agente público aquele que exerce: 

 a)  ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato,
cargo, emprego ou função.

 b)  ainda que transitoriamente, desde que remunerado, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato,
cargo, emprego ou função.

 c)  após efetivado por todo o período e sem remuneração, por eleição, não nomeado, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função.

 d)  após efetivado por todo o período e desde que remunerado, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função.

 e)  ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, não nomeados, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1238477

Questão 71: QUADRIX - Tec Adm (CRA PA)/CRA PA/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
No que se refere à improbidade administrativa, julgue o item.
 
O bloqueio de bens, visando a garantir eventual futuro ressarcimento ao erário, somente poderá alcançar o patrimônio do agente preexistente à prática do suposto ato
ímprobo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1255042

Questão 72: QUADRIX - Tec Adm (CRA PA)/CRA PA/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
No que se refere à improbidade administrativa, julgue o item.
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O sucessor poderá ser atingido pelas sanções pecuniárias por ato de improbidade administrativa até o limite da herança.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1255043

Questão 73: Instituto Excelência - Ass (Pref Taubaté)/Pref Taubaté/Técnico de Controladoria/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
São considerados agentes públicos para fins da aplicação da lei de improbidade administrativa:

 a) Ministros do STF.
 b) Magistrados.
 c) Ministros de Estado.
 d) Procurador Geral da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1257644

Questão 74: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (Faxinalzinho)/Pref Faxinalzinho/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Considerando-se a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, assinalar a alternativa CORRETA: 

 a)  As disposições dessa lei são aplicáveis apenas àquele que é agente público. 
 b)  Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito

representar a Polícia Militar, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 
 c)  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, não serão punidos. 
 d)  Estão sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou

creditício, de órgão público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1269606

Questão 75: OBJETIVA CONCURSOS - AAd (Vila Flores)/Pref Vila Flores/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Segundo a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
 

(  ) No caso de enriquecimento ilícito, o agente público ou terceiro beneficiário poderá manter para si os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.
 
(  ) Quando o ato de improbidade ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público,
para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

 

 a)  E - C.
 b)  C - C.
 c)  E - E.
 d)  C - E.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1273297

Questão 76: OBJETIVA CONCURSOS - Tes (Pref Jóia)/Pref Jóia/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Segundo a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:
 
Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são                                 velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
 

 a)  facultados de
 b)  proibidos de
 c)  dispensados de
 d)  obrigados a

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1281023

Questão 77: VUNESP - Proc (Pref SJC)/Pref SJC/2019
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Nos termos da doutrina existente, improbidade administrativa na Administração Pública

 a)  viola o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral.
 b)  é uma especial ou qualificada forma de imoralidade.
 c)  apresenta características próprias, inconfundíveis com as características do detentor do poder.
 d)  é a consagração da responsabilidade objetiva do Estado, sem a necessidade de comprovação de dolo ou culpa do agente que tenha dado causa ao dano.
 e)  é a discriminação infundada, baseada em questões de ordem pessoal dos envolvidos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1300536

Questão 78: CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Considerando as disposições da Lei de Improbidade Administrativa — Lei n.º 8.429/1992 — e suas alterações, julgue o item que se segue.
 
Os atos de improbidade administrativa atingem apenas entidades integrantes do Poder Executivo.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/576561

Questão 79: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Avalie a proposição (1) e a razão (2) a seguir.

 
1. O sucessor hereditário daquele que se enriquece ilicitamente, causando lesão ao patrimônio público, não se sujeita às cominações da Lei de Improbidade
Administrativa,
 

PORQUE
 
2. a individualização da pena é um direito fundamental garantido pela Constituição de 1988.

 
Assinale a alternativa CORRETA.

 a)  A proposição e a razão são verdadeiras, e a razão justifica a proposição.
 b)  A proposição e a razão são verdadeiras, mas a razão não justifica a proposição.
 c)  A proposição é verdadeira, mas a razão é falsa.
 d)  A proposição é falsa, mas a razão é verdadeira.
 e)  A proposição e a razão são falsas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578034

Questão 80: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
À luz da Lei de Improbidade Administrativa — Lei n.º 8.429/1992 —, julgue o item a seguir.
 
Além dos servidores públicos, são considerados sujeitos ativos de atos de improbidade administrativa os notários e registradores, que podem sofrer as penalidades
previstas na lei em apreço.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/595189

Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Programação de Sistemas/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Conforme a Lei de Improbidade Administrativa — Lei n.º 8.429/1992 —,
 
se um agente público regularmente processado e condenado por ter causado lesão ao patrimônio público vier a falecer antes de submeter-se às penalidades que lhe
tiverem sido impostas, estas não poderão afetar os seus sucessores, tampouco atingir a herança.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/596720

Questão 82: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Para caracterização do ato de improbidade que importe em enriquecimento ilícito, nos termos da Lei Federal nº 8.429/92, é correto afirmar: 

 a)  o sujeito ativo do ato de improbidade, que importe em enriquecimento ilícito, pode ser somente agente público. 
 b)  ser dispensável a presença do dano ao erário. 
 c)  a caracterização do ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito pode decorrer de culpa ou dolo. 
 d)  imprescindível a presença de dano material à Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/600081

Questão 83: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/"Interior"/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Nos termos da Lei nº 8.429/1992, é correta a seguinte afirmação:

 a)  Se a lesão ao patrimônio decorrer de ação ou omissão culposa do agente ou do terceiro, não se fará necessário o integral ressarcimento do dano.
 b)  Esta Lei se aplica apenas aos funcionários públicos que pratiquem ato lesivo ao erário da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da

