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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1Jvq7 )

Direito Administrativo

Questão 1: COPESE UFPI - Cons Leg (ALEPI)/ALEPI/Direito/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Com relação à Improbidade Administrativa, analise as afirmativas a seguir:
 

I. Frustrar a licitude de concurso público é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública;
II. Negar publicidade de atos oficiais é ato que gera prejuízo ao erário;
III. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazer é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração.

 
Assinale a opção CORRETA.

 a)  Apenas o item I está incorreto.
 b)  Apenas os itens I e II estão corretos.
 c)  Apenas os itens I e III estão incorretos.
 d)  Apenas o item III está correto.
 e)  Apenas os itens I e III estão corretos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1100263

Questão 2: QUADRIX - Proc Jur (CFO)/CFO/Jurídico/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Julgue o item a respeito da improbidade administrativa.

As diferenças essenciais entre a ação de improbidade e a ação popular como mecanismos de tutela da moralidade administrativa são a legitimidade ativa e as sanções
cabíveis.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1127716

Questão 3: IBFC - TJ TRE PA/TRE PA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
No que diz respeito à Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), analise as afirmativas abaixo.

I. Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das
entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

II. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

III. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IV. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea.

Assinale a alternativa correta. 

 a)  Apenas a afirmativa I refere-se aos Atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário 
 b)  Apenas a afirmativa II refere-se dos Atos de Improbidade Administrativa que importam enriquecimento ilícito 
 c)  Apenas a afirmativa III refere-se aos Atos de Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública 
 d)  Apenas a afirmativa IV refere-se aos atos de Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1140432

Questão 4: IBFC - AJ TRE PA/TRE PA/Judiciária/"Sem Especialidade"/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Com relação aos Atos de Improbidade Administrativa, considere os pronunciamentos dos tribunais superiores, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F):

(   ) Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal ou infração político- administrativa previstas no Decreto-
Lei nº 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.

(   ) A nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de Secretário Municipal, por se tratar de cargo público, viola o disposto na Súmula Vinculante nº 13 do
Supremo Tribunal Federal e, por si só, caracteriza ato de improbidade administrativa.

(   ) A conduta de contratar diretamente serviços técnicos sem demonstrar a singularidade do objeto contratado e a notória especialização, e com cláusula de
remuneração abusiva, fere o dever do administrador de agir na estrita legalidade e moralidade que norteiam a Administração Pública, amoldando-se ao ato de
improbidade administrativa tipificado no art. 11 da Lei de Improbidade.

(    ) Configura ato de improbidade a conduta do agente político de intervir na liberação de preso para comparecimento em enterro de sua avó, ainda que não
esteja presente o dolo de violar princípio constitucional regulador da Administração Pública.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 

 a)  V, F, V, F 
 b)  V, V, F, F 
 c)  F, F, V, V 
 d)  F, V, F, V
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1141318

Questão 5: FEPESE - AFM (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/Controle Urbano/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade), configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao Erário: 

 a) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 
 b)  frustrar a licitude de concurso público. 
 c) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 
 d) deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. 
 e) ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163420

Questão 6: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Servidor público estadual usou, em proveito próprio, veículo da administração pública estadual, para fins particulares. Nesse caso, a conduta do servidor

 a) configura ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, se tiver havido dolo.
 b) configura ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, mesmo que não tenha havido dolo.
 c) configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios administrativos, mesmo que não tenha havido dolo.
 d) não configura ato de improbidade administrativa, porque a Lei de Improbidade Administrativa não se aplica à esfera estadual.
 e) não configura ato de improbidade administrativa, por ausência de tipificação expressa na Lei de Improbidade Administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1173983

Questão 7: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Servidor público estadual que, no exercício da função pública, concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente estará sujeito a responder por ato de improbidade
administrativa que

 a) atenta contra os princípios da administração pública, se sua conduta for dolosa.
 b) atenta contra os princípios da administração pública, ainda que sua conduta seja culposa.
 c) importa enriquecimento ilícito, se sua conduta for dolosa.
 d) importa enriquecimento ilícito, ainda que sua conduta seja culposa.
 e) causa prejuízo ao erário, ainda que sua conduta seja culposa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1173996

Questão 8: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item que se segue.

Constitui ato de improbidade administrativa permitir a realização de despesa não prevista em regulamento.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1190294

Questão 9: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item que se segue.
 
O dolo é elemento necessário para que o agente responda pela prática de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública.

 
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1190295

Questão 10: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item que se segue.
 
Somente atos comissivos podem caracterizar uma situação como sendo de improbidade administrativa por violação dos princípios da administração pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1190298

Questão 11: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item a seguir.
 
Lealdade à instituição é um valor que a Lei de Improbidade Administrativa busca resguardar.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1191497

Questão 12: CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item a seguir.
 
A ocorrência de prejuízo ao erário é condição indispensável para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1191498

Questão 13: QUADRIX - Ass Adm (CREFONO 5)/CREFONO 5/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
 
Quanto às normas estipuladas pela Lei n.º 8.429/1992 e a suas alterações, julgue o item.
 
Constitui improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito o retardamento indevido de ato que o agente público deva praticar de ofício.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198503

Questão 14: QUADRIX - Ass Adm (CRMV AM)/CRMV AM/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
João, servidor público federal, concursado da administração direta, com o auxílio de Pedro, que exerce transitoriamente função na administração indireta, e de Joana,
empregada pública, acertou com Carlos, empresário, de facilitar e tolerar o contrabando de medicamentos veterinários.

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

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

Com base nesse caso hipotético e na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item.
 
O ato de João constitui ato de improbidade administrativa, já que ele auferiu vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200247

Questão 15: QUADRIX - Ass Adm (CRMV AM)/CRMV AM/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
João, servidor público federal, concursado da administração direta, com o auxílio de Pedro, que exerce transitoriamente função na administração indireta, e de Joana,
empregada pública, acertou com Carlos, empresário, de facilitar e tolerar o contrabando de medicamentos veterinários.

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

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

Com base nesse caso hipotético e na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item.
 
O fato de Joana apenas aceitar promessa de vantagem econômica não é suficiente para caracterizar ato de improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200248

Questão 16: QUADRIX - Ass Adm (CRMV AM)/CRMV AM/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
João, servidor público federal, concursado da administração direta, com o auxílio de Pedro, que exerce transitoriamente função na administração indireta, e de Joana,
empregada pública, acertou com Carlos, empresário, de facilitar e tolerar o contrabando de medicamentos veterinários.

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

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

Com base nesse caso hipotético e na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item.
 
O agente público que deixar de praticar o ato de oficio, sendo omisso, não poderá ser responsabilizado por violação da Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que
seu texto é explícito ao afirmar que a responsabilização somente poderá ocorrer por ação, mas não por omissão, do agente público.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200250

Questão 17: QUADRIX - Prof Adm (CREFONO 1)/CREFONO 1/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
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.
 
Os atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário dependem de ação do agente causador, uma vez que a omissão, dolosa ou culposa, não poderá ser
punida nos termos da lei.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1200697

Questão 18: QUADRIX - Ag Fisc (CREFONO 1)/CREFONO 1/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.

Entende‐se por improbidade administrativa toda ilegalidade cometida por agente público no exercício da função.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201196

Questão 19: QUADRIX - Ag Fisc (CREFONO 1)/CREFONO 1/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
Para os fins da lei, improbidade confunde‐se com corrupção.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201197

Questão 20: QUADRIX - Fisc MO (IDURB)/IDURB/Fiscalização/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992, também denominada Lei de Improbidade Administrativa, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Considerando os ditames
dessa Lei, julgue o item.

Entre os atos de improbidade administrativa que são classificados, na Lei n.º 8.429/1992, como “Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento
Ilícito”, está o de perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou a aplicação de verba pública de qualquer natureza.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201512

Questão 21: QUADRIX - Fisc MO (IDURB)/IDURB/Fiscalização/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992, também denominada Lei de Improbidade Administrativa, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Considerando os ditames
dessa Lei, julgue o item.
 
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário o de liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou o de influir, de
qualquer forma, para sua aplicação irregular.

 
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201513

Questão 22: QUADRIX - Fisc MO (IDURB)/IDURB/Fiscalização/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992, também denominada Lei de Improbidade Administrativa, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Considerando os ditames
dessa Lei, julgue o item.
 
O ato de revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o
preço de mercadoria, bem ou serviço pode ensejar a perda da função pública pelo agente.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201514

Questão 23: QUADRIX - Fisc MO (IDURB)/IDURB/Fiscalização/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992, também denominada Lei de Improbidade Administrativa, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Considerando os ditames
dessa Lei, julgue o item.
 
Os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública dependem de ação praticada pelo agente público, já que a omissão não
pode ensejar sua responsabilização administrativa. 

 
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201515

Questão 24: QUADRIX - Ana Adm (IDURB)/IDURB/Administração/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os item.

O princípio da probidade guarda relação íntima com outros princípios, como o da eficiência, de modo que a inabilidade, ainda que sem má-fé, é capaz de configurar
conduta ímproba.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201931

Questão 25: QUADRIX - Ana Adm (IDURB)/IDURB/Administração/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os item.
 
Enriquecimento ilícito pressupõe necessariamente lesão ao erário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201939

Questão 26: CONSULPAM - Proc (Sta Cruz Sul)/Pref Sta Cruz do Sul/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Jurandir, empregado da empresa privada Y, em conluio com o agente público Z, fraudaram uma Licitação na cidade Alfa, tendo benefício direto para ambos. No que
tange a improbidade administrativa:

 a)  Apenas o agente público Z será responsabilizado por ato de improbidade administrativa por ser o único na relação a ser servidor público.
 b)  Jurandir e o agente público Z, serão processados e julgados apenas na esfera penal, uma vez que o ato é de cunho penal.
 c)  Caso Jurandir agisse de forma isolada, sem a participação de qualquer agente público, teria que ser responsabilizado conforme Lei de improbidade administrativa.
 d)  Jurandir, concorreu para a prática do ato de improbidade e por isso sofrerá as sanções cabíveis na Lei de Improbidade, como se agente público fosse, uma vez

que agiu em conluio com o agente público Z.
 e)  Todas as alternativas estão erradas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1319652

Questão 27: Tec - JF TRF1/TRF 1/2020
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue.

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1319908

Questão 28: FCC - AGC (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Funcionário de uma empresa prestadora de serviços de informática em um órgão da Administração direta municipal ofereceu ao servidor responsável pela gestão do
contrato gratificação periódica para que ele atestasse a boa execução dos serviços. Ocorre que os serviços estavam efetivamente sendo bem executados, o que não
impediu o servidor de aceitar a gratificação. A conduta descrita 

 a)  indica a prática de ato de improbidade pelo servidor, mas não admite a extensão de responsabilidade ao particular, pois não houve prejuízo ao erário, já que os
serviços foram bem executados. 

 b)  não configura ato de improbidade por parte do servidor ou do particular, considerando que os serviços foram executados a contento, não ensejando prejuízo ao
erário.

 c)  demonstra dolo por parte do servidor, tipificando ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, independentemente da boa execução dos serviços, o que
também não impede a aplicação de sanções ao particular que agiu em conjunto com o servidor. 
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 d)  pode implicar infração disciplinar e ilícito civil, mas não pode configurar ato de improbidade, diante da ausência de dolo e de prejuízo ao erário, que recebeu os
serviços adequadamente. 

 e)  implica a tipificação de ato de improbidade por parte do servidor, que agiu dolosamente para se enriquecer ilicitamente, não cabendo responsabilização do
particular, salvo na esfera criminal, pois não mantém qualquer vínculo com a Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758361

Questão 29: IBFC - TCI (CGE RN)/CGE RN/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei nº 8.429/1992, sobre os atos da improbidade administrativa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades com fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente.

II. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.

III. Conceder benefício administrativo ou fiscal com a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.

IV. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/763564

Questão 30: CEBRASPE (CESPE) - JE TJBA/TJ BA/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a legislação pertinente e a jurisprudência dos tribunais superiores, na hipótese de o prefeito de determinado município desviar dolosamente recursos
públicos obtidos pelo ente municipal mediante convênio com a União, 

 a) a ação de ressarcimento ao erário será submetida ao prazo prescricional quinquenal. 
 b)  a ação de improbidade administrativa prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do fato. 
 c)  ainda que o tribunal de contas local condene o prefeito ao ressarcimento ao erário, o Poder Judiciário também poderá condená-lo em ressarcimento ao erário em

ação civil pública por improbidade administrativa. 
 d)  não será possível a configuração do ato de improbidade administrativa se o prefeito tiver agido culposamente. 
 e) o magistrado, em ação de improbidade administrativa, será obrigado a aplicar todas as penalidades legalmente previstas para a conduta, submetendo-se à

discricionariedade regrada somente a dosimetria da pena.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/766633

Questão 31: Com. Exam. (MPE PR) - PJ (MPE PR)/MPE PR/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Em tema de improbidade administrativa, assinale a alternativa incorreta :

 a)  Para a caracterização da improbidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera indispensável que a atuação do agente seja dolosa, para a
tipificação das condutas descritas nos artigos 9º (Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito) e 11 (Atos de Improbidade Administrativa que
Atentam Contra os Princípios da Administração Pública), ou, pelo menos, eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (Atos de Improbidade Administrativa que Causam
Prejuízo ao Erário), todos da Lei n. 8.429/92.

 b)  Constitui ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração pública a transferência de recursos a entidades privadas sem a prévia
celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere.

 c)  Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contratação de servidores sem concurso público, realizada com base em lei municipal autorizadora,
não descaracteriza o ato de improbidade administrativa.

 d)  Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público estadual possui legitimidade para atuar no Superior Tribunal de Justiça nos
processos em que figure como parte, reservando-se ao Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral da República, a atuação como fiscal da lei.

 e)  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é prevalente no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade
administrativa reclama o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que esbarra na Súmula nº 7/STJ, ressalvadas hipóteses excepcionais em que exsurja
evidente desproporcionalidade entre a conduta do agente e as sanções aplicadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/766839

Questão 32: IDECAN - Tec Com Soc (AGU)/AGU/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito da ética e das condutas públicas, analise as afirmativas a seguir:
 

I. Para fins de promoção dos princípios da administração pública, é permitido revelar o teor de medida política capaz de afetar o preço de mercadoria, inclusive
antes da respectiva divulgação oficial.
 
