
Direito Administrativo

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

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

03- 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.

04- 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.

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.

06-  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 desta lei, e notadamente 
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.

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

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

09- Somente os agentes públicos poderão representar à autoridade administrativa competente 
para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.

10- O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como 
fiscal da lei, sob pena de nulidade.

Gabarito
01. C
Comentários: Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados 
contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, 
de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual,  limitando-se, 
nestes  casos,  a  sanção  patrimonial  à  repercussão  do  ilícito  sobre  a  contribuição  dos  cofres 
públicos.



02. E
Comentários: O correto não é de nível superior e sim de qualquer nível.

03. E
Comentários: O correto não é parcial e sim total ressarcimento do dano.

04. C
Comentários: A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que 
assegurem o integral  ressarcimento do dano,  ou sobre o  acréscimo patrimonial  resultante do 
enriquecimento ilícito.

05. C
Comentários: Exemplo:  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.

06. C
Comentários: Como,  por  exemplo,  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.

07. E
Comentários: O correto é em lei ou regulamento e não decreto ou regulamento.

08. C
Comentários: A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, 
e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, 
quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos 
filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos 
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

09. E
Comentários: Na verdade é qualquer pessoa e não a apenas os agentes públicos.

10. C
Comentários: É o que diz o parágrafo quarto da Lei 8.429/92.