União, dos Estados ou do Distrito Federal.
 c)  As disposições desta Lei poderão ser aplicadas 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.
 d)  Para os fins desta Lei, não se reputa agente público aquele que, por designação, exerça função de confiança junto a órgão da administração direta ou indireta,

sem recebimento de remuneração.
 e)  O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente em razão do serviço público não se sujeita às cominações desta Lei, ainda

que o falecido tenha deixado herança.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/603145

Questão 84: FGV - AssLM (CM Salvador)/CM Salvador/"Sem Área"/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Almir, servidor público da Câmara Municipal de Salvador e membro da comissão permanente de licitação, valendo-se de seu cargo, em conluio com seu amigo Adir, que
não é servidor público, frustrou a licitude de processo licitatório no âmbito do legislativo municipal. A fraude praticada fez com que a sociedade empresária de que Adir é
sócio-administrador saísse vencedora no certame e celebrasse contrato superfaturado. 
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Na hipótese descrita, no que concerne ao sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, de acordo com as disposições da Lei nº 8.429/92:

 a)  Almir deve responder por ato de improbidade administrativa, mas Adir não pode ser responsabilizado por ato de improbidade porque não é servidor público;
 b)  ambos devem ser responsabilizados por ato de improbidade administrativa, seja o agente público Almir, seja o particular Adir que concorreu e se beneficiou do

ato;
 c)  Almir e Adir não podem responder por ato de improbidade administrativa, porque não ostentam a qualidade de ordenador de despesas;
 d)  Adir deve responder por ato de improbidade administrativa porque causou dano ao erário, mas Almir não pode ser responsabilizado por ato de improbidade

porque é servidor público;   
 e)  Almir e Adir não podem responder por ato de improbidade administrativa, porque não ostentam a qualidade de agentes políticos. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/610470

Questão 85: FAUEL - Adv (SJ dos Pinhais)/Pref SJ dos Pinhais/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa INCORRETA: 

 a)  Os agentes políticos se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo da responsabilização política e criminal. 
 b)  A autoridade administrativa pode aplicar a pena de demissão quando em processo administrativo disciplinar é apurada a prática de ato de improbidade por

servidor público, tendo em vista a independência das instâncias civil, penal e administrativa. 
 c)  Ainda que não haja no polo passivo qualquer agente público, poderá o particular figurar como réu em Ação de Improbidade Administrativa. 
 d)  A ausência de notificação prévia prevista na Lei de Improbidade somente acarreta nulidade processual se houver comprovação de efetivo prejuízo, de acordo com

a parêmia pas de nullité sans grief. 
 e)  É possível a decretação da indisponibilidade dos bens, em sede de ação por improbidade administrativa, sem a efetiva comprovação de dilapidação patrimonial

pelo agente acusado, uma vez que nesse caso periculum in mora é implícito.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/612022

Questão 86: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Área 2/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Valdemar, empresário do setor de frigoríficos, emprega estratégias, como a utilização de produtos químicos, para disfarçar o estado de putrefação de carnes que vende
fora do prazo de validade. Ele garante uma mesada a Odair, empregado de agência reguladora do setor e encarregado de elaborar os registros de fiscalização, em troca
de ser avisado de qualquer ação não programada do órgão. De posse desse tipo de informação, Valdemar toma providências para que os fiscais não encontrem a carne
de má qualidade. Durante a investigação de um caso referente a uma pessoa que sofrera prejuízo à saúde em razão do consumo de carne estragada, escuta telefônica
autorizada gera as provas da existência do esquema.
 
A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.
 
Valdemar cometeu o crime de corrupção ativa, mas, como não é servidor público, a ele não se aplica a Lei n.º 8.429/1992.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616300

Questão 87: CEBRASPE (CESPE) - TJ STJ/STJ/Administrativa/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Considerando os conceitos, princípios e valores da ética e da moral, bem como o disposto na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir.

As sanções aplicáveis nos casos de enriquecimento ilícito são cabíveis apenas para agentes públicos, excluindo-se a possibilidade de responsabilização administrativa de
pessoa que não exerça mandato, cargo, emprego ou função administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625564

Questão 88: VUNESP - Inv (PC BA)/PC BA/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A Lei nº 8.429/92 estabelece que constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida
em razão do exercício de cargo. Sabendo-se que Josué (empresário) concorreu com Gilson (funcionário público federal) para a prática de ato de improbidade
administrativa, enriquecendo-se ambos ilicitamente, é correto afirmar que as disposições da Lei nº 8.429/92 

 a)  não são aplicáveis a Josué, pois este não é agente público. 
 b)  são aplicáveis a Josué, inclusive com previsão de causa de aumento de pena por ser agente estranho à Administração Pública. 
 c)  são aplicáveis a Josué, no que couber, mesmo não sendo agente público, pois concorreu com Gilson para prática de ato de improbidade, todavia não atingem, de

maneira alguma, seus sucessores. 
 d)  são aplicáveis a Josué, no que couber, mesmo não sendo agente público, pois concorreu com Gilson para prática de ato de improbidade, observando-se que, em

razão do enriquecimento ilícito, podem ser atingidos seus sucessores até o limite do valor da herança. 
 e)  são aplicáveis a Josué, no que couber, mesmo não sendo agente público, pois concorreu com Gilson para prática de ato de improbidade, observando-se que, em

razão do enriquecimento ilícito, podem ser atingidos seus sucessores independentemente do limite do valor da herança.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/627150

Questão 89: VUNESP - Inv (PC BA)/PC BA/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Considere a seguinte situação hipotética:

