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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JvtZ )

Direito Administrativo

Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2020
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Em uma ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público, foi proferida sentença de procedência dos pedidos, com aplicação da sanção de perda da
função pública ao réu, que é servidor público.

A respeito dessa situação hipotética, é correto afirmar que a imposição da referida sanção 

 a)  depende da comprovação de dano financeiro ao patrimônio público, sendo imprescindível, para aplicação da pena, aguardar o trânsito em julgado da sentença. 
 b)  depende da comprovação de efetivo dano financeiro ao patrimônio público, podendo a pena, por ter natureza política, ser efetivada antes do trânsito em julgado

da sentença. 
 c)  independe de ter sido comprovado dano financeiro ao patrimônio público, sendo imprescindível, para a efetivação da pena, aguardar o trânsito em julgado da

sentença. 
 d)  independe de ter sido comprovado dano financeiro ao patrimônio público, podendo a pena, por ter natureza administrativa, ser efetivada antes do trânsito em

julgado da sentença. 
 e)  independe de ter sido comprovado dano financeiro ao patrimônio público, mas a pena, por ter natureza penal, só poderá ser efetivada após o trânsito em julgado

da sentença.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1120739

Questão 2: SELECON - GCM (Niterói)/Pref Niterói/2019
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei nº 8.429/1992, e suas alterações, ao tratar do ato de improbidade decorrente de concessão ou de aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, aplica ao
responsável, sem prejuízo das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, as seguintes penas, que podem ser a ele imputadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 

 a)  perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos e multa civil de até duas vezes o valor do benefício financeiro ou tributário 
 b)  perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos e multa civil de até três vezes o valor do benefício financeiro ou tributário 
 c)  ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos de quatro a oito anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do dano e estipulação

de dano moral e/ou material a critério do julgador 
 d)  ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até

duzentas vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e estipulação de dano moral e/ou material a critério do julgador 
 e)  perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos

políticos de oito a doze anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/852027

Questão 3: IPEFAE - Ana Leg (CM SJBV)/CM SJBV/2019
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, várias penas podem ser aplicadas aos agentes públicos que incorrerem nas práticas proibidas descritas.

Como condição para aplicação destas penas:

I - é preciso que efetivamente haja dano ao patrimônio público.

II - as contas públicas devem ser rejeitadas pelo Tribunal de Conta responsável por sua aferição.

III - todas penas só serão exigidas do agente improbo após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Das três afirmações, qual(is) está(ão) incorreta(s)? 

 a)  Todas estão incorretas. 
 b)  Somente a afirmação nº I. 
 c)  Somente a afirmação nº III. 
 d)  Somente as afirmações nº II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001182

Questão 4: IPEFAE - Tec Leg (CM SJBV)/CM SJBV/2019
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
O Prefeito do Município de Terras do Arraial está tendo dificuldades em gerenciar a cidade, pois encontra forte resistência por parte dos vereadores para aprovar seus
projetos. Destaca-se que a maioria dos vereadores pertencem a partidos contrários ao do Prefeito e, por esse motivo, adotam uma postura ideologicamente negacionista
a toda e qualquer manobra gerencial sugerida. Um desses vereadores, o José, é seu mais ferrenho oponente e, ao passo que que as eleições se aproximam, ele se lança
à concorrência ao cargo máximo do Executivo. Assim, na tentativa de prejudicar o Prefeito, José tem a ideia de disseminar notícias falsas, precisamente notícias que o
envolvam em corrupção, pois quanto mais noticiais desabonadores recaírem sobre o Prefeito, mais força José terá para o atacar.

Então, José pede a uma de suas correligionárias, Marilda, servidora pública lotada no serviço funerário da cidade, para oferecer denúncia no Ministério Público contra o
Prefeito, dizendo que o mesmo faz parte de um forte esquema de corrupção envolvendo fabricantes de caixões, que são comprados superfaturados, e floriculturas locais,
que monopolizam o serviço de adereços funerários, já que qualquer empreendimento concorrente é rapidamente embargado pelo Prefeito. Embora Marilda saiba que esta
notícia é falsa, pois ele não pratica ato algum nesse sentido, ocorre que, em nome da cega fidelidade que mantém com José, ela patrocina a denúncia junto ao Ministério
Público.

Segundo a Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92, podemos afirmar corretamente que: 

 a)  Marilda será apenas civilmente responsabilizada, ou seja, deverá indenizar o prefeito pelos prejuízos materiais, morais ou à imagem que cometer. Não há que se
falar em condenação criminal. 
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 b)  Marilda será apenas criminalmente responsabilizada, não havendo que se falar em obrigação de reparar danos materiais, morais ou à imagem do prefeito, já que,
ao ser condenada penalmente, essa punição já supre a punição civil, ou seja, o dever de indenizar. 

 c)  Marilda não praticou ato algum, pois está no jogo da disputa política as polaridades partidárias lidarem com esses comportamentos. 
 d)  Ao oferecer representação por ato de improbidade contra agente público quando o sabia inocente, Marilda será punida com detenção e ainda estará sujeita a

indenizar o prefeito pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001690

Questão 5: QUADRIX - Bib Fisc (CRB 6)/CRB 6/2019
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A perda da função pública independe do trânsito em julgado da decisão condenatória em ação de improbidade, admitindo cumprimento provisório.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1196194

Questão 6: QUADRIX - Bib Fisc (CRB 6)/CRB 6/2019
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
O afastamento cautelar do agente público do exercício da função dá‐se sem prejuízo de sua remuneração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1196196

Questão 7: QUADRIX - Ag Adm (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)

Improbidade administrativa

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

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

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

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue o item de acordo com a Lei n.º 8.429/1992.

Todas as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa dependem, necessariamente, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1197800

Questão 8: QUADRIX - Adv (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
O art. 1.º da Lei n.º 8.429/1992 preceitua que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual serão punidos na forma desta Lei.

Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
O agente público responsabilizado pelo ato de improbidade perderá a função pública e terá a suspensão dos direitos políticos efetivada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória.