II. Negar publicidade aos atos oficiais não constitui ato de improbidade administrativa, mas é passível de responsabilização na esfera criminal.
 
III. Concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente é ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

 
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 III 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/769583

Questão 33: IADES - Proc (ALEGO)/ALEGO/2019
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Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da Lei nº 8.429/1992, e notadamente 

 a)  conceder benefício administrativo ou fiscal sem a devida compensação econômica para o Estado. 
 b)  liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. 
 c)  permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça, mesmo que licitamente. 
 d)  frustrar a licitude de concurso público. 
 e)  deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/774073

Questão 34: IADES - Proc (ALEGO)/ALEGO/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° da Lei nº 8.429/1992, e notadamente 

 a)  permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 
 b)  agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 
 c)  ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 
 d)  aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou

amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade. 
 e)  facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos

transferidos pela administração pública a entidades privadas, mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis
à espécie.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/774076

Questão 35: CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ RS)/SEFAZ RS/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, constitui ato de improbidade administrativa que atenta especificamente contra os princípios da administração pública qualquer ação
ou omissão que violar os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente 

 a) negar publicidade aos atos oficiais. 
 b)  facilitar para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 
 c) conceder indevidamente benefício administrativo ou fiscal.
 d)  representar negligência na arrecadação de tributo e na conservação do patrimônio público. 
 e)  consistir em uso, em proveito próprio, de bens ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/776003

Questão 36: VUNESP - ContJ (TJ SP)/TJ SP/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com o disposto na Lei nº 8.429/1992, constitui um ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário

 a)  receber vantagem econômica de qualquer natureza, diretamente, para omitir ato de ofício ou providência a que esteja obrigado.
 b)  exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido e amparado em razão da ação

decorrente das atribuições do agente público.
 c)  usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial de qualquer órgão da administração pública direta.
 d)  revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço

de bem ou serviço.
 e)  agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781939

Questão 37: FCC - Ag Fom Ex (AFAP)/AFAP/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Ezequiel é servidor público de uma empresa pública cujo objeto social abrange serviços de informática, com desenvolvimento de softwares, manutenção de
computadores, dentre outras atividades. Atuando no setor de desenvolvimento de sistemas, Ezequiel instalou em seu computador de trabalho uma versão piloto de um
software para gestão financeira dos recursos da empresa, cuja finalidade era agilizar o pagamento de despesas e o recebimento de receitas. Durante a execução dos
testes, acabou havendo indevido creditamento de valor significativo na conta pessoal do diretor da empresa, que, constatando o ocorrido, determinou a apuração da
conduta do servidor, precedida da restituição do montante ao caixa da empresa. Dessa narrativa é possível concluir que 

 a)  o servidor Ezequiel pode ser responsabilizado por ato de improbidade, na modalidade que gera enriquecimento ilícito, esta que prescinde de dolo do autor, sendo
suficiente demonstrar conduta culposa. 

 b)  o diretor da empresa também poderá figurar como sindicado para apuração de ato de improbidade, na medida em que se beneficiou da conduta de Ezequiel,
ainda que não seja comprovada sua participação direta no ocorrido. 

 c)  o servidor Ezequiel praticou ato de improbidade, seja na modalidade que gera prejuízo ao erário ou que atenta contra os princípios da Administração, diante da
comprovada conduta culposa do mesmo. 

 d)  inexistem fundamentos para condenação por ato de improbidade, pois não houve demonstração de dolo do servidor, tampouco houve prejuízo ao erário, o que
exclui a tipificação de qualquer das modalidades de improbidade previstas na lei. 

 e)  o servidor Ezequiel cometeu infração disciplinar, o que suspende o processamento de procedimento para apuração de ato de improbidade, o que demandaria,
ademais, para configuração de dolo por parte do diretor beneficiado com a conduta de Ezequiel.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/790890

Questão 38: QUADRIX - Ag OF (CREF20 SE)/CREF 20/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a lei, a doutrina e a jurisprudência, julgue o item a respeito de improbidade administrativa.
 
É exigível ao menos culpa para configuração dos atos de improbidade que atentem contra princípios administrativos.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/803924

Questão 39: QUADRIX - Ag OF (CREF20 SE)/CREF 20/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a lei, a doutrina e a jurisprudência, julgue o item a respeito de improbidade administrativa.
 
É exigível ao menos culpa para configuração dos atos de improbidade que importem dano ao erário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/803930

Questão 40: QUADRIX - Ag OF (CREF20 SE)/CREF 20/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a lei, a doutrina e a jurisprudência, julgue o item a respeito de improbidade administrativa.
 
A ausência de notificação do réu para oferta de defesa prévia em ação de improbidade administrativa induz nulidade absoluta e automática.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/803936

Questão 41: QUADRIX - Ag OF (CREF20 SE)/CREF 20/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Quanto às Leis n.º 8.429/1992 e n.º 9.784/1999, julgue o item.
 
Não dar publicidade aos atos oficiais constitui ato de improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/804194

Questão 42: NC-UFPR - Adv (Matinhos)/Pref Matinhos/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei nº 8.429/1992, são atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, EXCETO: 

 a)  permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 
 b)  perceber vantagem econômica, direta ou indiretamente, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente

estatal por preço inferior ao valor de mercado. 
 c)  adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à

evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 
 d)  receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de

narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. 
 e)  aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou

amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/815403

Questão 43: NC-UFPR - Adv (Matinhos)/Pref Matinhos/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Tendo como parâmetro as disposições da Lei nº 8.429/1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as
seguintes afirmativas:

(    ) Os atos de improbidade administrativa podem ser praticados por aqueles que exercem cargo, emprego ou função nas entidades da administração direta,
indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Territórios, de empresa incorporada ao patrimônio
público ou entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual.

(    ) As sanções da Lei de Improbidade Administrativa alcançam particulares, desde que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se
beneficiem, direta ou indiretamente.

(    ) Os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário não admitem a modalidade culposa.

(    ) A ação judicial destinada a aplicar as sanções da Lei de Improbidade Administrativa prescreve em três anos após o término do exercício de mandato, de
cargo em comissão ou de função de confiança.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/815453

Questão 44: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
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A União celebrou convênio com o Município Alfa para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário. O Governo Federal repassou recursos ao ente local, ficando
o município encarregado da licitação e da contratação da sociedade empresária responsável pelas obras. Após um certame conturbado, cercado de denúncias de
favorecimento e conduzido sob a estreita supervisão do prefeito, sagrou-se vencedora a sociedade empresária Vale Tudo Ltda. Em escutas telefônicas, devidamente
autorizadas pelo Poder Judiciário, comprovou-se o direcionamento da licitação para favorecer a sociedade empresária Vale Tudo Ltda., que tem, como sócios, os filhos do
prefeito do Município Alfa. Tendo sido feita perícia no orçamento, identificou-se superfaturamento no preço contratado.
 
Com base na situação narrada, assinale a afirmativa correta.

 a)  Não compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar o emprego dos recursos em questão, pois, a partir do momento em que ocorre a transferência de
titularidade dos valores, encerra-se a jurisdição da Corte de Contas Federal.

 b)  O direcionamento da licitação constitui hipótese de frustração da licitude do certame, configurando ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da Administração Pública e, por isso, sujeita os agentes públicos somente à perda da função pública e ao pagamento de multa civil.

 c)  Apenas os agentes públicos estão sujeitos às ações de improbidade, de forma que terceiros, como é o caso da sociedade empresária Vale Tudo Ltda., não podem
ser réus da ação judicial e, por consequência, imunes à eventual condenação ao ressarcimento do erário causado pelo superfaturamento.

 d)  Por se tratar de ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, os agentes públicos envolvidos e a sociedade empresária Vale Tudo Ltda. estão
sujeitos ao integral ressarcimento do dano, sem prejuízo de outras medidas, como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais por um
prazo determinado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/817834

Questão 45: IAUPE - Adv (UPE)/UPE/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa CORRETA sobre a Lei de Improbidade Administrativa.

 a)  Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial do Estado.

 b)  Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função
pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público.

 c)  Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou
regulamento.

 d)  Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça
ilicitamente.

 e)  Constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública negar publicidade aos atos oficiais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/819245

Questão 46: INAZ do Pará - Fisc (CORE PE)/CORE PE/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com o artigo 10 da Lei Federal nº 8429 de 1992, qual das alternativas constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres.

 a)  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.

 b)  Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à
evolução do patrimônio ou à renda do agente público.

 c)  Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.

 d)  Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.
 e)  Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/820770

Questão 47: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE PI)/MPE PI/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Prefeito de determinado município deixou de cumprir obrigação legal de prestar contas à respectiva câmara municipal. O Ministério Público estadual ajuizou ação de
improbidade administrativa pelo ato praticado pelo prefeito no exercício de seu mandato.

Nessa situação hipotética, de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa e com a jurisprudência dos tribunais superiores, 

 a)  não caberia a ação de improbidade por se tratar de ato do prefeito de natureza omissiva. 
 b) não caberia a ação por improbidade, porque os prefeitos se submetem apenas à legislação específica sobre crimes de responsabilidade. 
 c) caberia a ação por improbidade, desde que observado o foro especial por prerrogativa de função para o seu ajuizamento.
 d) caberia a ação por improbidade, uma vez que o ato do prefeito atentou contra os princípios da administração pública. 
 e) caberia a ação por improbidade, que deveria ser proposta dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para as faltas disciplinares puníveis com

demissão.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826467

Questão 48: VUNESP - MJ (TJ SP)/TJ SP/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
José, médico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de emitir um laudo médico com o devido parecer, que deveria fazê-lo para instruir um
processo judicial. Nos termos do que determina a Lei nº 8.429/1992, a conduta de José que deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício configurou um ato de
improbidade administrativa que 

 a)  contribuiu para enriquecimento ilícito de terceiros interessados no processo judicial. 
 b)  atentou contra os princípios da Administração Pública. 
 c)  causou prejuízo ao erário. 
 d)  importou no seu próprio enriquecimento ilícito, pois recebeu uma gratificação para omissão de sua atribuição. 
 e)  favoreceu terceiro interessado para frustrar a licitude do processo judicial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/830716

Questão 49: VUNESP - EnfJ (TJ SP)/TJ SP/2019
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Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Constitui um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, dentre outros, 

 a)  revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. 
 b)  praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento previsto na sua área de competência. 
 c)  celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais. 
 d)  conceder benefício administrativo sem a observância das formalidades legais ou regulamentos diversos. 
 e)  perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública para compras de materiais específicos da área de saúde.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/839984

Questão 50: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Com relação a licitações e contratos administrativos e às disposições da Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item que se segue.
 
A publicidade é condição de eficácia dos atos da administração pública, por isso a inobservância do dever de publicação de atos oficiais pode caracterizar prática de ato
de improbidade administrativa.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843820

Questão 51: FUNDATEC - Aud Trib (Gramado)/Pref Gramado/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito do agente público, o praticado em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego
ou atividade nas entidades da administração direta ou indireta, como, por exemplo:

 a)  Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
 b)  Executar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea.
 c)  Facilitar ou permitir a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
 d)  Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.
 e)  Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/858384

Questão 52: FGV - TMD (DPE RJ)/DPE RJ/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Por meio de inquérito civil público, o Ministério Público realizou investigações sobre suposto envolvimento do policial civil João com a milícia que atua em determinada
comunidade do Rio de Janeiro. O MP obteve provas de que João adquiriu, para si, no exercício do cargo de inspetor de polícia, bem imóvel no valor de sete milhões de
reais, desproporcional à evolução de seu patrimônio ou à sua renda.