João e Maria trabalham no Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN de algum Estado-membro da Federação Brasileira. Maria trabalha no balcão, no atendimento ao
público, enquanto José trabalha com processos e tem acesso ao sistema de dados, fazendo inclusões e alterações de informações, como a pontuação da Carteira Nacional
de Habilitação. João e Maria conversam e decidem atuar ilicitamente. Se algum cidadão se apresentasse querendo dar baixa em sua pontuação indevidamente, sem
preencher os requisitos legais, Maria afirmaria que conseguiria fazer isso, mediante o pagamento de R$ 500,00. Se o cidadão concordasse com essa prática, Maria
passaria o pedido a João, que faria a alteração no sistema, dando a baixa na pontuação, dividindo, os dois, o resultado da prática ilícita. Certo dia, José, na qualidade de



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19526777/imprimir 17/26

cidadão, solicita a Maria que diminua seus pontos, que já haviam atingido a quantia de 62. Maria impõe a condição do pagamento ilegal e José aceita. José retorna com o
dinheiro e, quando vai entregá-lo a Maria, é flagrado pela Corregedoria do DETRAN. No que tange à responsabilização pela Lei de Improbidade Administrativa, é correto
afirmar que poderá(ão) responder no polo passivo da demanda: 

 a)  João e Maria, na qualidade de agentes públicos, e José, porque, mesmo não sendo agente público, concorreu para a prática do ato de improbidade. 
 b)  João e Maria, pois a Lei de Improbidade Administrativa atinge somente agentes públicos, ainda que em sentido amplo. 
 c)  Maria, pois José não responde por não pertencer aos quadros da Administração, e João não havia recebido sua parte, portanto não se poderia caracterizar

enriquecimento ilícito. 
 d)  Maria e José, porque, mesmo não sendo José funcionário público, ele participou ativamente da ilicitude, inclusive tomando a iniciativa da prática ímproba e

instigando Maria a se beneficiar da proposta; João não recebeu nenhuma vantagem, então não responde. 
 e)  João e Maria, na qualidade de agentes públicos; José poderá ser demandado, todavia, subsidiariamente, por ação própria, apenas para ressarcir o Erário pelo

dano causado, caso João e Maria sejam condenados a ressarcir os cofres públicos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/627202

Questão 90: FCC - Tec Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico Administrativo/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
O Ministério Público de determinado Estado ingressou com ação de improbidade administrativa contra agente público, requerendo, dentre outros pedidos, o ressarcimento
de dano por ter havido lesão ao patrimônio público. Em sua defesa, sustentou o citado agente que sua conduta foi omissiva e culposa, pleiteando, assim, a improcedência
da demanda. Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n o 8.429/1992), 

 a)  o ressarcimento de dano causado ao erário não pode ser pleiteado em ação de improbidade, devendo ser manejada ação autônoma para tanto, sendo
imprescindível para a condenação que a conduta do agente seja dolosa e omissiva. 

 b)  a conduta omissiva afasta a obrigação de reparar o dano causado, independentemente de dolo ou culpa. 
 c)  a conduta culposa afasta a obrigação de reparar o dano causado, independentemente de ter sido cometida por ação ou omissão. 
 d)  apenas a conduta omissiva e culposa afasta a obrigatoriedade de reparar o dano causado. 
 e)  a tese da defesa não afasta a obrigatoriedade de reparar o dano causado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/641109

Questão 91: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Considere as seguintes hipóteses:

I. José Carlos, não sendo agente público, induziu seu primo Douglas, servidor público federal, à prática de ato de improbidade administrativa.

II. Horácio, não sendo agente público, concorreu para a prática de ato de improbidade administrativa praticado pela sua amiga Tábata, servidora pública federal
ainda não estável.

III. Isabel, não sendo agente público, se beneficiou indiretamente pela prática de ato de improbidade administrativa praticado pela sua vizinha, Sofia, que exercia
cargo em comissão na empresa pública “X”.

Nesses casos, as disposições da Lei nº 8.429/1992 serão aplicáveis, no que couber, a 

 a)  José Carlos, Douglas, Horácio, Tábata, Isabel e Sofia. 
 b)  Douglas, Tábata e Sofia, apenas. 
 c)  José Carlos, Douglas, Horácio, Tábata e Sofia, apenas. 
 d)  Douglas, Horácio e Tábata, apenas. 
 e)  Douglas e Sofia, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/654054

Questão 92: NUCEPE UESPI - Ag Pol (PC PI)/PC PI/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Quanto aos crimes contra a administração pública, é CORRETO afirmar que:

 a) Os atos de improbidade devem ser praticados somente por agentes públicos servidores, podendo ser da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território.

 b) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
 c) Estão sujeitos às penalidades da Lei nº 8.429/92 os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada.
 d) Não constitui ato de improbidade administrativa receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta

ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou
omissão decorrente das atribuições do agente público.

 e) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-ão, necessariamente, a multa e a pena restritiva
de liberdade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/657427

Questão 93: FCC - DP AM/DPE AM/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
No que concerne ao alcance, objetivo e subjetivo, das disposições da Lei de Improbidade, tem-se que 

 a)  abrangem apenas condutas dolosas, exigindo-se, para configuração do ato de improbidade, a comprovação de vício de legalidade ou má-fé do agente. 
 b)  atingem particulares que tenham se beneficiado de forma direta ou indireta da conduta improba. 
 c)  estabelecem, como condição necessária para caracterização de improbidade, o enriquecimento ilícito do agente cumulado com prejuízo à Administração. 
 d)  aplicam-se exclusivamente a condutas perpetradas em detrimento de pessoa jurídica de direito público. 
 e)  atingem condutas comissivas e omissas, ambas com responsabilização objetiva e solidária dos agentes públicos que praticaram ou se beneficiaram do ato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/662229

