
DIREITO ADMINISTRATIVO

01. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas até 
______ anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de 
confiança, segundo a Lei de Improbidade Administrativa.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

02. As autarquias caracterizam-se, exceto:
a) pelo desempenho de atividades tipicamente estatais
b) por serem entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público
c)  por  beneficiarem-se  dos  mesmos  prazos  processuais  aplicáveis  à  administração  pública 
centralizada
d) como órgãos prestadores de serviços públicos dotados de autonomia administrativa
e) por integrarem a administração pública descentralizada.

03. A Administração Pública, como tal prevista na Constituição Federal (artigo 37) e na legislação 
pertinente (Decreto-lei n0 200/67, com alterações supervenientes), além dos órgãos estatais e de 
diversos tipos de entidades, abrange também,
a) as concessionárias de serviço público em geral
b) as universidades federais que são fundações públicas
c) as organizações sindicais
d) os chamados serviços sociais autônomos (Senai, Senac etc.)
e) os partidos políticos

04. É a responsabilidade que resulta do cometimento de crimes funcionais.
a) administrativa
b) civil
c) criminal
d) improbidade administrativa
e) nenhuma delas

05. Assinale a alternativa incorreta:
a)  Os  agentes  públicos  de  qualquer  nível  ou  hierarquia  são  obrigados  a  velar  pela  estrita 
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos 
assuntos que lhe são afetos.
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) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou 
valores acrescidos ao seu patrimônio.
d)  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.
e) 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.



06. A punição administrativa:
a) não depende do processo civil ou criminal
b) depende do processo criminal
c) depende do processo civil
d) depende do processo civil e do criminal
e) nenhuma delas

GABARITO

01. D
Comentários:  O  tempo  correto,  segundo  o  artigo  23,  inciso  I,  da  Lei  de  Improbidade 
Administrativa, é de 5 anos.

02. D
Comentários: As autarquias são entes personalizados que, vinculados a um Ministério, prestam 
serviços públicos ou de interesse público.

03. B
Comentários: A Administração Pública não é constituída propriamente de serviços, mas, sim, de 
órgãos a serviço do Estado, e de acordo com suas conveniências tal serviço pode ser prestado 
pela  própria  Administração  (daí  chamar-se  Administração  Direta),  ou  por  seus  delegados 
(Administração Indireta).

04. C
Comentários:  O ilícito penal sujeita o servidor a responder a processo crime e a suportar os 
efeitos legais da condenação.

05. B
Comentários:  O ressarcimento é integral do dano, quando há lesão ao patrimônio público por 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro.

06. A
Comentários:  Apurada a falta funcional, pelos meios adequados, o servidor fica sujeito, desde 
logo, à penalidade administrativa correspondente independente da civil ou criminal.