Pelos fatos narrados, de acordo com a Lei nº 8.429/92, em tese, João:

 a)  não cometeu qualquer ato de improbidade administrativa, pois a simples evolução patrimonial incompatível do agente público não configura ato ímprobo, sendo
imprescindível, de acordo com a lei de improbidade, a comprovação da origem ilícita da verba utilizada na formação do patrimônio do policial; 

 b)  não cometeu qualquer ato de improbidade administrativa, pois a simples evolução patrimonial incompatível do agente público não configura ato ímprobo, sendo
imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo financeiro aos cofres públicos; 

 c)  não cometeu qualquer ato de improbidade administrativa, pois eventuais atos de corrupção e envolvimento com o crime organizado fora do exercício da função
pública não configuram ato de improbidade e estão restritos às sanções na esfera criminal; 

 d)  cometeu ato de improbidade administrativa que importou enriquecimento ilícito e está sujeito, dentre outras, às sanções de perda dos bens acrescidos
ilicitamente ao seu patrimônio, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos; 

 e)  cometeu ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública e está sujeito, dentre outras, às sanções de perda da função
pública, cassação dos direitos políticos e ressarcimento de eventuais danos ao erário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860432

Questão 53: CEBRASPE (CESPE) - JE TJPR/TJ PR/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Conforme a Lei de Improbidade Administrativa, para a configuração de um ato de improbidade por dano ao erário, é imprescindível que haja, além do efetivo prejuízo,

 a) culpa do agente, ao menos.
 b) dolo genérico do agente, ao menos.
 c) dolo específico do agente.
 d) ilegalidade na conduta, independentemente do elemento subjetivo do agente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/862725

Questão 54: VUNESP - PAEPE (UNICAMP)/UNICAMP/Profissional para Assuntos Administrativos/Administração/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
É correto afirmar que, nos termos da Lei nº

 a)  10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), readaptação é o ato que investe o cidadão em cargo público.
 b)  8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), 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.
 c)  10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), a posse é o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do

cargo.
 d)  8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário perceber vantagem econômica, direta ou

indireta, para facilitar a alienação de bem público.
 e)  10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), o funcionário que completar 15 (quinze) anos de efetivo exercício perceberá mais a

sexta-parte do vencimento ou remuneração.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/863249

Questão 55: Instituto AOCP - Adm Edi (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
No que se refere ao ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, assinale a alternativa INCORRETA. 

 a)  Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 
 b)  Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por

preço inferior ao valor de mercado. 
 c)  Utilizar, em obra ou serviço público, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição da administração

indireta, dentre outras, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 
 d)  Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à

evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 
 e)  Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou

amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/863445

Questão 56: Instituto AOCP - Adm (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A improbidade administrativa é um ilícito civil que visa punir os agentes que atentarem contra a Administração Pública. A improbidade pode ocorrer tanto no campo
material quanto no campo principiológico. Nesse sentido, é correto afirmar que 

 a)  praticar ato visando fim proibido pode ser justificado desde que haja o entendimento de que existe grave ameaça de lesão ao patrimônio público. 
 b)  retardar ou deixar de praticar ato de ofício de forma injustificada é considerado um ato de improbidade contra os princípios da Administração Pública. 
 c)  deixar de revelar ou não permitir que chegue ao conhecimento de terceiro teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou

serviço é um ato de improbidade. 
 d)  deixar de receber vantagem econômica de particulares, quando essa verba poderá ser destinada a áreas essenciais, é ato de improbidade contra os princípios da

Administração Pública. 
 e)  denunciar ato ilícito em concursos, desde que os fins maiores do certame tenham sido alcançados, constitui ato atentatório quanto à Administração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/864156

Questão 57: Instituto AOCP - Ass Adm (UFPB)/UFPB/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Nos moldes da Lei nº 8.429/1992, 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.
 
Notadamente as seguintes opções constituem ato de improbidade, EXCETO 

 a)  praticar ato visando fim permitido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. 
 b)  revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. 
 c)  descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 
 d)  frustrar a licitude de concurso público. 
 e)  revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço

de mercadoria, bem ou serviço.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/865048

Questão 58: DIRPS UFU - Ass (UFU)/UFU/Administrativo/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Em relação à Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que 

 a)  permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado é uma forma de enriquecimento ilícito, consoante ao
que dispõe essa lei. 

 b)  a lei 8.429/92 aplica-se à entidade para cuja criação o erário tenha concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento da receita anual. 
 c)  na hipótese de “dano ao erário”, está o responsável pela prática de tal ato ímprobo sujeito ao pagamento de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial. 
 d)  excepcionalmente, poderá o particular representar-se à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática

de ato de improbidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/865538

Questão 59: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando a Lei n.º 8.429/1992 e a Lei Estadual n.º 11.781/2000 — que trata de processo administrativo estadual —, julgue o item, a respeito de improbidade
administrativa.

Servidor público que aja negligentemente na fiscalização das prestações de contas de parceria firmada pela administração pública com entidade privada cometerá ato de
improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874822

Questão 60: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca de improbidade administrativa, julgue o item subsecutivo.

Comete ato de improbidade administrativa o agente público que, em razão do exercício de sua função, é beneficiado com a aquisição de imóvel cujo valor seja
desproporcionalmente superior à evolução de sua renda ou patrimônio.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874874

Questão 61: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca de improbidade administrativa, julgue o item subsecutivo.
 
O agente público que nega publicidade de atos administrativos oficiais comete ato ímprobo que atenta contra os princípios da administração pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874877

Questão 62: VUNESP - IFR (Pref GRU)/Pref GRU/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
José, ocupante do cargo de fiscal de rendas, revelou para a imprensa fato de que tem ciência, em razão de suas atribuições, e que deve permanecer em segredo, visto
que se trata de dado sujeito à sigilo fiscal.
 
Considerando a situação hipotética e as disposições da Lei nº 8.429/92, é correto afirmar que José

 a)  não cometeu ato de improbidade administrativa.
 b)  cometeu ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.
 c)  cometeu ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito.
 d)  cometeu ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.
 e)  apenas terá cometido ato de improbidade administrativa se causar lesão ao patrimônio público e se enriquecer ilicitamente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/879868

Questão 63: ACEP - Ana (Pref Aracati)/Pref Aracati/Fundos de Investimento/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
No tocante às disposições previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992) e alterações posteriores, assinale a alternativa
correta.

 a) Os atos de improbidade administrativos praticados contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, de Território somente podem ser imputados a agentes públicos estáveis.

 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 estão sujeitos às penalidades previstas na Lei nº 8.429/1992 os atos de improbidade administrativa praticados contra o patrimônio de entidade que receba
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público. 

 d) Após aprovação em concurso público, a posse e o exercício de agente público no respectivo cargo público independem da apresentação de declaração dos bens e
dos valores que compõem o patrimônio privado do agente público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/899384

Questão 64: OBJETIVA CONCURSOS - FTM (Pref Itaberaí)/Pref Itaberaí/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 - 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, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.
 
(---) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia não 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 parcial ressarcimento do dano.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/907754

Questão 65: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 2/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
O Ministério Público ajuizou ação civil pública por improbidade em desfavor de Felipe dos Santos, servidor público federal estável, com fulcro no Art. 10, inciso IV, da Lei
nº 8429/92. O servidor teria facilitado a alienação de bens públicos a certa sociedade empresária, alienação essa que, efetivamente, causou lesão ao erário, sendo certo
que, nos autos do processo, restou demonstrado que o agente público não agiu com dolo, mas com culpa.
 
Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que está em consonância com a legislação de regência.

 a)  Felipe não pode sofrer as sanções da lei de improbidade, pois todas as hipóteses capituladas na lei exigem o dolo específico para a sua caracterização.
 b)  É passível a caracterização da prática de ato de improbidade administrativa por Felipe, pois a modalidade culposa é admitida para a conduta a ele imputada.
 c)  Não é cabível a caracterização de ato de improbidade por Felipe, na medida em que apenas os atos que atentam contra os princípios da Administração Pública

admitem a modalidade culposa.
 d)  Felipe não praticou ato de improbidade, pois apenas os atos que importam em enriquecimento ilícito admitem a modalidade culposa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/912672
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Questão 66: VUNESP - Enc (Pref Arujá)/Pref Arujá/Cadastro Imobiliário/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Caso o servidor municipal altere intencionalmente o cadastro imobiliário municipal para reduzir o valor registrado da área construída, com a finalidade de conceder
benefício fiscal sem a observância das formalidades legais e, assim, beneficiar terceiro, é correto afirmar, com base na Lei nº 8.429/1992, que 

 a)  se tratará de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, sem prejuízo das eventuais sanções de natureza criminal. 
 b)  a responsabilidade com base na mencionada lei não se estenderá ao terceiro beneficiado, por não se revestir este da condição de agente público, ainda que atue

com dolo. 
 c)  o servidor público municipal poderá vir a responder administrativa e penalmente, sem, contudo, responder com base na lei de improbidade administrativa, por se

aplicar esta apenas aos agentes detentores de cargo de natureza política. 
 d)  se tratará de ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário, podendo a responsabilidade se estender ao terceiro beneficiado pela ação do servidor

municipal. 
 e)  o servidor municipal estará sujeito à penalidade deressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de três a

cinco anos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/914942

Questão 67: FCC - OET (DETRAN SP)/DETRAN SP/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
O servidor de um órgão público municipal recebeu gratificação em dinheiro para a priorização de um processo administrativo de emissão de licença, para que esta fosse
emitida mais rapidamente do que a ordem cronológica estabelece. A conduta praticada pelo servidor

 a) pode ser enquadrada como ato de improbidade se ele for servidor público concursado, porque os servidores comissionados não preenchem os requisitos para
serem considerados sujeitos ativos.

 b) demanda apuração disciplinar, mas não pode ser objeto de ação de improbidade, porque não ficou claro se a licença foi indevidamente emitida.
 c) ensejará responsabilidade prioritária nas esferas administrativa e criminal, passando-se, após a conclusão dessa apuração, à investigação de ato de improbidade

residual.
 d) pode configurar ato de improbidade, desde que fique demonstrada lesão ao erário.
 e) configura ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, devendo ser demonstrado dolo do servidor para tanto.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/917858

Questão 68: FUNDATEC - Ass Adm (CRP 7)/CRP 7 (RS)/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa que apresenta um caso de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, conforme a Lei nº
8.429/1992. 

 a)  Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. 
 b)  Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 
 c)  Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 
 d)  Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 
 e)  Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à

evolução do patrimônio ou à renda do agente público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/918841

Questão 69: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Em janeiro de 2018, o Ministério Público de um estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a contratos com empresas de transporte urbano
no âmbito de determinada prefeitura municipal daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida prefeitura, por meio de
ofícios, que foram encaminhados ao então secretário municipal de urbanismo, sr. José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquet, no período de dez meses, entre
janeiro de 2018 e outubro de 2018, oito ofícios, que não obtiveram resposta do mencionado secretário. Posteriormente, o sr. José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral
do município citado acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei n.º 8.429/1992.

Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o item.

Para que a conduta do sr. José Silva seja caracterizada como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, é indispensável
que seja demonstrado o dano ao erário ou o enriquecimento ilícito desse agente público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922192

Questão 70: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Em janeiro de 2018, o Ministério Público de um estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a contratos com empresas de transporte urbano
no âmbito de determinada prefeitura municipal daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida prefeitura, por meio de
ofícios, que foram encaminhados ao então secretário municipal de urbanismo, sr. José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquet, no período de dez meses, entre
janeiro de 2018 e outubro de 2018, oito ofícios, que não obtiveram resposta do mencionado secretário. Posteriormente, o sr. José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral
do município citado acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei n.º 8.429/1992.

Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o item.
 
A conduta omissiva do sr. José Silva poderá caracterizar ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública mesmo que não seja
comprovado o elemento subjetivo do dolo para violar tais princípios.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922195

Questão 71: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019
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Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito de improbidade administrativa, processo administrativo e organização administrativa, julgue o item seguinte.

Para a caracterização de ato de improbidade que cause dano ao erário, basta, com relação ao elemento subjetivo, que seja constatada a culpa do agente com dever legal
de evitar tal prejuízo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922204

Questão 72: CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A respeito de improbidade administrativa e de prescrição e decadência administrativa, julgue o item subsecutivo.
 
O desrespeito ao princípio da moralidade pode ensejar, em certa medida, sanção legal, mas não configura ato de improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922521

Questão 73: IDECAN - Ass Adm (IF AM)/IF AM/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), analise as afirmativas a seguir:
 

I. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública de qualquer natureza é considerado ato de improbidade administrativa que causa
prejuízo ao Erário.
 
II. No caso de enriquecimento ilícito, apenas o agente público perderá os bens ou valores acrescidos ao patrimônio.
 
III. 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.

 
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/938105

Questão 74: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Ademar, ocupante de cargo em comissão em empresa pública, recebia pagamentos para não certificar o inadimplemento de entidades conveniadas que não
apresentavam prestação de contas na forma convencionada, o que seria obrigação do servidor. Com isso, as entidades em questão não eram intimadas a devolver os
recursos recebidos. Independentemente do vínculo jurídico firmado entre a empresa pública e as entidades mencionadas, 

 a)  o servidor público pode ser responsabilizado por ato administrativo que gera prejuízo ao erário, desde que se confirme e comprove que agiu com dolo e má-fé. 
 b)  o empregado em questão não poderá ser responsabilizado por ato de improbidade, porque não possui vínculo estatutário com a empresa pública. 
 c)  a empresa pública não se enquadra na condição de sujeito passivo de improbidade, porque possui geração de receitas próprias e fins lucrativos, podendo a

conduta, no entanto, tipificar ilícito penal. 
 d)  diante do comprovado enriquecimento ilícito do servidor, que intencionalmente deixou de emitir certidão declarando a inadimplência das entidades, resta

tipificado ato de improbidade. 
 e)  o servidor não poderá ser processado por ato de improbidade que gera prejuízo ao erário, eis que descaracterizado o enriquecimento ilícito pelo fato de os

recursos não advirem do Tesouro.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/943637

Questão 75: IDIB - GM (Petrolina)/Pref Petrolina/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Sabe-se que os atos de improbidade administrativa acarretam a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário. Nesse cenário, é correto afirmar:

 a) Para a aplicação das sanções relativas à improbidade administrativa, é necessário que o agente público tenha auferido algum tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego.

 b) Não se considera improbidade administrativa o ato de conceder benefício fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
 c) Os atos de improbidade administrativa somente podem ser praticados de forma dolosa.
 d) Para a aplicação das sanções relativas à improbidade administrativa, é necessário que tenha ocorrido algum tipo de lesão patrimonial ao erário.
 e) Pratica improbidade administrativa o agente público que deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/957440

Questão 76: Instituto AOCP - Ass (UFRB)/UFRB/Administração/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
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 estão reguladas na Lei 8.429/1992. De acordo com a lei mencionada, é correto afirmar que 

 a)  constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário revelar fato ou circunstância de que se tem ciência em razão das atribuições e que deva
permanecer em segredo. 

 b)  constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem
ou serviço por preço superior ao de mercado. 
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 c)  constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie. 

 d)  constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública celebrar contrato de rateio de consórcio público sem
suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/958491

Questão 77: Instituto AOCP - Tec (UFRB)/UFRB/Laboratório/Microscopia/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre atos de improbidade administrativa, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. Receber vantagem ou valor em dinheiro para praticar ações ou omissões em razão de sua função pública.