Questão 94: UEG - Ass Soc (Pref Iporá)/Pref Iporá/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
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Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão do agente ou do terceiro, o ressarcimento dar-se-á: 

 a) parcial ao dano, se dolosa ou culposa. 
 b) integral ao dano, se dolosa ou culposa. 
 c) integral ao dano, somente se culposa. 
 d) parcial ao dano, se culposa. 
 e) parcial ao dano, se dolosa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676976

Questão 95: FCC - Proc Leg (CL DF)/CL DF/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Suponha que determinada empresa privada tenha recebido subvenção econômica de uma agência de fomento federal, cuja aplicação deveria estar atrelada à execução
de um projeto de inovação tecnológica aprovado de acordo com edital publicado pela referida agência. No curso da execução do projeto, constatou-se desvio dos
recursos repassados pela agência para a empresa, que foram apropriados por um diretor desta e por um gerente de projeto da agência de fomento. No que concerne à
aplicação, no caso narrado, das disposições da Lei de Improbidade Administrativa, tem-se que 

 a)  não se aplicam à situação em tela, eis que as sanções por improbidade pressupõem, como sujeito passivo, entidade integrante da Administração direta ou indireta
e, quando empresa privada, a participação de mais de 50% do capital por ente público. 

 b)  aplicam-se somente ao gerente da agência de fomento, que pode ser equiparado a agente público para tal finalidade, sendo irrelevante a repercussão econômica
do ilícito sobre os recursos públicos envolvidos. 

 c)  sua aplicação depende da comprovação de dolo ou má-fé dos envolvidos, cumulada com a identificação do prejuízo direto sofrido pela pessoa jurídica de direito
público controladora da agência de fomento. 

 d)  atingem o gerente da agência e também o diretor da empresa, mesmo não sendo este agente público e, considerando a natureza da empresa privada, a sanção
patrimonial restringe-se à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 

 e)  atingem apenas os dirigentes da agência de fomento, na condição de agentes públicos, e desde que configurada ação ou omissão que tenha dado causa direta a
prejuízo no que concerne à participação da União no capital social da agência de fomento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/682563

Questão 96: COPESE-UFT - Cons Par (CM Palmas)/CM Palmas/Direito/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Considerando os termos da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). Analise os itens a seguir.
 

I. As disposições da lei de improbidade administrativa são aplicáveis aos agentes públicos, ficando excluídos terceiros que se beneficiam do ato ímprobo.
 
II. Os agentes públicos, de qualquer nível ou hierarquia, são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
 
III. Ocorrendo lesão ao patrimônio público, por ação ou omissão, apenas na forma dolosa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
 
IV. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.

 
Assinale a alternativa CORRETA.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684379

Questão 97: UERR - Ag (SETRABES)/SETRABES/Sócio-Geriátrico/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Conforme disposto na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, aquele que:

 a)  exerce transitoriamente função no Estado de Roraima.
 b)  exerce, desde que com remuneração, cargo na União.
 c)  exerce, exceto se transitoriamente, por designação, cargo no Município de Boa Vista.
 d)  exerce, transitoriamente, desde que com remuneração, emprego no Estado de Roraima.
 e)  exerce, desde que com remuneração, por nomeação, cargo em empresa incorporada ao patrimônio público do Estado de Roraima.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691401

Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia/Engenharia Civil/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o próximo item, relativo a improbidade administrativa.
 
Pessoa que, investida em função pública, não receba remuneração estará isenta de responder por ato de improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693651

Questão 99: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia/Engenharia Civil/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o próximo item, relativo a improbidade administrativa.
 
Situação hipotética: Lucas, no exercício de determinada função pública, cometeu ato de improbidade administrativa que lhe ensejou enriquecimento ilícito. Todavia,
em uma viagem a serviço, ele faleceu, tendo deixado um filho, Paulo, seu único herdeiro.
 
Assertiva: Paulo, sucessor de Lucas, estará sujeito às sanções previstas na lei em apreço até o limite do valor da herança.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693654

Questão 100: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o próximo item, relativo a improbidade administrativa.
 
Situação hipotética: Sávio, profissional liberal, induziu Jorge, servidor público, a cometer ato de improbidade administrativa, mas não concorreu para tal prática e não
se beneficiou dela.

Assertiva: Jorge poderá ser responsabilizado pelo ato ímprobo, mas Sávio estará isento de punição, por não ter sido beneficiado com a conduta de Jorge.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/694088

Questão 101: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Com relação ao que dispõe a Lei n.º 8.429/1992, que trata das sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem atos de improbidade administrativa, julgue o
seguinte item.
 
Em caso de lesão ao patrimônio público, deverá haver o ressarcimento integral do dano.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/694890

Questão 102: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Com relação ao que dispõe a Lei n.º 8.429/1992, que trata das sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem atos de improbidade administrativa, julgue o
seguinte item.
 
A lei em apreço visa coibir o enriquecimento ilícito de agentes públicos no exercício de cargo público e, portanto, suas sanções recairão exclusivamente contra servidor
efetivo que praticar ato de improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/694892

Questão 103: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE PI)/MPE PI/Administrativa/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
José, servidor de um órgão público, autorizou a entrada de uma amiga, Cristina, trabalhadora sem vínculo com o serviço público, em sua repartição. Cristina e José
elaboraram conjuntamente um documento falso que determinava a transferência de determinados bens para outro prédio do órgão, por ordens superiores. Sob essa
justificativa, Cristina obteve autorização dos seguranças para efetuar o transporte desses bens, ocasião em que furtou equipamentos de tecnologia.
 
