
Lei 8.429/92

01- 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 ______ 
do patrimônio ou da receita anual.
a) 10%
b) 20%
c) 30%
d) 40%
e) 50%

02- Os  agentes  públicos  de  qualquer  nível  ou  hierarquia  são  obrigados  a  velar  pela  estrita 
observância dos princípios de ________, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos 
assuntos que lhe são afetos.
a) eficiência
b) não-contraditório
c) ampla defesa
d) legalidade
e) nenhum deles

03- Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou 
de terceiro, dar-se-á ______ ressarcimento do dano.
a) 1/3
b) metade
c) integral
d) 1/4
e) 1/5

04- Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao ___________, 
para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
a) Ministério Público
b) Ministério da Fazenda
c) Procuradoria Geral da Fazenda
d) Ministério do Planejamento
e) todos errados

05- 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:
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 econômica,  direta  ou  indireta,  para  facilitar  a  aquisição,  permuta  ou 
locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° 
por preço superior ao valor 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)  -  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.  1°  desta  lei,  bem  como  o  trabalho  de  servidores  públicos,  empregados  ou  terceiros 
contratados por essas entidades;
e) todas corretas.

Gabarito
01. E
Comentários: O correto é 50%, de acordo com a lei.

02. D
Comentários: O correto é de acordo com o princípio da Legalidade.

03. C
Comentários: O correto é dar-se por integral o ressarcimento do dano.

04. A
Comentários: O correto é ao Ministério Público.

05. E
Comentários: De acordo com o artigo nono da lei de Improbidade, todos estão corretos.