II. Aceitar emprego efetivo ou praticar consultoria a práticas que tenham ligação direta com suas atividades no serviço público.

III. Pertencer a quadro societário de empresa como cotista sem exercer função administrativa.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/958554

Questão 78: INAZ do Pará - Aux Adm (CRF AC)/CRF AC/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
“Improbidade administrativa” está adequadamente caracterizada na alternativa:

 a)  Ação pública de transferência de responsabilidade. Ocorre quando um agente público não se sente capacitado ou habilitado para executar determinada tarefa e a
repassa para outrem.

 b)  Fenômeno processual que comumente se dá no momento em que um agente público, investido das prerrogativas de seu cargo, deixa de cumprir com suas
obrigações estatutárias.

 c)  Trata-se de uma ação praticada contra a administração pública, por um agente público ou privado, de ordem física ou jurídica para a qual o Estado intercederá
com as medidas administrativas cabíveis.

 d)  Ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública, cometido por agente público, durante o exercício de função pública ou decorrente desta.
 e)  Apresenta um respaldo legal estabelecido pela Lei 8.429/92, outorgada como Lei de Controle Improbatório (LCI), onde em seus arts. 2 e 3, define do que trata o

ato em questão.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/960012

Questão 79: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Controle Externo/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Autoridade administrativa de determinado ente ofereceu representação ao Ministério Público contra conduta de agente público que resultou na locação de bem, pelo
poder público, em valor superior ao de mercado.

Nessa situação hipotética, o ato imputado 

 a) não caracteriza improbidade administrativa, por ausência de previsão legal. 
 b)  somente caracteriza improbidade administrativa se houver conduta dolosa e for comprovado o enriquecimento ilícito do agente público. 
 c) apenas caracteriza improbidade administrativa se a conduta for dolosa, independentemente da comprovação de enriquecimento ilícito do agente público. 
 d) caracteriza improbidade administrativa se for demonstrada conduta dolosa ou culposa, desde que seja comprovado o enriquecimento ilícito do agente público. 
 e) caracteriza improbidade administrativa se for demonstrada conduta dolosa ou culposa, independentemente da comprovação de enriquecimento ilícito do agente

público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/972973

Questão 80: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Direito/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Nos termos da Lei n.º 8.429/1992, titular de órgão público que deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade prevista na legislação estará sujeito a
responder por ato de improbidade administrativa que 

 a)  causa prejuízo ao erário, somente se a omissão for dolosa. 
 b)  causa prejuízo ao erário, somente se a omissão for culposa. 
 c)  causa prejuízo ao erário, independentemente de a omissão ser culposa ou dolosa. 
 d)  viola os princípios da administração pública, somente se a omissão for dolosa. 
 e) viola os princípios da administração pública, se a omissão for culposa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973029

Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - Ass Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Controle Externo/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando-se que a Lei n.º 8.429/1992 e a Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) definem formas de enfrentamento dos desvios de conduta lesivos ao patrimônio
público e que ambas foram norteadas por princípios comuns, é correto afirmar que o ato de enriquecimento ilícito 

 a) afronta os princípios da legalidade, da honestidade e da lealdade às instituições, assim como os valores éticos. 
 b) exime o agente público do dever de ressarcir todo e qualquer dano causado ao erário público. 
 c) é considerado improbidade administrativa caso seja decorrente da aceitação, pelo agente público, de presente de quem quer seja, em qualquer circunstância. 
 d)  pressupõe a responsabilização das pessoas jurídicas nos âmbitos administrativo e civil, quando elas causarem danos à administração pública com dolo ou culpa. 
 e) permite o acordo de leniência, que poderá ser celebrado por qualquer autoridade de órgão ou entidade pública com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática

de atos lesivos ao patrimônio público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973428
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Questão 82: CEBRASPE (CESPE) - Proc C (MPC TCE-PA)/TCE-PA/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 e a jurisprudência do STJ, assinale a opção correta a respeito de improbidade administrativa. 

 a)  Admite-se a decretação da prescrição intercorrente em ação de improbidade administrativa. 
 b) A condenação por improbidade administrativa derivada de ínfima ofensa a princípio da administração pública possibilita ao magistrado a aplicação de sanção

aquém do mínimo legal. 
 c) Aplicam-se às inquirições ou aos depoimentos realizados nos processos regidos pela referida lei as disposições do Código de Processo Civil. 
 d) Transferir recurso a entidade privada em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento

congênere exigido pela lei configura ato de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública. 
 e) O ressarcimento ao erário decorrente da existência de título executivo extrajudicial prolatado por tribunal de contas impede, em qualquer hipótese, a proposição

de ação de improbidade administrativa relativa ao mesmo fato.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/974737

Questão 83: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Adquirida uma área pelo Poder Público, para fins de regularização fundiária, e não utilizada para esta finalidade, o agente responsável poderá ser responsabilizado por ato
de improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983391

Questão 84: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
As condutas tipificadas no art. 9º da Lei n. 8.429/1992, na forma comissiva, exigem que, além do prejuízo, ocorra enriquecimento ilícito.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983396

Questão 85: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, previstos no art. 9º da Lei n. 8.429/1992, admitem tentativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983406

Questão 86: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A comprovação do dano ao erário não dispensa a prova da diminuição do patrimônio da entidade lesada.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983407

Questão 87: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Os atos de improbidade administrativa que atentam contra os Princípios da Administração Pública, previstos no art. 11 da Lei n. 8.429/92, permitem a punição do agente
imperito.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983408

Questão 88: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
É inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei n. 8.429/1992, exigindo-se a presença do elemento subjetivo de dolo nos casos de atos de improbidade
que importam enriquecimento ilícito e que atentam contra os Princípios da Administração Pública, e culpa no caso de atos de improbidade administrativa que causam
prejuízo ao erário.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983430

Questão 89: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Para caracterização de ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, nos casos de dispensa indevida ou fraude a procedimento licitatório o dano ao erário
prescinde de comprovação.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/983448
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Questão 90: FUNDEP - AssLg (CM Itambé MD)/CM Itambé MD/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Improbidade administrativa é todo ato que vai contra os princípios da administração pública.
 
De acordo com a Lei nº 8.429/1992 (Lei da Improbidade Administrativa), não é considerado improbidade administrativa.

 a)  cometer atos que geram enriquecimento ilícito.
 b)  executar ações que causam prejuízo ao patrimônio público.
 c)  praticar atos que violam os princípios da administração pública.
 d)  transferir recursos da União dos estados para os municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/988047

Questão 91: CEFETMINAS - ACS (Bela Vista MG)/Pref B Vista MG/Departamento de Saúde/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre a Lei de Improbidade Administrativa n.º 8.429- 1992, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
 
I. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito 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

PORQUE
 
II. os atos de improbidade administrativa, em razão de sua natureza, só podem ser praticados por servidores públicos.
 
A respeito das asserções, é correto afirmar que

 a)  as duas são falsas.
 b)  a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
 c)  a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
 d)  as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/989157

Questão 92: CEFETMINAS - ASoc (Bela Vista MG)/Pref B Vista MG/Departamento de Assistência Social/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre a Lei de Improbidade Administrativa, n.º 8.429-1992, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
 
I. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das
atribuições e que deva permanecer em segredo
 

PORQUE
 
II. constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública negar publicidade aos atos oficiais.
 
A respeito das asserções, é correto afirmar que

 a)  a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
 b)  a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
 c)  as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
 d)  as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/989411

Questão 93: FCC - Proc (SANASA)/SANASA/Jurídico/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Um empregado de uma fundação instituída e mantida pela Administração pública municipal foi surpreendido utilizando veículo funcional para fins particulares. Constatou-
se, ao fim de regular apuração, que a conduta era frequente e reiterada. Além disso, restou comprovado que as despesas de combustível não eram suportadas pelo
empregado, ou seja, também eram custeadas com recursos da instituição.
 
Diante dessa narrativa, no que se refere à possibilidade de responsabilização do empregado,

 a) não se vislumbra conduta típica de ato de improbidade, tendo em vista que se trata de empregado celetista integrante de fundação, não abrangido pelo conceito
de agente público para aquela finalidade.

 b) impõe-se responsabilidade penal, que absorve os ilícitos civis e administrativos, cujo processamento fica suspenso até final decisão judicial acerca da existência de
crime.

 c) abrange as esferas penal, administrativa e civil de forma independente, salvo se restar configurado ato improbo que, pela maior gravidade, absorve os demais
ilícitos.

 d) cabe responsabilização por ato de improbidade, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, por presumido dano ao erário.
 e) é cabível a imputação de ato de improbidade ao empregado, cuja conduta demonstra dolo, inclusive em virtude da reiteração narrada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/989690

Questão 94: FGV - TJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
João, Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, recebeu, para si, a quantia de cem mil reais em dinheiro, a título de comissão (propina) de Maria,
pessoa que tinha interesse direto que podia ser atingido por omissão decorrente das atribuições de João. Conforme acordado previamente com Maria, João deixou de
realizar atos funcionais que viabilizariam a penhora em desfavor dela, que figura como executada em determinado processo judicial.
 
Consoante dispõe a Lei nº 8.429/92:

 a)  João e Maria praticaram ato de improbidade administrativa, o primeiro na qualidade de agente público e a segunda como particular que concorreu e se beneficiou
do ato;
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 b)  João e Maria não praticaram ato de improbidade administrativa, o primeiro porque não houve prejuízo ao erário e a segunda porque não é agente público;
 c)  João praticou ato de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública, mas Maria não pode responder por ato de

improbidade por ser particular;
 d)  João e Maria não praticaram ato de improbidade administrativa, ainda que a lei de improbidade também incida sobre particulares, porque não houve prejuízo ao

erário;
 e)  João e Maria não praticaram ato de improbidade administrativa, por ausência de tipicidade na lei de improbidade, mas responderão na seara criminal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/997091

Questão 95: FGV - TJ (TJ CE)/TJ CE/Técnico-Administrativa/"Sem Especialidade"/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
João é ocupante do cargo efetivo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça e exerce o cargo de gerente do departamento de compras. No exercício da função, João
recebeu vantagem econômica consistente em vinte mil reais, para fazer declaração falsa sobre a quantidade de mercadorias fornecidas ao Tribunal, por força de contrato
administrativo de aquisição de material de escritório firmado com determinada sociedade empresária.
 
No caso em tela, de acordo com as disposições da Lei nº 8.429/92, João:

 a)  não praticou ato de improbidade administrativa, por se tratar de servidor do Poder Judiciário, mas deve responder nas searas criminal e disciplinar;
 b)  não praticou ato de improbidade administrativa, pois não houve comprovação de prejuízo ao erário, mas deve responder na seara disciplinar;
 c)  praticou ato de improbidade administrativa e por isso está sujeito, dentre outras sanções, ao ressarcimento integral do dano, perda da função pública, cassação

dos direitos políticos e pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente;
 d)  praticou ato de improbidade administrativa e por isso está sujeito, dentre outras sanções, à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da

função pública e pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial;
 e)  praticou ato de improbidade administrativa e por isso está sujeito, dentre outras sanções, ao ressarcimento integral do dano, perda da função pública, cassação

dos direitos políticos e pena privativa de liberdade por ato de corrupção a ser cumprida em regime fechado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/997337

Questão 96: IPEFAE - Ana Leg (CM SJBV)/CM SJBV/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Analise as frases abaixo, relacionadas à Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, e responda.

I - Frustrar a licitude de concurso público.

II - Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.

III - Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o
preço de mercadoria, bem ou serviço.
 
IV - Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição da União,
estados, Distrito Federal ou municípios, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

Todas as hipóteses acima enquadram-se como atos que importem improbidade administrativa, porém, apenas uma delas se caracteriza por ato de improbidade que se
destaca em provocar ao agente improbo o enriquecimento ilícito. Esta hipótese está prevista na alínea: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001181

Questão 97: IPEFAE - Tec Leg (CM SJBV)/CM SJBV/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
João é vereador no Município de Terras do Arraial. Adquiriu, após o exercício da vereança, uma chácara que é utilizada para veraneio. Ocorre que, o acesso para seu
imóvel é muito difícil, pois trata-se de estrada de chão, chamada de “Av. Tremendão”, que está em condições muito precárias, já que toda esburacada e desnivelada.
Utilizando-se de sua posição hierárquica dentro do quadro do legislativo, João dirige-se ao departamento de manutenção de vias públicas e, em conversa informal com o
responsável legal, solicita que, no Domingo pela manhã, uma equipe composta de tratores e caminhões, além de operários, seja enviada ao local para nivelar a
mencionada avenida. No respectivo domingo, João aproveita a oportunidade e pede para a equipe adentrar em sua chácara, a fim de realizar uma pequena
terraplanagem na parte dos fundos do imóvel. O serviço não leva mais que 30 minutos e, como contrapartida, João paga uma “caixinha” de R$ 100,00 para cada
operador de máquina pelo serviço prestado.