 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198188

Questão 9: IBADE - Adm Emp (Vilhena)/Pref Vilhena/2019
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com o Art. 20 da Lei de Improbidade Administrativa, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam: 

 a)  após condenação em primeira instância.
 b)  após condenação em segunda instância. 
 c)  com o trânsito em julgamento no Superior Tribunal Federal.
 d)  com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
 e)  com o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1230134

Questão 10: IBADE - Fisc (Pref Vilhena)/Pref Vilhena/ITBI/2019
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Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
O Art. 19 da Lei 8429/92 dispõe que constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia
sabe que ele é inocente. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.

A pena para este crime é: 

 a)  multa de cinco salários mínimos em vigência à época do ato.
 b)  detenção de um a dois anos.
 c)  multa de oito salários mínimos em vigência à época do ato.
 d)  detenção de seis a dez meses e multa.
 e)  detenção de um a dois anos e multa de cinco salários mínimos em vigência á época do ato.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1238478

Questão 11: FEPESE - Adm (CELESC)/CELESC/2018
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
No tocante às suas Disposições Penais, a Lei Federal de Improbidade Administrativa no 8249, de 1992, estabelece que a perda da função pública e a suspensão dos
direitos políticos só se efetivam com: 

 a) A denúncia do crime. 
 b)  A prescrição do crime. 
 c) O indiciamento dos investigados. 
 d) O trânsito em julgado da sentença condenatória. 
 e)  O término do mandato dos agentes políticos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/617597

Questão 12: AOCP - Adm (FUNPAPA)/FUNPAPA/2018
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa correta consoante as disposições da Lei de Improbidade Administrativa. 

 a)  Frustrar a licitude de concurso público caracteriza ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. 
 b)  As disposições da Lei de Improbidade são aplicáveis somente aos agentes públicos. 
 c)  As penas previstas para os atos de improbidade administrativa afastam a incidência das sanções civis e administrativas previstas na legislação específica. 
 d)  A ação de improbidade prescreve em 3 anos, a contar do término do exercício do mandato. 
 e)  A aplicação das sanções por ato de improbidade independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de

Contas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672567

Questão 13: IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca dos atos de improbidade administrativa, analise os itens abaixo:
 

I. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio;
 
II. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos independem do trânsito em julgado da sentença condenatória;
 
III. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente;

 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/676579

Questão 14: FCC - Tec Leg (CL DF)/CL DF/Técnico Legislativo/2018
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Cláudio denunciou Roberto, agente público, por ato de improbidade. Ocorre que Cláudio sabia da inocência de Roberto, tendo-o denunciado apenas por diferenças
pessoais. Em conformidade com a Lei Federal nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato e dá outras providências, o ato de Cláudio constitui 

 a)  crime, estando sujeito apenas à sanção penal caracterizada pela detenção de 6 a 10 meses e multa, independentemente de eventuais danos que tenha causado a
Roberto. 

 b)  contravenção penal, estando sujeito, além da sanção penal, a indenizar Roberto pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 
 c)  crime, estando sujeito, além da sanção penal, a indenizar Roberto pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 
 d)  contravenção penal, estando sujeito apenas a indenizar Roberto pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 
 e)  crime ou contravenção penal, dependendo do prejuízo que causar a Roberto, ficando sujeito apenas à sanção penal, independentemente de eventuais danos que

tenha causado a Roberto.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/687583

Questão 15: FCC - AFRE SC/SEF SC/Gestão Tributária/2018
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
A não ocorrência de prejuízo aos cofres de uma empresa pública, constatada irregularidade no procedimento de aquisição de equipamentos por um empregado público, 

 a)  afasta a possibilidade de caracterização de ato de improbidade. 
 b)  impede a instauração de procedimento para responsabilização do empregado em qualquer esfera, à exceção da penal, caso sua conduta tipifique crime. 
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 c)  não afasta a possibilidade de prática de ato de improbidade se a conduta tiver sido dolosa e se subsumir a uma das demais hipóteses caracterizadoras de outra
modalidade, que não exigem prejuízo ao erário para tipificação. 

 d)  não interfere na conclusão de processo em curso por ato de improbidade, tendo em vista que a tipificação de qualquer das modalidades possíveis é legalmente
prevista mediante conduta culposa e não exige efetivo prejuízo ao erário público. 

 e)  restringe a responsabilização do empregado à esfera disciplinar, pois as empresas públicas se submetem ao regime jurídico de direito privado, não sendo possível
configuração de ato de improbidade, salvo se em concurso com detentor de cargo efetivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719812

Questão 16: IBADE - ACI (CM Porto Velho)/CM Porto Velho/2018
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Nas disposições penais da Lei de Improbidade Administrativa encontra-se consignado a pena a ser imputada ao representante de ato de improbidade contra agente
público ou terceiro beneficiário, quando esse autor da denúncia o sabe inocente de:

 a)  6 meses a 10 meses sem multa.
 b)  6 meses a 12 meses mais multa.
 c)  6 meses a 12 meses sem multa.
 d)  6 meses a 10 meses mais multa.
 e)  4 meses a 10 meses mais multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814050

Questão 17: CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC GO)/PC GO/2017
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Se uma pessoa, maior e capaz, representar contra um delegado de polícia por ato de improbidade sabendo que ele é inocente, a sua conduta poderá ser considerada,
conforme o disposto na Lei n.º 8.429/1992, 

 a) crime, estando essa pessoa sujeita a detenção e multa. 
 b) ilícito administrativo, por atipicidade penal da conduta. 
 c) contravenção penal. 
 d) crime, estando essa pessoa sujeita apenas a multa. 
 e) crime, estando essa pessoa sujeita a reclusão e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/442490

Questão 18: IBFC - Per Of (PCie PR)/PCie PR/Perito Criminal/Área 8/2017
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Considere as regras básicas aplicáveis no Direito Administrativo para assinalar a alternativa correta sobre o que constitui a representação por ato de improbidade contra
agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

 a)  Contravenção penal
 b)  Infração administrativa
 c)  Ato infracional
 d)  Ilícito funcional
 e)  Crime

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/465376

Questão 19: Instituto AOCP - Adv (CM Maringá)/CM Maringá/2017
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Em relação à improbidade administrativa, é correto afirmar que

 a)  os agentes políticos municipais se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida
no Decreto-Lei 201/1967.

 b)  os Agentes Políticos sujeitos a crime de responsabilidade, ressalvados os atos ímprobos cometidos pelo Presidente da República (art. 86 da CF) e pelos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, são imunes às sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4º, da CF.

 c)  a ação de improbidade administrativa proposta contra agente político que tenha foro por prerrogativa de função é processada e julgada pelo juiz de primeiro grau,
limitada à imposição de penalidades patrimoniais e permitida a aplicação das sanções de suspensão dos direitos políticos e de perda do cargo do réu.

