
Improbidade Administrativa 

01-  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 e notadamente:
a) -  facilitar ou concorrer  por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular,  de 
pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial 
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
b) - 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, sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
c)  -  doar  à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado,  ainda que de fins 
educativos  ou  assistências,  bens,  rendas,  verbas  ou  valores  do  patrimônio  de  qualquer  das 
entidades  mencionadas  no  art.  1º  desta  lei,  sem  observância  das  formalidades  legais  e 
regulamentares aplicáveis à espécie;
d)  -  permitir  ou facilitar  a alienação,  permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de 
qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte 
delas, por preço inferior ao de mercado;
e) todas corretas.

02- 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:
a) - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra 
de competência;
b) - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
c)  -  revelar  fato  ou  circunstância  de  que  tem  ciência  em  razão  das  atribuições  e  que  deva 
permanecer em segredo;
d) - negar publicidade aos atos oficiais;
e) todas corretas.

03- Será  punido com a  pena  de  ______,  a  bem do serviço  público,  sem prejuízo  de outras 
sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo 
determinado, ou que a prestar falsa.
a) exoneração
b) demissão
c) afastamento
d) perda do cargo
e) nenhuma delas.

04- A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta 
não  contiver  as  formalidades  estabelecidas  no  §  1º  deste  artigo.  A rejeição  não  impede  a 
representação ao ___________. 
a) Ministério Público
b) Ministério da Fazenda
c) Procuradoria Geral da Fazenda
d) Ministério do Planejamento
e) todos errados



05- A comissão processante dará conhecimento ao ____________ e ao Tribunal ou Conselho de 
Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.
a) Ministério Público
b) Ministério da Fazenda
c) Procuradoria Geral da Fazenda
d) Ministério do Planejamento
e) todos errados

Gabarito
01. E
Comentários: De acordo com o artigo 10 da lei de Improbidade, todos os itens estão corretos.

02. E
Comentários: De acordo com o artigo 11 da lei de Improbidade, todos os itens estão corretos.

03. B
Comentários: O correto é a pena de Demissão.

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

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