Considerando que todo esse procedimento ocorreu de forma não protocolar, pode-se afirmar que: 

 a)  João praticou ato de improbidade administrativa, prática esta que também se caracteriza quando alguém utilizar, em obra ou serviço particular, veículos,
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição do poder público, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados
ou terceiros contratados pela Fazenda Pública.

 b)  João só praticou ato de improbidade a partir do momento que ofereceu dinheiro aos servidores. Se a vantagem econômica, tanto auferida por João como pelos
servidores não tivesse existido, não haveria que se falar em ato de improbidade, pois, pelo princípio da proporcionalidade, tendo em vista que o serviço não levou mais
que 30 minutos, não há que se falar em ato ilícito. 

 c)  João não praticou ato de improbidade pois como representante do povo, eleito democraticamente, pertencente, portanto, ao poder legislativo, não está suscetível
às penalidades da lei de improbidade, não obstante, por este ato, possa estar suscetível a sofrer processo de impeachment por falta de decoro parlamentar. 

 d)  Apenas os operários que conduziam o maquinário praticaram ato de improbidade, à partir do momento que aceitaram dinheiro para realização do serviço na
chácara de João.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001687

Questão 98: FCC - AJ (TJ MA)/TJ MA/Direito/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Um professor da rede pública de ensino de determinado ente subtraiu material de escritório destinado e armazenado na unidade escolar, para destiná-lo a uma instituição
sem fins lucrativos atuante na área de educação e da qual é membro integrante formalmente. Diante da descrição dos fatos, o professor 

 a)  poderá responder apenas por infração disciplinar, não se admitindo imputação de ato de improbidade, tendo em vista que não houve locupletamento ilícito por
parte do servidor. 
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 b)  deverá repor os materiais subtraídos, sem consequências administrativas, civis ou criminais, considerando que a finalidade do ato era assistencial e aderente às
atividades desenvolvidas na escola. 

 c)  poderá responder por ato de improbidade, ainda que não tenha sido verificado enriquecimento ilícito, sem prejuízo da possível imputação de infração disciplinar e
criminal, dada a independência de instâncias. 

 d)  não se submete à esfera de improbidade, pois a tipificação do conceito de agente público, para essa finalidade, demandaria que o servidor ocupasse cargo formal
de direção ou tivesse efetivamente poderes de direção. 

 e)  será responsabilizado nas esferas administrativa e civil, considerando que a tipificação das modalidades de ato de improbidade não depende da comprovação de
dolo por parte do servidor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1009164

Questão 99: FCC - TJ (TJ MA)/TJ MA/Apoio Técnico Administrativo/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A configuração da prática de ato de improbidade na modalidade que gera enriquecimento ilícito 

 a)  implica necessariamente a perda do cargo público ocupado pelo agente público, independentemente de culpa ou dolo, sem prejuízo da imposição de outras
sanções. 

 b)  somente tem lugar quando a mesma conduta tenha implicado prejuízo ao erário. 
 c)  exige a titulação de cargo ou emprego público, na medida em que a penalidade cabível é a interrupção do vínculo funcional. 
 d)  é presumida quando a conduta implicar também prejuízo ao erário, diante da relevância do bem tutelado. 
 e)  exige demonstração do elemento subjetivo dolo, não se admitindo presunção de autoria.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1010016

Questão 100: FUNDATEC - ACI (Pref POA)/Pref POA/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considere a seguinte situação hipotética: um servidor municipal recebeu vantagem econômica por intermediar a liberação de verbas públicas, motivo pelo qual foi
processado por improbidade administrativa. Considerando os termos da Lei nº 8.429/1992, a conduta desse servidor está inserida expressamente na modalidade de ato
de improbidade administrativa: 

 a)  Decorrente de concessão de benefício administrativo e financeiro. 
 b)  Que atenta contra os princípios da administração pública. 
 c)  Decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro. 
 d)  Causador de prejuízo ao erário. 
 e)  Que importa enriquecimento ilícito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016351

Questão 101: FCC - AFTM (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Suponha que determinado Auditor Fiscal Tributário Municipal tenha se omitido na fiscalização de empresa cujo setor de atuação estava sob sua responsabilidade, mesmo
após ter recebido diversas denúncias de possíveis condutas fraudulentas e práticas elisivas envolvendo o recolhimento de tributos municipais. Subsequentemente, após
escândalo noticiado pela imprensa, quando veio à tona todo o esquema fraudulento, o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra o referido
servidor e em face dos sócios da empresa. Não restou comprovado que o servidor tenha recebido propina ou qualquer vantagem pecuniária, porém evidenciou-se que
deixou de efetuar a regular fiscalização do estabelecimento comercial em questão. Considerando as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº
8.429/1992), referida ação 

 a)  possui base jurídica exclusivamente em relação aos particulares, em face da prática de conduta comissiva dolosa e manifesto prejuízo contra a Administração,
cabendo acionamento do servidor, por sua conduta omissiva, unicamente na esfera disciplinar. 

 b)  não encontra base jurídica, eis que improbidade pressupõe a comprovação de conduta comissiva por parte de agente público, com elemento volitivo doloso ou
culpa grave, não sendo condutas omissivas capituladas como ato de improbidade de qualquer espécie. 

 c)  terá base jurídica desde que comprovado, cumulativamente, conluio entre os particulares e o servidor com o intuito de causar prejuízo à Administração e obter
vantagem pecuniária para um ou para ambos, não sendo viável o apenamento de apenas um deles isoladamente. 

 d)  possui base jurídica exclusivamente em relação ao servidor, independentemente de comprovação de dolo, não alcançando particulares, estes que somente
respondem na esfera penal por eventuais crimes praticados contra a Administração. 

 e)  encontra base jurídica tanto em face do servidor como dos particulares que causaram prejuízo à Administração, independentemente de comprovação de
enriquecimento ilícito, alcançando também condutas omissivas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016787

Questão 102: CONSULPAM - Bibl (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Marque o item INCORRETO sobre o tema: Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei (Lei 8.429/92), e notadamente: 

 a)  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. 

 b)  Perceber vantagem pecuniária, indireta, para fazer a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades
referidas no art. 1° por preço inferior ao valor de mercado.

 c)  Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à
evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 

 d)  Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1020326

Questão 103: PRÓ-MUNICÍPIO - TAE (CRP 11)/CRP 11 (CE)/Técnico Contábil/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Quando o agente público comete ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública, ele comete ato de improbidade administrativa. Acerca do tema,
marque a opção correta:
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 a)  Constitui ato de improbidade qualquer ato de ação do agente público que enseje perda patrimonial, no caso de omissão não constitui ato de improbidade, pois
ato se refere a fazer algo e não a deixar de fazer algo;

 b)  Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade,
e lealdade às instituições;

 c)  Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de
cargo, mandato, função, emprego;

 d) Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, celebrar contrato de rateio de consórcio público sem
suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1021869

Questão 104: PRÓ-MUNICÍPIO - Psico (CRP 11)/CRP 11 (CE)/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
João foi contratado como comissionado pelo prazo de 3 meses em uma repartição pública, ocorre que João recebeu vantagem econômica para facilitar a locação de um
imóvel público. Acerca dos atos de improbidade, marque a opção correta:

 a)  João cometeu crime, mas não um ato de improbidade, uma vez que não é Servidor Público e exerce somente um cargo comissionado e temporário;
 b)  No caso em tela não ocorreu improbidade administrativa, pois não houve prejuízo ao erário público, uma vez que é permitida a locação de um imóvel público. Não

houve prejuízo, mas ganho para o erário;
 c)  João cometeu ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, contudo, como não é agente público, João não perderá os bens ou valores

acrescidos ao seu patrimônio, fato que só poderia ocorrer com servidores concursados;
 d) Mesmo não sendo Servidor Público concursado, João se enquadra como Agente Público e terá que responder por ato de improbidade, pois todo aquele que

exerce, ainda que de forma temporária ou sem remuneração, não importando a forma de investidura é considerado Agente Público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1022249

Questão 105: PRÓ-MUNICÍPIO - Psico (CRP 11)/CRP 11 (CE)/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
No tocante aos atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública, marque a opção correta:

 a)  Ao Servidor é permitido negar publicidade dos atos oficiais quando a lei permitir;
 b)  Constitui ato de improbidade frustrar a licitude de concurso público;
 c)  Constitui ato de improbidade o Servidor deixar de praticar ato de ofício;
 d) Pode o Servidor praticar qualquer ato, mesmo os que tenha como finalidade regulamento diverso do previsto na regra de competência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1022250

Questão 106: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (Pref A Prado)/Pref Antônio Prado/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 - Improbidade Administrativa, 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. Quanto a esses atos de improbidade
administrativa, assinalar a alternativa INCORRETA: 

 a)  Frustrar a licitude de concurso público. 
 b)  Cumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela Administração Pública com entidades privadas. 
 c)  Negar publicidade aos atos oficiais. 
 d)  Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 
 e)  Praticar ato visando a um fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1031194

Questão 107: CONSULPAM - Moto (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
É o designativo técnico para conceituar corrupção administrativa, ou seja, o que é contrário à honestidade, à boa-fé, à honradez, à correção de atitude. Estamos nos
referindo a: 

 a)  Improbidade Administrativa. 
 b)  Processo Administrativo. 
 c)  Serviço Público. 
 d)  Regime Trabalhista.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1031455

Questão 108: CONSULPAM - AuxAdm (Pref Quadra)/Pref Quadra/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Improbidade administrativa é o designativo técnico para conceituar corrupção administrativa, ou seja, o que é contrário à honestidade, à boa-fé, à honradez, à correção
de atitude. Em relação ao tema, marque o item INCORRETO:

 a)  O ato de improbidade sempre decorrerá de um ato administrativo.
 b)  Qualquer conduta comissiva ou omissiva praticada no exercício da função ou fora dela, contrário à honestidade, à boa-fé, à honradez, à correção de atitude,

também poderá ser considerada improbidade administrativa.
 c)  O enriquecimento ilícito é uma modalidade de ato de improbidade administrativa.
 d)  O dano ao erário também é uma modalidade de ato de improbidade administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1033701

Questão 109: IBADE - Adv (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
“Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do
patrimônio ou à renda do agente público”. A citada conduta representa, de acordo com a Lei nº 8.429/92, ato de improbidade administrativa que:

 a)  causa prejuízo ao erário.
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 b)  importa enriquecimento ilícito.
 c)  atenta contra os princípios da administração.
 d)  decorre de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário.
 e)  equivale a crime federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034040

Questão 110: IBADE - ACI (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
O agente público dentro de suas funções permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. De acordo com as disposições da Lei nº 8.429/92, que
trata dos atos de improbidade administrativa, tal agente causará:

 a)  nenhum ato prejudicial à administração pública.
 b)  prejuízo negando publicidade aos atos oficiais.
 c)  enriquecimento ilícito.
 d)  prejuízo ao erário público.
 e)  concessão ou aplicação indevida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034569

Questão 111: CONSULPAM - SecEsc (Pref Quadra)/Pref Quadra/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca da Improbidade Administrativa, marque a alternativa CORRETA:

 a)  Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito 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.

 b)  Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação,
permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado.

 c)  Constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço
superior ao de mercado.

 d)  Todas as alternativas estão corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034883

Questão 112: FDC - Ana (SEHAC)/SEHAC/Contratos/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n° 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa, EXCETO:

 a)  ordenar ou permitir a realização de despesas públicas não autorizada em lei;
 b)  perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública;
 c)  usar, em proveito próprio, bens, direitos ou valores integrantes do acevo de entidades públicas;
 d)  receber vantagem econômica de qualquer natureza para permitir a exploração ou prática de jogos de azar e contrabando;
 e)  receber de amigos dinheiro, bens de qualquer natureza ou outra vantagem econômica, ainda que de pequeno valor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036180

Questão 113: FDC - Ana (SEHAC)/SEHAC/Jurídico/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Celebrar parcerias da Administração Pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie corresponde a
caso de improbidade administrativa:

 a)  que causa prejuízo ao erário;
 b)  que importa enriquecimento ilícito;
 c)  decorrente de concessão indevida de benefício financeiro;
 d)  que atenta contra os princípios da Administração Pública;
 e)  decorrente de aplicação indevida de tributo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036281

Questão 114: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE-RO/Direito/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considere as seguintes situações hipotéticas referentes a atos praticados por analistas de determinado tribunal de contas de um estado da Federação.

I Joaquim usou, em proveito próprio, bens e rendas do acervo patrimonial do tribunal.

II Sílvio doou a certa pessoa física, para fins educativos, bens e rendas do patrimônio do referido tribunal, sem observância das formalidades legais e
regulamentares previstas.

III Pedro deixou de cumprir exigência de requisitos de acessibilidade previstos em normas do mencionado tribunal.