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

 e)  o afastamento cautelar do agente público de seu cargo, previsto no parágrafo único, do art. 20, da Lei n. 8.429/92, é medida obrigatória e perdurará por até 180
dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/509996

Questão 20: CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE-PE/Auditoria de Contas Públicas/2017
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito de serviços públicos, processo administrativo, controle externo, licitações e concessões, julgue o item a seguir.

Como as decisões do órgão de controle externo têm natureza prejudicial ao juízo não especializado, a aprovação das contas do agente público por tal órgão impede a
aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534248

Questão 21: CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE-PE/Administração/2017
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
À luz das disposições da Lei n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa — e suas alterações, julgue o item a seguir.
 



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19527121/imprimir 5/17

As instâncias penal, civil e administrativa são, em regra, independentes; no entanto, a aprovação das contas do gestor público pelo seu respectivo tribunal de contas
impede a aplicação de sanções relativas à condenação por ato de improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534721

Questão 22: CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE-PE/Julgamento/2017
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
À luz da Lei n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa —, julgue o próximo item.

A aplicação de sanções por atos de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário depende da aprovação das contas pelo tribunal ou conselho de contas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/534839

Questão 23: CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF1/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
À luz da Lei n.º 8.429/1992, que trata da improbidade administrativa, julgue o item subsequente.
 
A configuração de ato de improbidade administrativa dependerá, necessariamente, da existência de dano efetivo ao erário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/563005

Questão 24: IDECAN - Aux TP (CRO AL)/CRO AL/2017
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Quanto aos conceitos de responsabilidade do agente público e quanto à improbidade administrativa, assinale a afirmativa correta.

 a)  O dever de o servidor ressarcir os cofres públicos prescreve em três anos.
 b)  A improbidade administrativa importa a perda dos direitos políticos do servidor.
 c)  O crime de improbidade administrativa encontra previsão no código penal brasileiro.
 d)  A responsabilidade administrativa do servidor decorre da prática de infrações ao regime disciplinar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/596741

Questão 25: UERR - Ag (CODESAIMA)/CODESAIMA/Administrativo/2017
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, a qual versa sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos, em vista do Capítulo VI (Das Disposições Penais),
assinale a alternativa incorreta.

 a)  Não constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
 b)  A pena de seis a dez meses e multa é prevista para aquele que constituir crime ao representar por ato de improbidade contra agente público ou terceiro

beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
 c)  Ao constituir crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente, além da

sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.
 d)  De fato, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
 e)  A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo

da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/697834

Questão 26: ESAF - AA (ANAC)/ANAC/Área 2/2016
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a opção correta. 

 a)  A Lei n.º 8.429/92 não estabelece sanções penais pela prática de atos de improbidade. 
 b)  A aplicação das sanções previstas na Lei n.º 8.429/92 depende da rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. 
 c)  A aplicação das sanções enumeradas na Lei n.º 8.429/92 é de competência exclusiva do Poder Judiciário. 
 d)  O enquadramento da conduta do agente nas categorias de atos de improbidade previstas na Lei n.º 8.429/92 exige a demonstração do elemento subjetivo,

consubstanciado pelo dolo no caso dos tipos previstos nos arts. 9º, 10 e 11. 
 e)  Admite-se a transação penal nas ações por atos de improbidade administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/338274

Questão 27: CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Fiscalização/Engenharia Elétrica/2016
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o item a seguir, acerca de controle da administração pública.
 
O cidadão que ajuizar representação por ato de improbidade administrativa contra agente público que ele sabe ser inocente incorrerá em crime e estará sujeito a
indenizar o denunciado pelos danos materiais ou morais que houver provocado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/386313

Questão 28: VUNESP - An Leg (CM Registro)/CM Registro/2016
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Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), no caso de enriquecimento ilícito por parte de agente público, este 

 a)  ficará sujeito à pena de detenção. 
 b)  ficará sujeito à pena de reclusão. 
 c)  terá seus direitos políticos cassados. 
 d)  perderá os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 
 e)  perderá seu cargo e será banido da vida pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/444884

Questão 29: PLANEJAR - Proc Mun (Pref LF)/Pref LF/2016
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm. 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. Artigo 19.
 

 a)  Pena: detenção de seis a um ano e multa.
 b)  Pena: detenção de seis a dez meses e multa.
 c)  Pena: detenção de um ano a dois anos e multa.
 d)  Pena: detenção de seis a dez meses.
 e)  Pena: multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/704477

Questão 30: FAFIPA - Adv (CM Telêmaco B)/CM Telêmaco Borba/2016
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito da Improbidade Administrativa é CORRETO afirmar:

 a)  Não pratica qualquer crime aquele que representa por ato de improbidade contra agente público, mesmo sabendo que o agente público é inocente.
 b)  Somente pratica crime aquele que representa por ato de improbidade contra terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia sabia que o terceiro beneficiário é

inocente; no entanto, se representasse contra agente público, mesmo sabendo de sua inocência, o representante não cometeria crime.
 c)  Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente.
 d)  Constitui crime a representação por ato de improbidade, apenas e unicamente contra agente público, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/927243

Questão 31: CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2015
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito do controle da administração pública, julgue o próximo item.
 