Nessa situação hipotética, conforme as disposições da Lei n.º 8.429/1992, somente José, por ser agente público, estará sujeito às penalidades relativas aos atos de
improbidade administrativa previstas na lei em questão, enquanto Cristina, por não ter vínculo com o serviço público, não estará sujeita a essa lei, devendo ser
responsabilizada somente na esfera criminal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/694919

Questão 104: VUNESP - Ana Jur (MPE SP)/MPE SP/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Fulano de Tal é funcionário de empreiteira fornecedora de serviços para a empresa pública ABC Obras Ltda. No curso da realização de serviço, Fulano de Tal se associa
informalmente ao empregado público Beltrano Júnior para, juntos, desviarem parcela dos materiais que seriam utilizados nas obras de construção da rodovia estadual,
para a qual ambas as empresas foram contratadas, de maneira a que sejam utilizados em obras privadas.

A respeito dessa situação hipotética, e considerando o que determina a Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que 

 a)  Beltrano Júnior não responderá por ato de improbidade administrativa, pois a lei de improbidade administrativa direciona-se aos dirigentes de empresas estatais,
secretários e ministros de estado, além de chefes de poder, não se aplicando a empregados públicos de nível operacional. 

 b)  caso o empregado público Beltrano Júnior venha a ser absolvido em processo penal em razão da ausência de prova de dolo na prática de crime, tal decisão terá
repercussões na esfera civil, vinculando a decisão de eventual decisão em ação de improbidade. 

 c)  Fulano de Tal poderá responder por ato de improbidade, pois, mesmo não sendo agente público, concorreu para a prática do ato de improbidade pelo empregado
da empresa estatal e dele se beneficiou. 

 d)  o funcionário da empreiteira Fulano de Tal poderá ser responsabilizado criminalmente, porém, não responderá por ato de improbidade administrativa, por não se
tratar de agente público. 

 e)  a lei de improbidade administrativa não se aplica às empresas estatais, por se tratarem de entidades integrantes da Administração indireta, não se podendo falar
em responsabilização administrativa do empregado público Beltrano Júnior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/695093

Questão 105: FCC - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Administrador/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
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Considere que o Ministério Público tenha instaurado procedimento para apuração de denúncia apresentada por servidor público, acerca de superfaturamento em
contratos de obras em determinado órgão público. Ao final do procedimento, restou evidenciado o pagamento de propina por empresários a agentes públicos, além do
sobrepreço nos contratos em questão.
 
Diante de tal cenário, 

 a)  a aplicação de sanções por improbidade administrativa depende da comprovação de conduta comissiva dolosa ou fraudulenta por parte dos envolvidos, que
podem ser agentes públicos ou particulares. 

 b)  as sanções por improbidade administrativa são aplicáveis, pela sua própria natureza, apenas aos agentes públicos, respondendo os particulares na esfera civil e
criminal. 

 c)  tanto os agentes públicos como os particulares que concorreram ou se beneficiaram com a prática do ato estão sujeitos à sanções por improbidade administrativa,
nos limites de sua responsabilidade, aplicadas por decisão judicial. 

 d)  os agentes políticos, como Secretários de Estado, não estão sujeitos à sanção por improbidade administrativa, respondendo apenas por crime de
responsabilidade, apenado administrativamente. 

 e)  o Ministério Público poderá aplicar aos agentes públicos, administrativamente, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sanções previstas na legislação
relativa a atos de improbidade, no que concerne àquelas de cunho estritamente patrimonial e administrativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/696943

Questão 106: INAZ do Pará - Fisc (CORE MS)/CORE MS/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A improbidade administrativa deriva de atos e omissões contrárias ao ordenamento jurídico que ofendem aos princípios da Administração Pública. Trata-se de uma
conduta desonesta e imoral com a coisa pública, com previsão na Lei n° 8.429/92. Sobre os atos de improbidade, pode-se afirmar:

 a)  Os atos de improbidade previstos na Lei n° 8.429/92 são considerados crimes contra à Administração Pública.
 b)  Os atos de improbidade previstos na Lei n° 8.429/92, uma vez praticados, dão ensejo à autoridade competente decretar a indisponibilidade dos bens daquele que

cometeu o ato.
 c)  Os atos de improbidade só podem ser praticados por agentes públicos, quer sejam servidores ou não.
 d)  Caracteriza-se como ato de improbidade as ações previstas na Lei n° 8.429/92 praticados contra patrimônio de entidade que receba subvenção de órgão púbico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706339

Questão 107: FCC - PJ (MPE PB)/MPE PB/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
No que tange à lei de improbidade administrativa, 

 a)  o integral ressarcimento do dano ao patrimônio público dependerá de ação ou omissão dolosa do agente público, não se aplicando a sanção se meramente
culposa a conduta. 

 b)  as disposições da lei de improbidade, dada sua natureza, são aplicáveis somente aos agentes públicos. 
 c)  quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito

representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 
 d)  o sucessor daquele que causar a lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito à reparação do prejuízo ilimitadamente. 
 e)  os atos de improbidade administrativa são punidos pela lei específica somente se praticados contra a administração direta, aplicando-se as normas do Código

Penal em relação aos atos lesivos à administração indireta ou fundacional.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/714243