Nessas situações, estarão sujeitos à ação de improbidade administrativa 

 a) somente Joaquim e Pedro, se tiverem agido com dolo ou culpa. 
 b) somente Joaquim e Sílvio, se tiverem agido com dolo ou culpa. 
 c) somente Sílvio e Pedro, se tiverem agido com dolo ou culpa. 
 d)  Joaquim, Sílvio e Pedro, mas somente Pedro, em caso de culpa. 
 e) Joaquim, Sílvio e Pedro, mas somente Sílvio, em caso de culpa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1037644

Questão 115: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019
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Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
O prefeito de um município, agindo dolosamente, deixou de prestar as contas devidas em relação aos recursos financeiros que havia recebido em virtude de convênio
firmado com o governo do estado.
 
A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando o que dispõe a Lei n.º 8.429/1992.
 
Quando agiu com dolo ao deixar de prestar as contas, o prefeito praticou ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1041083

Questão 116: DÉDALUS - Ass Jur (CORE RJ)/CORE RJ/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Conforme a Lei de Improbidade Administrativa, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente é ato de improbidade que: 

 a)  Importa em enriquecimento ilícito, pois a lei de Improbidade Administrativa também prevê a aplicação de sanções aos terceiros que, mesmo não se revestindo da
condição de agente público, induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade. 

 b)  Causa lesão ao erário, ainda que a conduta seja dolosa ou culposa, estando os herdeiros (sucessores) sujeitos ao ressarcimento do dano, até o limite do valor da
herança recebida. 

 c)  Caracteriza-se como ato que atenta contra os princípios da Administração Pública, uma vez que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e
lealdade às instituições. 

 d)  Causa lesão ao erário, tendo como possíveis consequências a perda dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário e a suspensão da função pública. 
 e)  Importa em enriquecimento ilícito, pois o agente público ou o terceiro auferiram algum tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de seu cargo,

mandato, função, emprego ou atividade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1044933

Questão 117: DÉDALUS - Fisc (CORE RJ)/CORE RJ/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa incorreta, com base Lei nº 8.429/92:

Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade (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), e/ou notadamente: 

 a)  Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por
preço inferior ao valor de mercado. 

 b)  Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de
contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. 

 c)  Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 
 d)  Usar, em proveito de terceiros, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial público ou privado. 
 e)  Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1045333

Questão 118: DÉDALUS - Fisc (CORE RJ)/CORE RJ/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Constitui segundo a Lei nº 8.429/92 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, e notadamente:

I- Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II- Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III- Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;

IV- Negar publicidade aos atos não oficiais;

V- Frustrar a licitude de concurso público.

Dos itens acima: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1045348

Questão 119: IDIB - Ag Adm (CREMERJ)/CREMERJ/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, 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, e notadamente:

I. praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II. retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III. revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.
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Assinale a alternativa correta: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049032

Questão 120: Pró-Reitoria GP CP2 - Psico (CP II)/CP II/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional.

De acordo com os seus dispositivos, é correto afirmar que constitui um ato de improbidade administrativa 

 a)  deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, causando lesão ao erário. 
 b)  frustrar a licitude de concurso público, atentando contra os princípios da administração pública. 
 c)  perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública, causando lesão ao erário. 
 d)  conceder benefício fiscal sem a observância da lei, atentando contra os princípios da administração pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1051619

Questão 121: OBJETIVA CONCURSOS - Esc (CAPSEM)/CAPSEM/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, NÃO é um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito:

 a)  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, e que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente
público.

 b)  Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
 c)  Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por

preço inferior ao valor de mercado.
 d)  Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à

evolução do patrimônio ou à renda do agente público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1057944

Questão 122: Unifil - Proc (Pref Sengés)/Pref Sengés/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Conforme disposto na Lei nº 8.429, de 2 de Junho de 1992 – Dos Atos de Improbidade Administrativa, assinale a alternativa incorreta.

 a) Constitui ato de improbidade administrativa retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
 b) Constitui ato de improbidade administrativa praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.
 c) Constitui ato de improbidade administrativa transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde com a prévia celebração de

contrato.
 d) Constitui ato de improbidade administrativa deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058455

Questão 123: FAFIPA - Cont Jr (FC Foz)/FC Foz do Iguaçu/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Assinale a alternativa CORRETA a respeito da Lei n.º 8429/1992, que regulamenta os atos de improbidade administrativa.

 a)  O servidor público que lesionar o patrimônio público deve ressarcir integralmente o dano, ainda que sua ação ou omissão seja culposa.
 b)  Secretário estadual não é passível de improbidade pois detém cargo de provimento em comissão.
 c)  A caracterização do ato de improbidade, que causa lesão ao patrimônio público, depende da comprovação da obtenção da vantagem indevida.
 d)  Apenas o Ministério Público poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato

de improbidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058552

Questão 124: SELECON - Tec NS (SME Cuiabá)/Pref Cuiabá/Tecnólogo em Gestão Pública/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Improbidade administrativa é o ato contrário aos princípios básicos da Administração Pública, cometidos por agentes públicos no exercício da função ou em decorrência
desta. De acordo com a Lei nº 8.429/92, NÃO constitui ato de improbidade administrativa:

 a)  receber vantagem econômica de qualquer natureza para permitir a exploração ou prática de jogos de azar e contrabando
 b)  ordenar ou permitir a realização de despesas públicas não autorizadas em lei
 c)  receber de amigos bens de qualquer natureza considerados como presentes, ainda que de pequeno valor
 d)  usar, em serviço particular e proveito próprio, veículo ou equipamento, bem como ajuda de servidores públicos ou terceirizados contratados

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1061937

Questão 125: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Processual/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
João, servidor público municipal ocupante de cargo de provimento efetivo, no exercício da função de vigia de uma repartição pública, permitiu que Pedro, seu amigo de
infância, ali ingressasse e subtraísse diversos bens de elevado valor. Os bens foram vendidos e Pedro ficou com a integralidade do montante arrecadado.
 
Considerando a tipologia da Lei nº 8.429/1992, é correto afirmar que:
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 a)  Pedro responderá por dano ao patrimônio público, e João, por violação aos princípios regentes da atividade estatal;
 b)  Pedro responderá por dano ao patrimônio público, e João, por enriquecimento ilícito;
 c)  João responderá por dano ao patrimônio público, e Pedro, por enriquecimento ilícito;
 d)  João e Pedro responderão por dano ao patrimônio público;
 e)  João e Pedro responderão por enriquecimento ilícito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1067271

Questão 126: OBJETIVA CONCURSOS - ADP (Pref V. Verde)/Pref Vale Verde/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 - Improbidade Administrativa, analisar os itens abaixo:
 

I. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.
 
II. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1068294

Questão 127: FAUEL - Aux (Pref Honório S)/Pref Honório Serpa/Administrativo/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Quando lidamos com atos ilegais ou contrários aos princípios básicos da Administração Pública, estamos lidando diretamente com um caso de:

 a)  Improbidade Administrativa.
 b)  Ato Administrativo.
 c)  Acúmulo de Funções.
 d)  Atribuição de cargos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1069193

Questão 128: FCC - Ana JD (DPE AM)/DPE AM/Ciências Jurídicas/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração pública, conforme previsão da Lei nº 8.429/2012:

 a)  Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela Administração pública com entidades privadas.
 b)  Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.
 c)  Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
 d)  Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou

amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.
 e)  Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das

entidades mencionadas no art. 1º desta Lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1072689

Questão 129: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica e de outras previstas na própria Lei nº 8.429/1992, o responsável pelo
ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública está sujeito

 a)  à perda dos direitos civis e políticos por até 12 anos.
 b)  ao pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.
 c)  à perda do cargo e à declaração de incapacidade permanente para investidura em função pública.
 d)  à suspensão da licença para exercício de profissão relacionada à prática do ato de improbidade.
 e)  à censura pública em publicação oficial ou privada de grande circulação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074337

Questão 130: OBJETIVA CONCURSOS - FFaz (Pref Candói)/Pref Candói/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, 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, e notadamente:
 

I. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
II. Negar publicidade aos atos oficiais.
III. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.

 
Está(ão) CORRETO(S):

 a)  Somente o item III.
 b)  Somente os itens I e II.
 c)  Somente os itens I e III.
 d)  Somente os itens II e III.
 e)  Todos os itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074874
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Questão 131: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Administrativo de Contratos e Convênios/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei nº 8.429/92 apresenta três tipos de atos ímprobos na administração. Assinale abaixo a alternativa que não representa ato que atente contra os princípios da
Administração Pública.

 a) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deve permanecer em segredo
 b) Frustrar a licitude de concurso público
 c) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço

da mercadoria, bem ou serviço
 d) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075023

Questão 132: IBFC - AACC (FSA)/FSA/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Sobre os atos que atentem contra os princípios da Administração Pública, assinale a alternativa correta.

 a) Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta Lei

 b) Utilizar, em obra ou serviço particular, veículo, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das
entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades

 c) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço
da mercadoria, bem ou serviço

 d) Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bens integrantes do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º
desta Lei, ou ainda a prestação de serviços por parte delas, por preço inferior ao de mercado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075587

Questão 133: IBFC - AACC (FSA)/FSA/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei 8.429/92 classifica os Atos de Improbidade em 3 (três) tipos. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 

(  ) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo é Ato que importa enriquecimento ilícito.
 
(  ) Facilitar ou concorrer de qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial do Poder Público é Ato que importa dano ao Erário.
 
(  ) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel é Ato que importa violação de princípios.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075596

Questão 134: IBFC - Aux (FSA)/FSA/Financeiro I/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei nº 8429/92 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 regulamentando, portanto, a improbidade administrativa. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.

 a) Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de
cargo, mandato, função ou emprego desde que, em todos os casos, o ato seja praticado por alguém que exerça atividade vinculada à administração pública, não se
aplicando aos particulares

 b) Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens do Patrimônio Público

 c) Reputa-se agente público, para fins de improbidade administrativa, apenas àquele que exerce, em caráter permanente e mediante remuneração, cargo, emprego
ou função nas entidades públicas

 d) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário, os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio, não podendo se falar, no
entanto, na perda do cargo ou função pública

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076771

Questão 135: IBFC - Aux (FSA)/FSA/Financeiro I/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
O art. 11 da Lei nº 8429/92 dispõe sobre os atos de improbidade que atentam contra os Princípios da Administração Pública. A esse respeito, assinale a alternativa
correta.

 a) É ato de improbidade transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou
instrumento congênere

 b) É permitido a autoridade administrativa, retardar ou deixar de praticar, ainda que indevidamente, ato de ofício
 c) Não se enquadra nos atos de improbidade o fato de, determinado agente público revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que

deveriam permanecer em segredo
 d) É garantido ao agente público praticar, por critérios de conveniência, ato diverso do que prevê a lei ou regulamento, ou ainda, distintos daquele previsto na regra

de competência
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076773

Questão 136: COPESE UFPI - Estag (TRF1 Piauí)/TRF 1/Direito/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)



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

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19526907/imprimir 26/39

Fúlvio, servidor público, pediu para Tício, auxiliar de serviços gerais do órgão que dirige, efetuar a limpeza do quintal da sua residência. Em face da situação descrita
aponte a opção CORRETA.

 a)  Utilizar, em obra ou serviço particular o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por entidades públicas não configura ato de
improbidade, uma vez que praticado no âmbito privado de relação entre os envolvidos.

 b)  Utilizar, em obra ou serviço particular o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por entidades públicas não configura ato de
improbidade, isso porque não há, na hipótese, configuração de prejuízo ao erário.

 c)  Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, utilizar em obra ou serviço particular o trabalho de servidores públicos,
empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

 d)  Utilizar, em obra ou serviço particular o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por entidades públicas constitui ato de improbidade
administrativa que causa prejuízo ao erário.

 e)  Utilizar, em obra ou serviço particular o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por entidades públicas constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1084882

Questão 137: COPESE UFPI - Ass (UFPI)/UFPI/Administração/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo o art. 11, da Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, 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. Com base no exposto, marque a opção que
NÃO se caracteriza como ato de improbidade administrativa:

 a)  Negar publicidade aos atos oficiais.
 b)  Deixar de prestar contas quando estiver obrigado a fazê-lo.
 c)  Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço

de mercadoria, bem ou serviço.
 d)  Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.
 e)  Dar cumprimento à exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1085438

Questão 138: COCP IFMT - Arq (IF MT)/IF MT/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço inferior ao de mercado.
 b)  Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades com fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente.
 c)  Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas com a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
 d)  Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público.
 e)  Conceder benefício administrativo ou fiscal com a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1088169

Questão 139: CPCON UEPB - TLeg (CM Santa Rita)/CM Santa Rita/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, conforme as disposições da Lei nº 8.429/92: 

 a)  Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à
evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 

 b)  Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 
 c)  Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 
 d)  Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. 
 e)  Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço

de mercadoria, bem ou serviço.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1092780

Questão 140: FAUEL - Cont (Mandaguari)/Pref Mandaguari/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Improbidade administrativa é o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da Administração Pública no Brasil, cometido por agente público, durante o exercício de
função pública ou decorrente desta. Nos termos da Lei nº 8.429, adquirir, para outrem, no exercício de mandato, bens de qualquer natureza cujo valor seja
desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público é ato de improbidade que:

 a)  Importa enriquecimento ilícito
 b)  Caracteriza ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.
 c)  Causa prejuízo ao erário.
 d)  Não constitui ato de improbidade administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1108257

Questão 141: CSEP IFPI - Ass Adm (IF PI)/IF PI/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando os atos de improbidade praticados por agentes públicos em consonância com a lei nº 8.429/1992, classifique a segunda coluna de acordo com a primeira e
indique a sequência correta. 
 