A aplicação de sanções pela prática de ato de improbidade administrativa prescinde da ocorrência de dano ao patrimônio público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/289148

Questão 32: SMA-RJ (antiga FJG) - Ana Leg (CM RJ)/CM RJ/Orçamento e Finanças/2015
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com o expressamente disposto na Lei 8.429/92 (Lei de improbidade administrativa), é possível afirmar que a aplicação das sanções: 

 a) depende da rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. 
 b) depende da efetiva ocorrência simultânea de dano grave e de difícil reparação ao patrimônio público 
 c) independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento 
 d) independe da rejeição das contas pelo Tribunal de Contas da União, salvo quanto à pena de multa

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/301911

Questão 33: FCC - Aux FF II (TCE-SP)/TCE-SP/"Sem Área"/2015
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Marta, servidora pública do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tinha inimizade com uma de suas colegas de trabalho, Talita e, em razão disso, formulou
representação acusando-a da prática de improbidade administrativa, mesmo sabendo da sua inocência. Nesse caso, dentre outras sanções, Marta está sujeita à 

 a) reparação material e moral, apenas. 
 b) reclusão de um ano e multa. 
 c) multa, apenas. 
 d) detenção de seis a dez meses e multa. 
 e) detenção de oito a doze meses e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/326065

Questão 34: FCC - Aux FF II (TCE-SP)/TCE-SP/"Sem Área"/2015
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Júlio, Diretor de determinada autarquia federal, foi processado por improbidade administrativa. Nos termos da Lei nº 8.429/92, Júlio poderá ser afastado do exercício de
seu cargo, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. O citado afastamento 

 a) só pode ser decretado por autoridade administrativa. 
 b) só pode ser decretado por autoridade judicial. 
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 c) ocorre sem prejuízo da remuneração. 
 d) ocorre obrigatoriamente pelo prazo certo e improrrogável de quarenta e cinco dias. 
 e) ocorre obrigatoriamente pelo prazo certo e improrrogável e trinta dias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/326066

Questão 35: COMPEC IFPB - Ass Adm (IF PB)/IF PB/2015
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Consoante às Disposições Penais previstas nos artigos 19 a 21 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8429/1992, é CORRETO afirmar:

 a)  O afastamento do agente público do exercício do cargo e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
 b)  Inexistem sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa dependentes da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público.
 c)  A aprovação das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas afastarão a possibilidade de aplicação das sanções previstas na Lei

de Improbidade Administrativa.
 d)  A autoridade administrativa competente poderá determinar a suspensão do agente público, com prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à

instrução processual.
 e)  O Ministério Público, de ofício, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo, para apurar qualquer ilícito previsto na Lei de

Improbidade Administrativa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/853826

Questão 36: FEPESE - AFTM Florianópolis/Pref Florianópolis/2014
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Em relação à Lei de Improbidade Administrativa, a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o
sabe inocente, constitui: 

 a) fato atípico. 
 b) infração civil punida por meio de multa. 
 c) infração administrativa sancionada por meio de vedação a direitos civis. 
 d) crime apenado com pena de detenção e multa. 
 e) contravenção penal punida com prisão simples ou multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/182290

Questão 37: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC-DF)/TC-DF/2014
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei de Improbidade Administrativa, bem como nos crimes previstos na Lei de Licitações e nos crimes contra as finanças públicas, julgue o item que se
segue.

Considere que José tenha representado contra um servidor público por ato de improbidade mesmo sabendo ser ele inocente. Nesse caso, além da sanção penal, José
estará sujeito a indenizar o referido servidor pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/183576

Questão 38: FGV - AP (TCE-BA)/TCE-BA/2014
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Dentre as medidas a seguir, assinale aquela que pode ser imposta a quem pratica ato de improbidade administrativa. 

 a) Prisão ainda que o fato não seja tipificado como crime. 
 b) Perda dos direitos políticos. 
 c) Perda dos direitos civis. 
 d) Perda da nacionalidade brasileira. 
 e) Ressarcimento ao erário, ainda que as sanções estejam prescritas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/196343

Questão 39: FCC - TJ TRT16/TRT 16/Administrativa/2014
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Tíbério, Governador de determinado Estado brasileiro, foi condenado às seguintes sanções pelo cometimento de ato ímprobo: ressarcimento de dano e perda de valores
acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. Após a condenação tornar-se definitiva, o Ministério Público requereu a execução do julgado, a fim de serem aplicadas as
sanções. No entanto, o juiz responsável pelo processo indeferiu o requerimento, sob o fundamento de que a aplicação das sanções dependeria da aprovação ou rejeição
das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, o que ainda não havia ocorrido. A postura do magistrado está 

 a) incorreta, haja vista tratar-se de Governador de Estado. 
 b) correta, haja vista tratar-se de Governador de Estado. 
 c) correta, pois, em razão da natureza das sanções impostas a Tibério, é necessária a aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo

Tribunal de Contas, antes de serem aplicadas. 
 d) incorreta, pois a aplicação de quaisquer das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de

controle interno ou pelo Tribunal de Contas. 
 e) incorreta, pois tal requisito só se faz necessário para a aplicação da sanção de perda da função pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/200705

Questão 40: FCC - AJ TRT16/TRT 16/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Renato é diretor de uma empresa de pequeno porte situada no Estado do Maranhão, que ao longo dos anos vem praticando diversas irregularidades, dentre elas, a
sonegação de tributo estadual (ICMS). Após receber, em sua empresa, a visita dos fiscais Patrício e Joaquim, e diante da ameaça iminente de receber sanções
administrativas e penais, Renato, ciente da inocência de Patrício e Joaquim, e para tentar se isentar da fiscalização, resolve denunciá-los ao Ministério Público, acusando-
os da prática de ato de improbidade. Nos termos da Lei nº 8.429/92, Renato 
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 a) cometeu crime previsto na Lei de Improbidade Administrativa punido com detenção de seis a dez meses e multa, e estará sujeito a indenizar os denunciados pelos
danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 

 b) cometeu crime previsto na Lei de Improbidade Administrativa punido com reclusão de um a três anos e multa, e estará sujeito a indenizar os denunciados pelos
danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 

 c) não cometeu crime previsto na Lei de Improbidade Administrativa, pois não acusou os denunciados da prática de crime, mas sim de ato de improbidade
administrativa, e estará sujeito, apenas, a indenizar os denunciados pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 

 d) cometeu crime previsto na Lei de Improbidade Administrativa punido com detenção de três a seis meses e multa, e estará sujeito a indenizar os denunciados pelos
danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 

 e) cometeu crime previsto na Lei de Improbidade Administrativa punido com detenção de um a dois anos e multa, e estará sujeito a indenizar os denunciados pelos
danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/200922

Questão 41: CEBRASPE (CESPE) - AAPU (TC-DF)/TC-DF/Serviços Técnicos e Administrativos/Orçamento, Gestão Financeira e
Controle/2014
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o item seguinte, com base na Lei de Improbidade Administrativa.