Questão 108: IPEFAE - Ag Adm (Pref SJBV)/Pref SJBV/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Mariana, jovem senhora, contando com 62 anos de idade, secretária aposentada de uma multinacional, viúva, já tendo todos os seus filhos criados e adultos, procurando
uma ocupação, pois não aguentava ficar em casa sozinha sem ter muito o que fazer, se voluntariou na escola municipal de ensino fundamental situada no bairro onde
reside, para realizar atividades administrativas, como controle de diários de sala, organização de arquivos, de fichários, de biblioteca etc. Ocorre que, no desenvolver de
suas atividades, Mariana ganhou tamanha confiança dentro da escola que a diretora passou a delegar a mesma atividades de maior complexidade, inclusive, por vezes,
tendo acesso a controle de materiais no almoxarifado, na dispensa junto aos alimentos destinados a merenda, no depósito onde estão guardados computadores,
papelaria, uniformes etc. Mariana chegou até mesmo a fiscalizar o controle de horário dos servidores, o que demonstra o grau de confiança que a dita senhora galgou.
Fato é que, acima de qualquer suspeita, Mariana, percebendo que praticamente tinha livre acesso as dependências daquela escola, começou a levar para seu próprio
consumo, uma determinada quantidade de alimentos destinados a merenda. Depois começou a levar para si material de papelaria e tantos outros utensílios. A quantidade
e a habitualidade dos desvios era tal que Mariana passou a vender os produtos para o Sr. Baltazar, dono de um pequeno mercadinho local, que comprava de Mariana os
produtos por preços módicos, e depois os revendia ao púbico. Após as vendas, haja vista o enlace de amizade existente entre os dois gatunos, Baltazar passava uma
pequena comissão a Mariana como “prêmio” pela empreitada desempenhada. Demorou, mas meses depois, eis que o esquema de Mariana e Baltazar foi descoberto.
 
Indaga-se: dentre tantas conseqüências jurídicas decorrentes de tal conduta, com base na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa, podemos afirmar
corretamente que:

 a)  O poder público municipal nada poderá fazer contra Mariana, pois ela era mera trabalhadora voluntária, não tendo vinculo de emprego direto com a Fazenda
Municipal, não havendo, portanto, como considerá-la responsável por ato de improbidade administrativa. Apenas a diretora, por delegar funções que não competiam a
Mariana, é que responderá por improbidade administrativa.

 b)  Nada poderá ser feito contra Mariana, não por que seu vínculo com a Fazenda Municipal se deu de forma voluntária, mas por conta de sua idade, pois a própria
Lei de Improbidade Administrativa se reporta ao Estatuto do Idoso, se referindo a isenção de responsabilidade do agente público por qualquer crime ante sua senilidade
presumida.

 c)  Tanto Mariana como Baltazar responderão por improbidade administrativa.
 d)  Por improbidade administrativa, apenas Mariana responderá; já Baltazar responderá apenas por receptação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/721234

Questão 109: Instituto AOCP - Ass Adm (UFOB)/UFOB/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional, de acordo com a Lei 8.249/94, julgue o item a seguir.
 
Para efeitos da Lei 8.249/94, não são consideradas agentes públicos as pessoas que exercem, transitoriamente ou sem remuneração, emprego ou função na
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 cinquenta por cento do patrimônio ou da receita
anual.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/733802

Questão 110: DIRPS UFU - Enf (UFU)/UFU/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
O sucessor daquele que causou lesão ao patrimônio público ou se enriqueceu ilicitamente, consoante as disposições da Lei de Improbidade Administrativa,

 a)  terá como única penalidade a ele ser aplicada a pena de demissão, conforme disposto no art. 132 da lei 8.112/90.
 b)  deverá sofrer especificamente uma pena de censura.
 c)  não terá a indisponibilidade de seus bens, ainda que essa seja até o limite do valor da herança.
 d)  estará sujeito às cominações da lei 8.429/92 até o limite do valor da herança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/739504

Questão 111: CONSESP - Proc Le (CM Castelo)/CM Castelo/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
São sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa:
 

I. administração pública direta e indireta.
 
II. empresas incorporas ao patrimônio público.
 
III. entidade cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual.
 
IV. entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditícios, provenientes de órgãos públicos.

 
Estão corretos os itens

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/756689

Questão 112: QUADRIX - Ana (CODHAB)/CODHAB/Direito e Legislação/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Considerando a lei e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item seguinte a respeito de improbidade administrativa.
 
O particular somente poderá ser demandado em ação de improbidade se em conjunto com agente público, não podendo integrar isoladamente o polo passivo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/761444

Questão 113: QUADRIX - Ana (CODHAB)/CODHAB/Direito e Legislação/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Considerando a lei e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item seguinte a respeito de improbidade administrativa.
 
A indisponibilidade patrimonial somente tem lugar quando se apurar possível ato de improbidade que haja lesado o erário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/761446

Questão 114: QUADRIX - Ana (CODHAB)/CODHAB/Direito e Legislação/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A respeito das entidades de terceiro setor, julgue o próximo item.
 
As entidades do terceiro setor que porventura recebam benefícios dispensados pelo Poder Público podem ser sujeito passivo de ação de improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/761482

Questão 115: IBFC - Ana (CM Aqa)/CM Araraquara/Controle Interno/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
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 cuja criação ou custeio do erário
tenha concorrido ou concorra, com mais de cinquenta por cento do patrimônio, ou da receita anual, serão punidos na forma da Lei 8429/92. Assinale a alternativa
incorreta:

 a) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos

 b) Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas
entidades da administração direta, indireta ou fundacional
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 c) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei independentemente do limite do
valor da herança

 d) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado

 e) 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
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/769342

Questão 116: IBFC - Ana (CM Aqa)/CM Araraquara/Legislativo/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Sobre o tratamento jurídico da improbidade administrativa (Lei n° 8429/92 - Lei de Improbidade Administrativo), assinale a alternativa correta:

 a) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito à Lei de Improbidade Administrativa, pois a pena não
pode ultrapassar a pessoa do infrator

 b) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado

 c) Não é possível que um ato de improbidade administrativa seja enquadrado como crime pelo Código Penal ou outro diploma normativo
 d) Não há limite para a sanção patrimonial dos 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

 e) Apenas o agente público pode ser punido por improbidade administrativa, não podendo as sanções serem imputadas a particulares
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/770132

Questão 117: Instituto AOCP - Adm (UNIR)/UNIR/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de improbidade administrativa (enriquecimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional.). Sobre o alcance dessa lei, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.
 