PRIMEIRA COLUNA 
 
(1) Atos que causam prejuízo ao erário 
 
(2) Atos que atentam contra os princípios da Administração Pública 
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(3) Atos que importam enriquecimento ilícito 
 
SEGUNDA COLUNA 
 
( ) Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. 
 
( ) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 
 
( ) Frustrar a licitude de concurso público. 
 
( ) Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. 
 
( ) Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 
 
( ) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.

 
A sequência correta é: 

 a)  1 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2
 b)  1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2
 c)  1 - 3 - 2 - 2 - 1 - 2
 d)  3 - 3 - 1 - 2 - 1 - 2
 e)  3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 1 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115719

Questão 142: CSEP IFPI - Ass Adm (IF PI)/IF PI/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
As afirmativas abaixo citam atos de Improbidade Administrativa relacionados a Enriquecimento Ilícito por um agente público, com exceção de: 

 a)  receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer
outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades da administração direta ou
indireta.

 b)  adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à
evolução do patrimônio ou à renda do agente público.

 c)  aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento somente para pessoa física que tenha interesse suscetível de ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.

 d)  perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.
 e)  receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1115744

Questão 143: Instituto Imagine - Proc Leg (CM Parisi)/CM Parisi/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Quanto à improbidade administrativa, considere o julgamento de um Prefeito Municipal, que efetua contratações sem prévia aprovação em concurso público, pautando-se
em lei municipal que prevê o provimento dos cargos em comissão, não obstante, tais cargos, não terem funções de direção, chefia ou assessoramento, e assinale a
alternativa correta: 

 a)  Será caracterizada, ainda que a inconstitucionalidade lei não for manifesta, nem declarada, entendendo-se como abusivo o ato do Administrador.
 b)  Não está caracterizada a improbidade administrativa por ausência de dano ou enriquecimento ilícito do Agente, uma vez que a contratação sem concurso com

fundamento em lei municipal que a autorizava gera presunção de moralidade. 
 c)  Não será caracterizada, uma vez que a presunção de constitucionalidade da lei afasta o dolo, restando apenas a culpa, elemento subjetivo insuficiente para a

caracterização do ilícito, não obstante a ilegalidade das nomeações. 
 d)  Será caracterizada, uma vez que há necessidade de dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1117287

Questão 144: Instituto Imagine - Proc Leg (CM Parisi)/CM Parisi/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A improbidade administrativa é definida como uma conduta inadequada, praticada por agentes públicos ou outros envolvidos, que cause danos à administração pública.
Quanto à forma de atuação, a ação de improbidade que se manifesta quando um agente público utiliza seu cargo, mandato ou outra atividade exercida em entidade
pública para adquirir vantagem econômica que beneficie a si mesmo ou a outro envolvido, causando lesão à União é a(o): 

 a)  Ato que causa prejuízo ao erário. 
 b)  Ato de enriquecimento ilícito. 
 c)  Ato que viola os princípios da administração pública. 
 d)  Ato de crime contra a administração pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1117338

Questão 145: IBFC - PNS (SMASDH Cuiabá)/Pref Cuiabá/Administrador/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei nº 8.429/92 apresenta os tipos de atos ímprobos na administração. Com base nesse conhecimento, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou
Falso (F).
 

(  ) revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições, e que deve permanecer em segredo é ato que atenta contra os princípios da
Administração Pública.
 
(  ) celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei é Ato de
Improbidade Administrativa que causa prejuízo ao erário.
 
(  ) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado é Ato
de Improbidade Administrativa que importa enriquecimento ilícito.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1118661

Questão 146: IBFC - PNS (SMASDH Cuiabá)/Pref Cuiabá/Apoio Jurídico/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 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, estão sujeitos à Lei de Improbidade Administrativa. A respeito dos Atos
de Improbidade Administrativa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 

(  ) Constitui Ato de Improbidade Administrativa que importa enriquecimento ilícito, retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
 
(  ) Constitui Ato de Improbidade Administrativa adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer
natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público.
 
(  ) Constitui Ato de Improbidade Administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, frustrar a licitude de concurso público, exceto quando
for para o interesse público.
 
(  ) Constitui Ato de Improbidade Administrativa que causa prejuízo ao erário, conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1118713

Questão 147: IBFC - Adv Jr (EMDEC)/EMDEC/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/92) traz os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Sobre o assunto, assinale a
alternativa correta. 

 a)  É ato de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito, realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou
aceitar garantia insuficiente ou inidônea 

 b)  É ato de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito, adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função
pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público 

 c)  É ato de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior
ao de mercado 

 d)  É ato de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito, conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1119020

Questão 148: QUADRIX - Fisc (CREFONO 9)/CREFONO 9/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Acerca da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
O ato de improbidade que importe lesão ao erário somente admite a modalidade dolosa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1122627

Questão 149: Instituto Consulplan - Adv (CODESG)/CODESG/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Em relação à improbidade administrativa, assinale a afirmativa INCORRETA.

 a)  Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade, por escrito, independente de qualificação do representante, trazendo as informações sobre o fato e sua autoria, para fins de apuração pelo Poder Público.

 b)  No ato de improbidade culposo, tal qual previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, a aferição da reprovabilidade da conduta não haverá de considerar a ocorrência
de má-fé, uma vez que a culpa compreende o descumprimento do dever de cuidado, não uma conduta desobediente à correção jurídico-moral que se espera do agente.

 c)  Os atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito exigem, para sua caracterização, a ocorrência dos seguintes requisitos mínimos:
recebimento de vantagem patrimonial indevida por agente público, com ou sem dano ao erário; vantagem decorrente de comportamento ilícito do agente; dolo do agente
da ilicitude quanto à vantagem obtida; nexo casual entre o exercício funcional abusivo do agente e a indevida vantagem por ele auferida.

 d)  Os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública exigem, para sua tipificação, a ação ou omissão de agente
público violadora de princípio constitucional regulador da administração pública, o comportamento funcional ilícito denotativo de desonestidade, má-fé ou falta de
probidade do agente público, ação ou omissão funcional dolosa e que não decorra da transgressão de princípio constitucional, enriquecimento ilícito do agente público
ímprobo ou lesão ao erário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1129689

Questão 150: VUNESP - Fisc Trib (Osasco)/Pref Osasco/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
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Um fiscal tributário que revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz
de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço, em tese, poderá responder pela prática de 

 a)  crime contra a ordem econômica, punível com a perda do cargo público. 
 b)  ilícito civil, punível com advertência e reparação do erário por perdas e danos. 
 c)  ato de improbidade administrativa, punível com perda do cargo público e suspensão dos direitos políticos. 
 d)  infração disciplinar punível com exoneração e suspensão dos direitos políticos. 
 e)  ato atentatório contra a dignidade da função, punível com exoneração e perda dos direitos políticos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1129900

Questão 151: COVEST-COPSET - Adm (UFPE)/UFPE/"Sem Área"/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei nº 8.429/1992 e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa por parte do agente público:

 a)  retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
 b)  revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições.
 c)  dar publicidade aos atos oficiais fora de sua repartição ou atribuição.
 d)  realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, exceto no caso de possuir vínculo voluntário e não remunerado.
 e)  deixar de prestar contas estando ou não obrigado a fazê-lo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1134022

Questão 152: CESC UFRR - Ass (UFRR)/UFRR/Administrativo/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), prevê expressamente que constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário: 

 a)  Receber vantagem econômica para omitir ato ou declaração a que esteja obrigado a realizar. 
 b)  Ordenar ou permitir a realização de despesas autorizadas em lei ou regulamento. 
 c)  Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades

previstas na lei. 
 d)  Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades com fins lucrativos, ou dispensá-los devidamente. 
 e)  Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1146375

Questão 153: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas em lei, e notadamente:

I. perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel.
II. perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público.
III. adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza.

 a)  somente a assertiva I está incorreta. 
 b)  somente a assertiva II está incorreta. 
 c)  somente a assertiva III está incorreta. 
 d)  somente as assertivas I e III estão incorretas. 
 e)  somente as assertivas II e III estão incorretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150964

Questão 154: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
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, e notadamente:

I. retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 
II. revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. 
III. negar publicidade aos atos oficiais. 
IV. frustrar a licitude de concurso público.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1150965

Questão 155: Instituto Consulplan - Ag (Pref Suzano)/Pref Suzano/Cultural/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando a Lei nº 8.429, de 02/06/1992, analise as afirmativas a seguir.
 

I. 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 nº 8.429.
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II. Estão sujeitos às penalidades da Lei nº 8.429 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 mais 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.
 
III. Reputa-se agente público, para os efeitos da Lei nº 8.429, 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 que a Lei menciona.

 
Estão corretas as afirmativas

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1151312

Questão 156: Instituto Consulplan - Ana Amb(Pref Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 8.429/92, aquele que está sujeito à “perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes
o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos”, será apenado por cometer ato de improbidade administrativa que:

 a)  Causa prejuízo ao erário.
 b)  Importa enriquecimento ilícito.
 c)  Atenta contra os princípios da Administração Pública.
 d)  Decorre de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1151961

Questão 157: Instituto Consulplan - Ana Amb(Pref Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 8.429/92, frustrar a licitude de concurso público constitui ato de improbidade administrativa que:

 a)  Causa prejuízo ao erário.
 b)  Importa enriquecimento ilícito.
 c)  Atenta contra os princípios da Administração Pública.
 d)  Decorre de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1151962

Questão 158: Instituto Consulplan - ASis (Pref Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, assinale a afirmativa INCORRETA.

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

 b)  Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário.

 c)  Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública.

 d)  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às
cominações dispostas na Lei nº 8.429, que serão aplicadas de forma cumulativa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1152312

Questão 159: Instituto Consulplan - ASis (Pref Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
São Atos de Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, nos termos da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, EXCETO:

 a)  Frustrar a licitude de concurso público.
 b)  Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
 c)  Relativizar o cumprimento de exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.
 d)  Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1152314

Questão 160: Instituto Consulplan - ASup (Pref Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Tatiana, servidora pública exemplar da Prefeitura Municipal de Suzano, tem a plena ciência que, praticando o seguinte ato não estará cometendo ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, conforme a Lei nº 8.429/92. Assinale-o. 

 a)  Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.
 b)  Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.
 c)  Praticar ato visando fim proibido em Lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.
 d)  Cumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1153021

Questão 161: Instituto Consulplan - Eng Civ (Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
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João, servidor público da Prefeitura Municipal de Suzano, recebeu um determinado valor de Maria, que é empresária da construção civil, para facilitar a participação da
sua empresa na licitação pública. Porém, tal fato foi descoberto e a conduta de João pode ser caracterizada como:

 a)  Ato de improbidade administrativa, que causa prejuízo ao erário.
 b)  Infração administrativa, mas não ato de improbidade administrativa.
 c)  Ato de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito.
 d)  Ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da Administração Pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1153547

Questão 162: Instituto Consulplan - Eng Civ (Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
 
Conforme a Lei 8.429 – Lei de Improbidade Administrativa, 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, e também:
 

( ) Frustrar a ilicitude de concursos públicos.
 
( ) Revelar fato ou circunstâncias de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.
 
( ) Negar publicidade aos atos não oficiais.
 
( ) Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

 
A sequência está correta em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1153551

Questão 163: Instituto AOCP - ACS (Pref Vitória)/Pref Vitória/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Com fundamento na Lei n° 8.429/1992, conhecida como Lei da Improbidade Administrativa, qual, dentre os seguintes, constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública?

 a)   Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.
 b)   Deixar de conceder benefício administrativo ou fiscal em razão da não observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
 c)   Recusar vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.
 d)   Prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1160763

Questão 164: Instituto AOCP - Tec (Pref Vitória)/Pref Vitória/Enfermagem 30h/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a Lei n° 8.429/1992, conhecida como Lei da Improbidade  Administrativa, 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. Além disso, são notadamente
atos de improbidade administrativa, EXCETO

 a)   revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.
 b)   deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.
 c)   descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
 d)   dar publicidade aos atos oficiais. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1168050

Questão 165: CEBRASPE (CESPE) - JL (TJ BA)/TJ BA/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
O servidor público que deixe de praticar, indevidamente, ato que deveria ter realizado de ofício 

 a)  pratica ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito. 
 b)  pratica ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. 
 c)  não pratica ato de improbidade, porquanto se trata de ato omissivo. 
 d)  não pratica ato de improbidade, porquanto tal conduta não está prevista nas hipóteses taxativas previstas na legislação. 
 e)  pratica ato de improbidade que causa lesão ao erário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1176278

Questão 166: QUADRIX - Adm (CRF SE)/CRF SE/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por
administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa. Sem dúvida,
cuida‐se de poderoso instrumento de controle judicial sobre atos que a lei caracteriza como de improbidade.

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

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue o item a respeito da Lei n.º 8.429/1992.
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Na celebração de parcerias entre a Administração Pública e entidades privadas, é prescindível a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à
espécie.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1183477

Questão 167: QUADRIX - Adm (CRF SE)/CRF SE/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por
administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa. Sem dúvida,
cuida‐se de poderoso instrumento de controle judicial sobre atos que a lei caracteriza como de improbidade.