Se autoridade administrativa considerar necessária à instrução processual o afastamento do agente público do exercício de seu cargo ou função durante a apuração de
ato de improbidade administrativa, o pagamento da remuneração desse agente será interrompido, devendo ser restabelecido se afastado o risco de dano ao erário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/370110

Questão 42: CESGRANRIO - PB (BNDES)/BNDES/Direito/2013
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei nº 8.429, de 02/06/1992, disciplina o artigo 37, §4º, da Constituição da República, dispondo a respeito das sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
improbidade administrativa.

A respeito de tal importante mecanismo de controle da administração pública, considere as assertivas a seguir.

I – A caracterização dos atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário ou que atentam contra os princípios da
Administração Pública exige a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado no dolo do agente.

II – A ocorrência de dano ao patrimônio público não é elemento imprescindível para a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa,
ressalvados os casos de pena de ressarcimento.

III – A sanção de perda da função pública somente se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória, mas o agente público pode ser afastado do
exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

É correto APENAS o que se afirma em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/136195

Questão 43: FCC - Ana Con (MP TCE-MT)/TCE-MT/Direito/2013
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei nº 8.429/1992, sobre improbidade administrativa, 

 a) o agente público, caso não tenha havido enriquecimento ilícito, não estará sujeito à perda da função pública. 
 b) as disposições da referida lei são de aplicação restrita a agentes públicos, não incidindo sobre agentes políticos ou particulares, ainda que tenham induzido ou

concorrido para a prática do ato de improbidade.
 c) poderão ser sujeitos passivos de atos de improbidade administrativa quaisquer entidades, integrantes ou não da Administração pública, desde que exerçam

funções de interesse público. 
 d) o servidor público processado por ato de improbidade administrativa atentatório contra os princípios da Administração pública está sujeito à cassação dos seus

direitos políticos. 
 e) o afastamento do agente público no curso da ação civil por improbidade administrativa, quando necessário à instrução do respectivo processo, se fará sem

prejuízo da remuneração.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/145637

Questão 44: FGV - ACE (TCE-BA)/TCE-BA/2013
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre o crime previsto no Art. 19, da Lei n. 8.429 (Lei de Improbidade Administrativa) – Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou
terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 

 a) Agente público, para fins da Lei de Improbidade, dentre outros, pode ser aquele que exerce mandato eletivo no Poder Executivo de algum dos entes da
Federação. 

 b) Trata‐se de crime próprio, uma vez que somente pode ser sujeito ativo o funcionário público. 
 c) Trata‐se de crime de mão própria, pois o sujeito ativo, que será funcionário público, terá necessariamente que executar o crime, não se admitindo coautoria. 
 d) A não inocência do agente público faz com que o sujeito ativo, denunciado com base no Art. 19, seja absolvido por exclusão da culpabilidade. 
 e) O crime pode ser praticado na modalidade culposa ou dolosa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/195825



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19527121/imprimir 9/17

Questão 45: CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2013
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Com referência à Lei de Improbidade Administrativa, julgue o próximo item.
 
A aplicação das sanções por improbidade administrativa independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de
contas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/207013

Questão 46: FCC - Ana Min (MPE MA)/MPE MA/Processual/Direito/2013
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Paulo foi condenado, pela Justiça Estadual do Maranhão, por ato de improbidade administrativa, tendo-lhe sido aplicadas as sanções de ressarcimento integral do dano,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e multa civil de duas vezes o valor do dano. Em razão da condenação, Paulo ingressou com recurso ao Tribunal
de Justiça do Estado, o qual aguarda julgamento. Nos termos da Lei nº 8.429/92, só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória 

 a)  a multa civil, o ressarcimento integral do dano e a perda da função pública. 
 b)  a perda da função pública e o ressarcimento integral do dano. 
 c)  a perda da função pública e a multa civil. 
 d)  a suspensão dos direitos políticos e a multa civil. 
 e)  a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/487064

Questão 47: FCC - Ana Min (MPE MA)/MPE MA/Processual/Direito/2013
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Francisco, servidor público estadual, representou ao Ministério Público contra seu colega de serviço público, Flávio, também servidor público estadual, alegando ter este
cometido ato de improbidade administrativa causador de prejuízo ao erário. No entanto, Francisco agiu dessa forma apenas para prejudicar Flávio, pois sabia de sua
inocência. Nos termos da Lei nº 8.429/92, a conduta de Francisco constitui 

 a)  crime sujeito à pena de reclusão e, além da sanção penal, Francisco também está sujeito a indenizar Flávio pelos danos materiais, morais ou à imagem que
houver provocado. 

 b)  crime sujeito à pena de reclusão, não sendo cabível, na espécie, indenização por eventuais danos causados. 
 c)  crime sujeito à pena de detenção e, além da sanção penal, Francisco também está sujeito a indenizar Flávio pelos danos materiais, morais ou à imagem que

houver provocado. 
 d)  crime sujeito à pena de detenção, não sendo cabível, na espécie, indenização por eventuais danos causados. 
 e)  apenas ilícito administrativo sujeito à pena de advertência, sem prejuízo da indenização pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/487065

Questão 48: CEBRASPE (CESPE) - Papi (PO AL)/PO AL/2013
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
No que se refere à improbidade administrativa, julgue o seguinte item.
 
A aplicação da pena de ressarcimento independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público ocasionado por ato de improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/821868

Questão 49: FCC - TJ TRF2/TRF 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
É certo que, no processo judicial por atos de improbidade administrativa, o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual, poderá ser determinado apenas por parte

 a) da autoridade judicial ou administrativa competente. 
 b) da autoridade judicial competente. 
 c) do Ministério Público, quando autor da ação. 
 d) da autoridade administrativa competente. 
 e) do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/120496

Questão 50: CETRO - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2012
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre a Lei de Improbidade Administrativa, analise as assertivas abaixo.

I. A aplicação das sanções previstas na lei de improbidade administrativa dependem da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo
Tribunal ou Conselho de Contas.

II. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na lei de improbidade administrativa podem ser propostas até 5 (cinco) anos após o término do
exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

III. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público.

