
Direito Penal

01- Analise as proposições abaixo.
I – Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a 
exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído 
ou suspenso, caracteriza o crime de usurpação de função pública.
II  –  Revelar  fato  de  que  tem  ciência  em  razão  do  cargo  e  que  deva  permanecer  
em segredo,  ou faci l i tar- lhe  a  revelação,  caracteriza  o cr ime de v iolação de sigi lo 
funcional.
II I  –  Devassar  o  sigi lo  de  proposta  de  concorrência  pública,  ou  proporcionar  a 
terceiro  o  ensejo  de  devassá-lo,  caracteriza  o  cr ime  de  vi olação  do  sigi lo  de 
proposta de concorrência.
Estão corretas apenas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) Todas
e) Nenhuma

02- Constitui ato de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito:
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)  Utilizar,  em  obra  ou  serviço  particular,  veículos,  máquinas,  equipamentos  ou  material  de 
qualquer natureza, de propriedade de entidades públicas, bem como o trabalho de servidores 
públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
d) Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente.
e) Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.

03- Identifique o ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.
a) Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou 
valores  integrantes  do  acervo  patrimonial  das  entidades  públicas,  sem  a  observância  das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
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) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de 
ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.

04- Indique  o  ato  de  improbidade  administrativa  que  atentam  contra  os  princípios  da 
administração pública.
a) realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar 
garantia insuficiente ou inidônea;
b) frustrar a licitude de concurso público
c)  conceder  benefício  administrativo  ou  fiscal  sem a  observância  das  formalidades  legais  ou 
regulamentares aplicáveis à espécie;



d) frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
e) ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

05- Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano 
do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, 
caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de 
disponibilidade de caixa, caracteriza o crime de:
a) Contratação de operação de crédito
b) Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar
c) Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura
d) Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura
e) Ordenação de despesa não autorizada

Gabarito
01. C 
Comentários: 
I – Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a 
exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído 
ou suspenso, caracteriza o crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado.

02. C 
Comentários: Todas  as  outras  são  modalidades  de  atos  de  Improbidade  Administrativa  que 
Causam Prejuízo ao Erário.

03. A 
Comentários: Todas as outras correspondem a atos de improbidade administrativa que importam 
enriquecimento ilícito.

04. B 
Comentários: Todas as outras correspondem a atos de improbidade administrativa que causam 
prejuízo ao erário.

05. D 
Comentários: Conforme art. 359-C do Código Penal (artigos incluídos pela Lei nº 10.028/00).