As disposições da Lei nº 8.429/1992 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.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/784668

Questão 118: Instituto AOCP - Adm (UNIR)/UNIR/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de improbidade administrativa (enriquecimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional.). Sobre o alcance dessa lei, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.
 
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.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/784671

Questão 119: QUADRIX - Tec Adm (CRB8)/CRB 8/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
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 cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da Lei n.º 8.429/1992. Considerando essa
informação, julgue os itens seguintes.
 

I Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiros, dar‐se‐á o integral ressarcimento do dano.
 
II No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou o terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos a seu patrimônio.
 
III Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Tal indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem o integral
ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
 
IV O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta Lei até o limite do valor da herança.

 
Assinale a alternativa correta.

 a) Apenas os itens I e II estão certos.
 b) Apenas os itens I e III estão certos.
 c) Apenas os itens II e III estão certos.
 d) Apenas os itens II, III e IV estão certos.
 e) Todos os itens estão certos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/790054

Questão 120: CEFETBAHIA - Ag Trib (Mulungu M)/Pref Mulungu do M/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
De acordo com a Lei nº 8.429, de 2 de junho 1992, e suas alterações posteriores, atos de improbidade são aqueles praticados por qualquer agente público, [...] contra a
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, [...]” (BRASIL, 1992, p.1).
 
Sobre os agentes públicos, para efeitos dessa lei, analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
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(    ) São considerados agentes públicos apenas os servidores concursados que exercem cargo, emprego ou função na administração direta de qualquer dos
poderes em todas as esferas de governo.
 
(    ) São considerados agentes públicos todos os servidores públicos que exercem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou
função na administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 
(    ) São considerados agentes públicos, servidores públicos ou não, aqueles que exercem mandato cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou
fundacional, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, decorrentes de eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

 a)  V V F 
 b)  V F V 
 c)  F V F 
 d)  F V V 
 e)  F F V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814953

Questão 121: PUC PR - AssAdm (Pref Faz RG)/Pref Faz RG/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Sobre as disposições da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, que trata das 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, leia as assertivas abaixo e, depois, assinale a alternativa CORRETA.
 

I. 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.
 
II. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
 
III. Em nenhuma hipótese, as cominações da Lei de Improbidade Administrativa sujeitarão o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se
enriquecer ilicitamente, independentemente do valor da herança.

 

 a) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
 c) Todas as assertivas estão corretas.
 d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 e) Apenas a assertiva II está correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/816821

Questão 122: FEPESE - CI (CIS AMOSC)/CIS AMOSC/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Serão punidos na forma da Lei nº 8.429/92: 

 a)  Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público contra a administração direta, indireta ou fundacional. 
 b)  Os atos praticados contra o patrimônio de entidades publicas. 
 c)  Os atos praticados por agente público. 
 d)  Os atos praticados por não servidores. 
 e)  Os atos praticados pelos servidores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/883874

Questão 123: FEPESE - Tec Adm (CIS AMOSC)/CIS AMOSC/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Segundo a Lei nº 8.429/92, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

 a)  Somente se a ação for de natureza dolosa. 
 b)  Quando a lesão ao patrimônio se der apenas por ação. 
 c)  Apenas no caso de lesão por omissão. 
 d)  Não há previsão legal para o ressarcimento total do dano, apenas parcial. 
 e)  Quando houver lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, seja dolosa ou culposa do agente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/885011

Questão 124: FAFIPA - FTri (Paraíso Norte)/Pref Paraíso Norte/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
De acordo com a Lei de Improbidade – Lei nº 8.429/1992 e alterações, é INCORRETO afirmar que: 

 a)  Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

 b)  Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o parcial ressarcimento do dano. 
 c)  No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 
 d)  Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito

representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/921697

Questão 125: MS CONCURSOS - CI (CM Cabixi)/CM Cabixi/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19526777/imprimir 24/26

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 de erário
haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da Lei nº 8.429/1992.

Acerca disso, julgue os itens com C (certo) ou E (errado) e assinale a alternativa correta:

(   ) Estão também sujeitos às penalidades desta lei os 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, limitando-se nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

(    ) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.

(   ) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilício, caberá a autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar à Polícia Federal, para que seja realizado investigação.

 a)  C – C – E. 
 b)  E – C – E. 
 c)  C – E – E. 
 d)  C – C – C.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/952304

Questão 126: OBJETIVA CONCURSOS - FisPost (SR Sapucaí)/Pref SR do Sapucaí/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Com base na Lei nº 8.429/1992 - Improbidade Administrativa, sobre os atos de improbidade, pode-se afirmar que: 

 a)  Os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade deverão ser zelados exclusivamente pelos agentes públicos de hierarquia superior; já o princípio da
publicidade deverá ser observado pelos agentes de hierarquia inferior. 