IV. Os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário podem ser praticados a título de dolo ou culpa.

É correto o que se afirma em 
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 a) II e III, apenas. 
 b) II, III e IV, apenas. 
 c) I e III, apenas. 
 d) II e IV, apenas.
 e) I, II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/157701

Questão 51: CETRO - Ana Mun (Manaus)/Pref Manaus/Tecnologia da Informação/Desenvolvedor/2012
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/93, analise as assertivas abaixo.
 

I. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente.
 
II. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos se efetivam liminarmente e se consolidam com a sentença condenatória, ainda antes de seu
trânsito em julgado.
 
III. A aplicação das sanções previstas na lei independe: da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento; e da
aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.
 
IV. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: até 3 (três) anos após o término do exercício de mandato, de cargo
em comissão ou de função de confiança; ou dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do
serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

 
É correto o que se afirma em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/163734

Questão 52: FCC - Proc (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2012
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
No que concerne aos crimes contra a probidade administrativa, de acordo com a Lei nº 8.429/92, considere:

I. A suspensão dos direitos políticos se aplica de imediato com a publicação da sentença condenatória.

II. A perda da função pública só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

III. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

IV. A representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário inocentes constitui crime quando o autor da denúncia tiver agido com
dolo ou culpa.

Está correto o que se afirma APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/181774

Questão 53: MS CONCURSOS - Inv Pol (PC PA)/PC PA/2012
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
A Constituição Federal, no § 4º do art. 37, dispõe que:
 
“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Assim, em relação à Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, que regulamentou a referida norma constitucional sobre improbidade administrativa, podemos afirmar que 

 a)  as ações e omissões que atentam contra os princípios da Administração Pública, sem causar prejuízo ao erário e não importando em enriquecimento ilícito, não
constituem atos de improbidade administrativa. 

 b)  em nenhuma hipótese poderá o particular ser sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. 
 c)  a apresentação da declaração dos bens e valores que integram o patrimônio privado de agente público, bem como sua atualização, não poderá ser suprida por

cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer
natureza. 

 d)  na fixação das penas previstas na referida lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 
 e)  apenas o Ministério Público poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato

de improbidade.
Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/471839

Questão 54: FCC - TJ TRE AP/TRE AP/Administrativa/2011
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Analise as seguintes assertivas acerca das disposições previstas na Lei n o 8.429/92:
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I. Constitui contravenção penal a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe
inocente. 

II. As sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos poderão se efetivar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 

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

IV. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento.

Está correto o que se afirma SOMENTE em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/98319

Questão 55: CONSULPLAN - ESLO (CREA RJ)/CREA RJ/Contador/2011
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre o tema Improbidade Administrativa, marque a alternativa INCORRETA: 

 a) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

 b) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações da Lei nº. 8429, de 02/06/1992 até o limite do
valor da herança. 

 c) Ação ou omissão que meramente atente contra princípios da administração pública, sem causar dano ao patrimônio público, não constitui ato de improbidade
administrativa. 

 d) A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos
bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. 

 e) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/237951

Questão 56: Com. Exam. (MPF) - Proc Rep/MPF/2011
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

 a)  os atos de improbidade administrativa sujeitam o infrator apenas às sanções decorrentes do processo criminal quando houver coincidência entre o tipo penal e o
tipo descrito na Lei 8.429/92 (Lei de improbidade), sob pena de configuração de bis in idem; 

 b)  ante a natureza e a gravidade das sanções previstas em lei, os atos de improbidade só são puniveis a título de dolo, inexistindo possibilidade de responsabilização
com base em culpa em sentido estrito; 

 c)  a sanção de suspensão de direitos politicos prevista na Lei 8.429/92 é incompativel com a Constituição da República, uma vez que esta não admite a "morte
civica" do cidadão; 

 d)  a medida de indisponibilidade de bens prevista na Lei de improbidade possui natureza cautelar, tendo por escopo assegurar a reparação do dano ao erário.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/246669

Questão 57: PUC PR - JE TJRO/TJ RO/2011
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Dadas as assertivas abaixo, assinale a única CORRETA.

 a)  Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, desde que dolosa, que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º da Lei 8.429/92.

 b)  É privativo do Ministério Público o direito de representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a
prática de ato de improbidade.

 c)  Na ação de que trata o artigo 17 da Lei 8.429/92 que terá o rito ordinário, e será proposta dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar, é admitida a
transação, acordo ou conciliação.

 d)  A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, podendo a autoridade judicial
ou administrativa competente determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se
fizer necessária à instrução processual

 e)  As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei 8.429/92 podem ser propostas até dois anos após o término do exercício de mandato, de cargo
em comissão ou de função de confiança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/511675

Questão 58: CEBRASPE (CESPE) - Per Of Crim (PC ES)/PC ES/"Antiga Carreira"/Papiloscópico/2011
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o item a seguir, relativo a improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/1992).
 
A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/846763

Questão 59: CPCC UFES - Ass (UFES)/UFES/Administração/2011
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
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Analise as proposições a seguir.

I. A autoridade administrativa pode determinar o afastamento de agente público do exercício do cargo durante a instrução processual.

II. Para que haja a perda da função pública é preciso a efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público e só ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença
condenatória.

III. O afastamento do agente público do exercício do cargo só poderá ser efetuado pela autoridade judicial com o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória.

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 a)  I, II e III são verdadeiras. 
 b)  Apenas I e II são verdadeiras. 
 c)  Apenas I é verdadeira. 
 d)  Apenas III é verdadeira. 
 e)  Apenas I e III são verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1095428

Questão 60: FCC - AJ TRE RS/TRE RS/Administrativa/2010
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei no 8.429/92, a representação, desacompanhada de atos investigativos, por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário,
quando o autor da denúncia o sabe inocente 

 a) constitui mera infração administrativa. 
 b) não constitui crime nem infração administrativa. 
 c) constitui crime definido na própria Lei de Improbidade Administrativa. 
 d) caracteriza ato de improbidade administrativa. 
 e) configura infração penal definida no Código Penal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/88550

Questão 61: CEBRASPE (CESPE) - AA (ANEEL)/ANEEL/Área 5 - Biblioteconomia/2010
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Quanto aos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.
 