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

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

Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
Administração Pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1183481

Questão 168: OBJETIVA CONCURSOS - Ana (CM Chapecó)/CM Chapecó/Contábil e Financeiro/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando-se a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, analisar os itens abaixo:
 

I. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de
cargo, mandato, função, emprego ou atividade e notadamente perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de
bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado.
 
II. Não constitui ato de improbidade administrativa receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir, por até vinte dias,
ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.
 
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.

 
Está(ão) CORRETO(S):

 a)  Somente o item I.
 b)  Somente os itens I e II.
 c)  Somente os itens I e III.
 d)  Somente os itens II e III.
 e)  Todos os itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1184369

Questão 169: IADES - Ass Adm (CRF TO)/CRF TO/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com o previsto na Lei no 8.429/1992, assinale a alternativa correspondente ao ato de 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.

 a)  Atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário.
 b)  Atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública.
 c) Atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito.
 d)  Ato lícito.
 e)  Crime contra a pessoa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1184653

Questão 170: QUADRIX - Bib Fisc (CRB 5)/CRB 5/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional.

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

Acerca da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
Constitui ato de improbidade administrativa o agente público revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1195253

Questão 171: QUADRIX - Cont (CRO GO)/CRO GO/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
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A respeito da gestão dos recursos públicos, julgue o item.
 
O servidor público que tentar fraudar uma licitação pública ficará sujeito à perda do cargo que ocupa, ainda que a fraude não ocorra de fato.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1197205

Questão 172: QUADRIX - Ag Adm (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 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.

Não constitui ato de improbidade administrativa o agente público da administração indireta utilizar o trabalho de outros servidores públicos subordinados para interesse
próprio, desde que isto ocorra eventualmente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1197795

Questão 173: QUADRIX - Adv (CREA TO)/CREA TO/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 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, ao permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política capaz de afetar o preço de
mercadoria, estará realizando ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1198186

Questão 174: QUADRIX - AuxFF (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
No exercício de mandato, a aquisição por agente político de bem de valor desproporcional à sua renda possui aptidão para tipificação como ato de improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201233

Questão 175: QUADRIX - AuxFF (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A dilapidação do patrimônio público somente enseja ato de improbidade se a conduta for dolosa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201238

Questão 176: QUADRIX - AuxFF (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
A celebração de parcerias entre a Administração e entes privados sem a observância de formalidades legais configura mera irregularidade administrativa, não ensejando
improbidade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201244

Questão 177: Machado de Assis - Proc (Pref P Lumiar)/Pref Paço do Lumiar/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
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Sobre o tema Improbidade Administrativa, marque a assertiva CORRETA:

 a)  Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito a conduta de ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei
ou regulamento.

 b)  Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça
ilicitamente.

 c)  Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia insuficiente ou inidônea.

 d)  Constitui ato de improbidade administrativa a ação de conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário à Lei, não admitindo, todavia, a
forma omissiva, por expressa determinação legal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1202874

Questão 178: QUADRIX - Ana Área (CREA GO)/CREA GO/"Sem Área"/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Com base na Lei n.º 8.429/1992 e em suas alterações, julgue o item.
 
Constitui ato de improbidade administrativa permitir ou facilitar a aquisição, a permuta ou a locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1204804

Questão 179: QUADRIX - Ass AF I (CRF ES)/CRF ES/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Com relação à Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
Caso um agente público cause lesão ao patrimônio público, por omissão, de forma culposa, não deverá realizar o ressarcimento integral do dano, já que a
responsabilização é possível apenas em situações decorrentes de ação dolosa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215080

Questão 180: QUADRIX - Ass AF I (CRF ES)/CRF ES/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Com relação à Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
É permitido ao agente público receber gratificação de quem possa se beneficiar com a ação ou omissão do servidor, decorrente das atribuições do seu cargo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215081

Questão 181: QUADRIX - Ass AF I (CRF ES)/CRF ES/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Com relação à Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
Permitir que pessoa física utilize bens do acervo patrimonial da administração direta, sem a observância das formalidades legais, constitui ato de improbidade
administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215082

Questão 182: QUADRIX - Ass AF I (CRF ES)/CRF ES/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Com relação à Lei n.º 8.429/1992, julgue o item.
 
É caracterizada como ato de improbidade administrativa a ação ou omissão de agentes públicos que violem os deveres de honestidade ou neguem publicidade aos atos
oficiais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215083

Questão 183: OBJETIVA CONCURSOS - Ag Adm (FHSTE)/FHSTE/Sênior/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando-se a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, marcar C para o que são atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios
da Administração Pública, E para o que não são e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 

(---) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
 
(---) Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.
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(---) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1216812

Questão 184: IBADE - AAd (SAAE Vilhena)/SAAE Vilhena/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Com relação aos Atos de Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, leia os itens abaixo:
 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.
 
II - Antecipar, indevidamente, ato de ofício.
 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que devam permanecer em segredo.
 
IV - divulgar publicidade dos atos oficiais.
 
V - incentivar a licitude de concurso público.

 
A alternativa que indica os itens corretos é:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1219188

Questão 185: IBADE - Cont (SAAE Vilhena)/SAAE Vilhena/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Segundo a lei de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito trata-se de:

 a)  permitir ou facilitar a aquisição permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
 b)  realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea.
 c)  conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
 d)  perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.
 e)  ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1219296

Questão 186: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (FHSTE)/FHSTE/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública:
 

I. Praticar ato visando fim previsto em lei ou regulamento na regra de competência.
 
II. Frustrar a licitude de concurso público.
 
III. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o
preço de mercadoria, bem ou serviço.

 
Está(ão) CORRETO(S):

 a) Somente o item I.
 b) Somente os itens I e II.
 c) Somente os itens II e III.
 d) Nenhum dos itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1219684

Questão 187: QUADRIX - Nutri (CRN 9)/CRN 9/Assistente Técnico/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. 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.
 
Suponha‐se que João, servidor público, tenha ocasionado lesão ao patrimônio público por ação culposa e Carlos, também servidor público, tenha causado lesão ao
patrimônio público por omissão dolosa. Nesse caso, apenas Carlos será obrigado a realizar o ressarcimento integral do dano.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1220343
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Questão 188: QUADRIX - Nutri (CRN 9)/CRN 9/Assistente Técnico/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. 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.
 
O agente público que, em razão do exercício do cargo, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de
jogos de azar, importando enriquecimento ilícito, incorrerá em ato de improbidade administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1220344

Questão 189: QUADRIX - Nutri (CRN 9)/CRN 9/Assistente Técnico/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
A Lei n.º 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. 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.
 
O servidor que, em razão das suas atribuições, tenha ciência de fato que deva permanecer em segredo e venha a revelá‐lo estará praticando ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1220348

Questão 190: IBADE - Adm Emp (Vilhena)/Pref Vilhena/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Conforme a Lei de Improbidade em seu Art. 11º, 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. Entre os atos, estão:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra de competência.

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

III – revelar, exceto para seu cônjuge, fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.

IV - negar publicidade aos atos oficiais.

V - frustrar a licitude de concurso público.

Estão corretas: 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1230130

Questão 191: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Administração/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
O 3º Sgt Sílvio, tendo assinado o termo de sigilo das informações de que tinha conhecimento em razão de suas atribuições, revelou o fato a terceiros, indo de encontro
aos princípios da Administração. A ação cometida pelo sargento supracitado se enquadra nos Atos de Improbidade Administrativa que 

 a)  atentam contra os princípios da administração pública. 
 b)  afetam os procedimentos administrativos gerais. 
 c)  importam enriquecimento ilícito. 
 d)  causam prejuízo ao erário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1231653

Questão 192: OBJETIVA CONCURSOS - Fisc (Pref Jóia)/Pref Jóia/Ambiental/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992, com relação ao que se constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 

(     ) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser
atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.
 
(    ) Usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial 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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(   ) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal
por preço inferior ao valor de mercado.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1277935

Questão 193: OBJETIVA CONCURSOS - Tes (Pref Jóia)/Pref Jóia/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando-se a Lei nº 8.429/1992, com relação ao que se constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública,
assinalar a alternativa INCORRETA:

 a)  Revelar fato ou circunstância de que se tenha ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.
 b)  Permitir publicidade aos atos oficiais.
 c)  Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
 d)  Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço

de mercadoria, bem ou serviço.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1281024

Questão 194: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (P Bandeira)/Pref Pinto Bandeira/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Conforme o disposto na Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, 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. Acerca do tema, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 

(   ) Praticar ato visando a fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência, constitui ato de improbidade administrativa.
 
(   ) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o
preço de mercadoria, bem ou serviço não é considerado ato de improbidade administrativa.
 
(   ) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo constitui ato de improbidade administrativa.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1283200

Questão 195: OBJETIVA CONCURSOS - FTrib (P Bandeira)/Pref Pinto Bandeira/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Conforme o disposto na Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, 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. Acerca do tema, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 

(   ) Praticar ato visando a fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência, constitui ato de improbidade administrativa.
 
(   ) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o
preço de mercadoria, bem ou serviço não é considerado ato de improbidade administrativa.
 
(   ) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo constitui ato de improbidade administrativa.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1283354

Questão 196: OBJETIVA CONCURSOS - ACI (Pref SJ Ouro)/Pref SJ do Ouro/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, assinalar a alternativa CORRETA:

 a) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, não haverá ressarcimento do dano por parte do agente.
 b) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o ressarcimento parcial do dano.
 c) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, caberá ao STF julgar o valor do ressarcimento do dano

por parte do agente.
 d) 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/1289474

Questão 197: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (Pref Portão)/Pref Portão/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, em relação ao que constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao
erário, assinalar a alternativa CORRETA:
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 a)  Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea.
 b)  Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
 c)  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.

 d)  Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1305841

Questão 198: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (Pref Portão)/Pref Portão/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
De acordo com a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, em relação ao que constitui improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito,
analisar os itens abaixo:
 

I. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal
por preço inferior ao valor de mercado.
 
II. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico,
de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem.
 
III. Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja proporcional à
evolução do patrimônio ou à renda do agente público.

 
Estão CORRETOS:

 a)  Somente os itens I e II.
 b)  Somente os itens I e III.
 c)  Somente os itens II e III.
 d)  Todos os itens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1305842

Questão 199: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (Pref R Pardo)/Pref Rio Pardo/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Considerando-se a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa, sobre o que se considera ato de improbidade administrativa, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 

(   ) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, decorrente das atribuições do agente público.
 
(   ) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico,
de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem.
 
(   ) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja proporcional à
evolução do patrimônio ou à renda do agente público.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1313528

Questão 200: ADM&TEC - ACI (Sen R Palmeira)/Pref Sen R Palmeira/2019
Assunto: Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)
Leia as afirmativas a seguir:
 

I. Receber, para si, uma vantagem econômica a título de comissão de quem tenha interesse direto que possa ser amparado por ação do agente público, constitui
ato de improbidade administrativa.
 
II. Receber, para si, bem móvel a título de presente de quem tenha interesse direto que possa ser amparado por ação do agente público, constitui ato de
improbidade administrativa.

 
Marque a alternativa CORRETA:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1362191
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Gabarito
1) E  2) Certo  3) C  4) A  5) E  6) A  7) E
8) Certo  9) Certo  10) Errado  11) Certo  12) Errado  13) Errado  14) Certo
15) Errado  16) Errado  17) Errado  18) Errado  19) Errado  20) Certo  21) Certo
22) Certo  23) Errado  24) Errado  25) Errado  26) D  27) Certo  28) C
29) Anulada  30) C  31) Anulada  32) C  33) B  34) D  35) A
36) E  37) D  38) Errado  39) Certo  40) Errado  41) Certo  42) A
43) B  44) D  45) E  46) E  47) D  48) B  49) A
50) Certo  51) E  52) D  53) A  54) B  55) C  56) B
57) A  58) Anulada  59) Certo  60) Certo  61) Certo  62) D  63) B
64) C  65) B  66) D  67) E  68) A  69) Errado  70) Errado
71) Certo  72) Errado  73) C  74) D  75) E  76) C  77) A
78) D  79) E  80) D  81) A  82) D  83) Certo  84) Errado
85) Errado  86) Errado  87) Errado  88) Certo  89) Certo  90) D  91) C
92) D  93) E  94) A  95) D  96) D  97) A  98) C
99) E  100) E  101) E  102) B  103) C  104) D  105) Anulada
106) B  107) A  108) A  109) B  110) D  111) D  112) E
113) A  114) E  115) Certo  116) B  117) D  118) A  119) D
120) B  121) B  122) C  123) A  124) C  125) D  126) A
127) A  128) A  129) B  130) E  131) D  132) C  133) D
134) B  135) A  136) C  137) E  138) D  139) E  140) A
141) C  142) C  143) C  144) B  145) C  146) D  147) B
148) Errado  149) A  150) C  151) A  152) C  153) C  154) E
155) C  156) B  157) C  158) D  159) C  160) D  161) C
162) A  163) A  164) D  165) B  166) Errado  167) Certo  168) C
169) C  170) Certo  171) Certo  172) Errado  173) Certo  174) Certo  175) Errado
176) Errado  177) C  178) Certo  179) Errado  180) Errado  181) Certo  182) Certo
183) A  184) A  185) D  186) C  187) Errado  188) Certo  189) Certo
190) B  191) A  192) B  193) B  194) C  195) C  196) D
197) A  198) A  199) C  200) A