 b)  O agente público somente ressarcirá integralmente os danos por ele causados ao patrimônio público quando a lesão ocorrer por culpa. 
 c)  Apenas o agente público perderá os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio por enriquecimento ilícito, estando isento o terceiro beneficiado. 
 d)  O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações dispostas na lei de improbidade até o limite

do valor da herança.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/968365

Questão 127: DÉDALUS - PJ (CM Piratininga)/CM Piratininga/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Segundo a Lei de Improbidade Administrativa, os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 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. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar
enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito:

 a)  Decretar a indisponibilidade dos bens do indiciado.
 b)  Mover pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
 c)  Representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
 d)  Comunicar ao indiciado para que indique os bens que serão declarados indisponíveis.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1043217

Questão 128: QUADRIX - AOF (CREF 8)/CREF 8/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Em relação à legislação federal, julgue o item
 
Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, perderá o agente público os bens ou valores disponíveis em seu patrimônio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1055995

Questão 129: CPCC UFES - Tec (UFES)/UFES/Análises Clínicas/Laboratório/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Sobre o alcance da Lei nº 8.429/1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, é CORRETO afirmar:

 a) Os servidores públicos federais da Administração indireta não estão sujeitos à Lei de Improbidade Administrativa.
 b) Apenas os servidores públicos federais estão sujeitos à Lei de Improbidade Administrativa.
 c) Apenas os servidores públicos que ingressaram no órgão público por concurso estão sujeitos à Lei de Improbidade Administrativa.
 d) Os servidores que ocupam cargo comissionado não estão sujeitos à Lei de Improbidade Administrativa.
 e) 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 de forma direta ou indireta.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1080108

Questão 130: INSTITUTO ÁGUIA - Ana (CEAGESP)/CEAGESP/I Administrativo 113/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Conforme disposto no artigo 7º, da Lei nº 8.429/92, quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou levar a um enriquecimento ilícito,
deverá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar junto:

 a)  Ao Ministério da Fazenda.
 b)  A Receita Federal.
 c)  Ao Ministério Público.
 d)  A Câmara dos Deputados.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1156574

Questão 131: QUADRIX - PAT (CRP 6 (SP))/CRP 6 (SP)/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
No que se refere à ética no serviço público, julgue o item.
 
Os particulares, por não se submeterem ao regime ético imposto aos servidores públicos, não se sujeitam às disposições contidas na Lei da Improbidade Administrativa
(Lei n.º 8.429/1992).

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1199396

Questão 132: QUADRIX - PAT (CRP 6 (SP))/CRP 6 (SP)/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
No que se refere à ética no serviço público, julgue o item.
 
O agente público e o terceiro beneficiário do ato de improbidade administrativa gerador de enriquecimento ilícito perderão os bens ou valores acrescidos ao patrimônio.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1199398

Questão 133: QUADRIX - AOF (CREF 13)/CREF 13/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Acerca de improbidade administrativa e legislação específica, julgue o item que se segue.

Tanto o agente público ímprobo quanto o terceiro beneficiário do ato de improbidade administrativa, nos casos de enriquecimento ilícito, perderão os bens ou valores
acrescidos irregularmente a seus patrimônios.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215163

Questão 134: QUADRIX - AOF (CREF 13)/CREF 13/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Acerca de improbidade administrativa e legislação específica, julgue o item que se segue.
 
A lesão ao patrimônio público não acarreta, necessariamente, o dever e a obrigação de integral ressarcimento do dano.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215167

Questão 135: QUADRIX - AOF (CREF 13)/CREF 13/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Acerca de improbidade administrativa e legislação específica, julgue o item que se segue.
 
Somente o agente público que recebe remuneração e que ocupa cargo, emprego ou função na Administração Pública pode responder como sujeito ativo pela prática de
ato de improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215169

Questão 136: QUADRIX - AOF (CREF 13)/CREF 13/2018
Assunto: Sujeitos Ativo e Passivo (arts. 1º a 8º da Lei nº 8.429)
Acerca de improbidade administrativa e legislação específica, julgue o item que se segue.
 
Por não ter praticado diretamente o ato de improbidade administrativa, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente não está
obrigado ao ressarcimento do dano, ainda que até o limite do valor da herança.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215174
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Gabarito
1) C  2) Errado  3) Errado  4) Errado  5) A  6) Errado  7) Certo
8) Errado  9) Certo  10) Certo  11) Certo  12) Certo  13) Certo  14) Certo
15) Errado  16) Certo  17) Anulada  18) B  19) E  20) A  21) D
22) B  23) Certo  24) Errado  25) Errado  26) Certo  27) A  28) E
29) A  30) B  31) E  32) E  33) Errado  34) C  35) A
36) C  37) E  38) E  39) Errado  40) B  41) C  42) E
43) C  44) A  45) E  46) C  47) D  48) C  49) E
50) Errado  51) Errado  52) Certo  53) D  54) B  55) C  56) Certo
57) Errado  58) Errado  59) Certo  60) E  61) Errado  62) Errado  63) Errado
64) Errado  65) Errado  66) Errado  67) Errado  68) Errado  69) Errado  70) A
71) Errado  72) Certo  73) B  74) D  75) A  76) D  77) B
78) Errado  79) D  80) Certo  81) Errado  82) B  83) C  84) B
85) C  86) Errado  87) Errado  88) D  89) A  90) E  91) A
92) Anulada  93) B  94) B  95) D  96) D  97) A  98) Errado
99) Certo  100) Errado  101) Certo  102) Errado  103) Errado  104) C  105) C
106) D  107) C  108) C  109) Errado  110) D  111) C  112) Certo
113) Errado  114) Certo  115) C  116) B  117) Certo  118) Certo  119) E
120) D  121) D  122) A  123) E  124) B  125) A  126) D
127) C  128) Errado  129) E  130) C  131) Errado  132) Certo  133) Certo
134) Errado  135) Errado  136) Errado