Considere que Pedro tenha denunciado o agente público João por ato de improbidade, sabendo que este era inocente. Nesse caso, Pedro perderá automaticamente sua
função pública e terá seus direitos políticos suspensos, além de ser condenado à pena de reclusão e ao pagamento de multa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/149423

Questão 62: FUMARC - Adv (Pref G Valadare/Pref G Valadares/2010
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Quanto ao ato de improbidade administrativa, assinale alternativa INCORRETA:

 a)  A lesão ao princípio da moralidade ou a qualquer outro princípio imposto à Administração Pública constitui uma das modalidades de ato de improbidade. Para ser
ato de improbidade, não é necessária a demonstração de ilegalidade do ato; basta demonstrar a lesão à moralidade administrativa.

 b)  O ato de improbidade em si, não constitui crime, mas pode corresponder também a um crime definido em lei.
 c)  A natureza das medidas previstas na constituição indica que a improbidade administrativa, embora possa ter consequência na esfera criminal, com a concomitante

instauração do processo criminal e na esfera administrativa, caracteriza um ilícito de natureza civil e política.
 d)  O fato de a Constituição prever a perda da função pública entre as sanções cabíveis em caso de improbidade administrativa leva-se a conclusão de que se trata

de sanção administrativa para punir um ilícito puramente administrativo, apurável em processo administrativo.
Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1010358

Questão 63: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Execução de Mandados/2009
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
É norma prevista na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92): 

 a)  Constitui infração administrativa a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe
inocente. 

 b)  O Ministério Público não pode, de ofício, requisitar a instauração de procedimento administrativo para apurar ilícito previsto na Lei de Improbidade. 
 c)  Em vista da gravidade da infração, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos podem se efetivar antes mesmo do trânsito em julgado da

sentença condenatória. 
 d)  A aplicação das sanções previstas na lei de improbidade independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou

Conselho de Contas. 
 e)  Para os agentes exercentes de mandatos, as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na Lei de Improbidade prescrevem em oito anos após o

término do exercício do respectivo mandato.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/195910

Questão 64: CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC ES)/PC ES/2009
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Em relação à lei que disciplina as condutas de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.
 
Os atos tipificados nos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, de regra, não constituem crimes no âmbito da referida lei, porquanto muitas das condutas ali
definidas, apesar de se revestirem de natureza criminal, são definidas como crime em outras leis.

 Certo
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 Errado
Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1321342

Questão 65: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE RR)/MPE RR/2008
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa —, julgue o item seguinte.
 
A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/132851

Questão 66: CEBRASPE (CESPE) - TJ STJ/STJ/Administrativa/2008
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Tendo em vista as disposições da Lei n.º 9.429/1992 acerca da improbidade administrativa, o próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva
a ser julgada.
 
Jordana, inconformada com o fim de seu namoro, denunciou o ex-namorado, fiscal do trabalho, pela prática de ato de improbidade, embora soubesse ser ele inocente.
Nessa situação, inobstante ser moralmente reprovável sua conduta, Jordana não cometeu crime ao fazer a representação, mas poderá responder a uma ação por danos
morais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/288690

Questão 67: ESAF - PFN/PGFN/2007
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n. 8.429/92 regula os atos de improbidade administrativa contra os agentes públicos. Cláudia aceita suborno para assinar contrato superfaturado. À luz do previsto
nos arts. 9, 10 e 11 da referida Lei e na legislação penal comum e especial, assinale a opção incorreta quanto ao enquadramento da referida conduta.

 a) Não há tipificação de improbidade administrativa na hipótese. 
 b) Enquadra-se no artigo 10, que trata dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. 
 c) Enquadra-se no artigo 11, que aborda os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. 
 d) Enquadra-se no artigo 9, que prevê os atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito. 
 e) Há improbidade administrativa e crime.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/57623

Questão 68: FCC - TJ (TRE PB)/TRE PB/Apoio Especializado/Taquigrafia/2007
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
No que concerne às disposições penais da Lei de Improbidade Administrativa, considere:

 
I. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
 
II. A aplicação das sanções depende da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público.
 
III. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
 
IV. A aplicação das sanções depende da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

 
É INCORRETO o que consta APENAS em:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/484153

Questão 69: FCC - TJ TRE AP/TRE AP/Administrativa/2006
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
A suspensão dos direitos políticos, para os fins da Lei de Improbidade Administrativa, Lei no 8.429/92, só se efetiva 

 a) no momento da representação de terceiros junto ao Judiciário. 
 b) quando a medida for necessária à instrução processual. 
 c) na data em que foi proposta a ação judicial. 
 d) com a instauração do inquérito civil pelo Ministério Público. 
 e) com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/96878

Questão 70: CEBRASPE (CESPE) - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Inspetor de Polícia Legislativa/2006
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, julgue o item seguinte.
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A penalidade de perda do cargo ou função pública em face de improbidade administrativa, prevista na Lei n.º 8.112/1990, não pode ser determinada pela administração
pública, sendo imprescindível condenação judicial.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/634159

Questão 71: FGV - NeR (TJ AM)/TJ AM/2005
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa que complete corretamente a proposição a seguir: 

Representar contra alguém imputando prática de ato de improbidade administrativa, que não constitui crime, quando o autor da denúncia o sabe inocente _____. 

 a) é crime previsto em lei especial 
 b) é crime de denunciação caluniosa, previsto no Código Penal 
 c) não é crime, já que o ato imputado, embora de improbidade, não é criminoso 
 d) constitui crime de difamação, previsto no Código Penal 
 e) configura conduta de injúria, segundo o Código Penal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/126570

Questão 72: FCC - Aud (TCE-PI)/TCE-PI/2005
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, 

 a) declara que a aplicação das sanções por ela previstas independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. 
 b) condiciona a aplicação da pena de perda de função pública ao trânsito em julgado da sentença condenatória, não a pena de suspensão dos direitos políticos. 
 c) admite que o agente público possa ser afastado por decisão da autoridade judicial, não por ato de autoridade administrativa, quando for necessário para a

instrução processual. 
 d) apenas prevê os atos de improbidade administrativa, mas não define nenhum tipo criminal. 
 e) declara que a aplicação das sanções por ela previstas depende de rejeição de contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/186707

Questão 73: FCC - AJ TRE MG/TRE MG/Administrativa/2005
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
No que tange aos atos de improbidade administrativa, a Lei nº 8.429/92 dispõe que 

 a) o Ministério Público atuará sempre como parte e o órgão público lesado, como fiscal da lei. 
 b) a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas respectivo é requisito indispensável para sua caracterização. 
 c) os particulares que concorrerem para sua prática somente serão responsabilizados na esfera penal e mediante a comprovação de dolo ou culpa. 
 d) a constatação de sua prática gera a responsabilidade objetiva do agente. 
 e) a aplicação das sanções independe da efetiva ocorrência de dano ao erário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/242637

Questão 74: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Correição/2004
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
A representação por ato de improbidade, previsto na Lei nº 8.429/92, contra agente público, quando o autor da denúncia o sabe inocente, 

 a) além de constituir crime, sujeita o denunciante a indenizar o denunciado por danos materiais e morais.
 b) sujeita-o, apenas, a responder por danos morais.
 c) sujeita-o, apenas, a responder por denunciação caluniosa.
 d) não acarreta ônus ou responsabilidade ao denunciante.
 e) acarreta a perda dos direitos políticos do denunciante.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/12271

Questão 75: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Correição/2004
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
A aplicação de sanções previstas na Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre atos de improbidade administrativa,  

 a) depende de efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público.
 b) depende da rejeição das contas respectivas pelo Tribunal de Contas.
 c) no que se refere a perda da função pública, depende do trânsito em julgado da condenação.
 d) no que se refere a suspensão dos diretos políticos, independe do trânsito em julgado da condenação.
 e) fica prejudicada, se as contas respectivas forem aprovadas pelo Tribunal de Contas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/12273

Questão 76: CEBRASPE (CESPE) - ATE (Sefaz MT)/SEFAZ MT/2004
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o item a seguir. 

Quando se fizer necessário à instrução processual, o agente público denunciado pela prática de ato de improbidade administrativa deve ser afastado do cargo mediante
decisão judicial. Nesse caso, a percepção de sua remuneração ficará prejudicada. 

 Certo
 Errado
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/44461

Questão 77: ESAF - AFRFB/SRFB/Política e Administração Tributária/2002
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando a legislação sobre improbidade administrativa, Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, assinale a opção incorreta. 

 a) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. 
 b) A perda da função pública só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
 c) A autoridade administrativa ou judicial competente pode determinar o afastamento do agente público de seu cargo, sem direito a remuneração, quando a medida

for necessária à instrução processual. 
 d) A aplicação das sanções decorrentes desta legislação independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. 
 e) A prescrição para as ações destinadas a efetivar as sanções desta legislação ocorre em até cinco anos após o término do mandato eletivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/10279

Questão 78: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário/2002
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)

Com relação ao controle da administração pública, julgue o item a seguir. 

As sanções previstas para a prática dos atos de improbidade administrativa serão aplicadas, segundo a Lei n.o 8.429/1992, independentemente da aprovação ou rejeição
das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15600

Questão 79: ESAF - AFPS/INSS/Tributação e Julgamento/2002
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
A representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente, é crime punível com a pena de: 

 a) detenção de seis meses a 10 meses e multa.
 b) reclusão de três meses a ano e multa.
 c) detenção de seis meses a dois anos ou multa.
 d) detenção de seis meses a dois anos e multa.
 e) reclusão de seis meses a um ano e multa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/30538

Questão 80: CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2002
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)

No item seguinte é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. 

Um indivíduo apresentou perante o Ministério Público uma representação imputando ato de improbidade administrativa contra agente público, configurador
exclusivamente de infração administrativa, ciente de que era inocente. Instaurado inquérito civil para apurar os fatos concluiu-se pela improcedência da imputação, tendo
o Ministério Público arquivado os autos.

Nessa situação, o indivíduo responderá pelo crime previsto na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992). 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/38299

Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC-DF)/TC-DF/2002
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando a disciplina constitucional acerca da fiscalização orçamentária, atribuída ao Poder Legislativo e exercida com o auxílio de tribunais de contas, os quais
exercem controle externo da administração pública, julgue o item que se segue. 

A aplicação das sanções definidas em lei para a prática de ato de improbidade, consistente na realização de despesa nãoautorizada na lei orçamentária, está condicionada
à apuração de efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público e à rejeição das contas pelo TCDF - isto na hipótese de o gestor estar sujeito à apresentação de contas e
ao respectivo julgamento destas por aquela Corte. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/53388

Questão 82: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2002
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
No item subseqüente, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

Em janeiro de 2000, José apresentou representação junto ao Ministério Público imputando falsamente a agente público ato de improbidade administrativa, consistente na
prática de ato administrativo com desvio de finalidade, que não constituía crime. Nessa situação, José praticou crime contra a administração pública previsto na Lei n.º
8.429/1992.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/59424
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Questão 83: CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2001
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o item que se segue, referente ao controle da administração pública. 

A aplicação das sanções previstas na lei de improbidade administrativa independe de eventual aprovação ou rejeição das respectivas contas pelo órgão de controle
interno ou externo ou da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/89830

Questão 84: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/1998
Assunto: Das Disposições Penais (arts. 19 a 22 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue os itens seguintes, relativos a casos de ilícitos contra a administração pública e suas conseqüências jurídicas. 

Ainda que tenha as suas contas aprovadas pelo TCU, pode o dirigente de órgão público federal ser condenado em ação penal por crime que envolva a aplicação de
verbas arroladas nessas contas já aprovadas. 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/7917
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Gabarito
1) C  2) B  3) A  4) D  5) Errado  6) Certo  7) Errado
8) Errado  9) D  10) D  11) D  12) E  13) B  14) C
15) C  16) D  17) A  18) E  19) A  20) Errado  21) Errado
22) Errado  23) Errado  24) D  25) A  26) A  27) Certo  28) D
29) B  30) C  31) Errado  32) C  33) D  34) C  35) E
36) D  37) Certo  38) E  39) D  40) A  41) Errado  42) E
43) E  44) A  45) Certo  46) E  47) C  48) Errado  49) B
50) B  51) C  52) B  53) D  54) A  55) C  56) D
57) D  58) Certo  59) Anulada  60) C  61) Errado  62) D  63) D
64) Certo  65) Certo  66) Anulada  67) A  68) B  69) E  70) Certo
71) A  72) A  73) E  74) A  75) C  76) Errado  77) C
78) Certo  79) A  80) Certo  81) Errado  82) Certo  83) Certo  84) Certo


