
   
  

PROVA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – ESCREVENTE 

QUESTÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

QUESTÃO NÚMERO 52 

COMENTÁRIO: ART. 250, § 2º, Lei 10.261/68: Será reintegrado ao serviço público, no cargo 

que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor absolvido pela 

Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a 

existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão.(NR) 

GABARITO: B 

 

QUESTÃO NÚMERO 53 

COMENTÁRIO: Art. 256, Lei nº 10.261/68 - Será aplicada a pena de demissão nos casos de: 

(...) IV - aplicação indevida de dinheiros públicos. 

GABARITO: C 

 

QUESTÃO NÚMERO 54 

COMENTÁRIO: Artigo 287, Lei nº 10.261/68  - As testemunhas arroladas pelo acusado 

comparecerão à audiência designada independente de notificação. (...) § 2º - Se a 

testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la, se quiser, levando na mesma 

data designada para a audiência outra testemunha, independente de notificação.  

GABARITO: E 

 

QUESTÃO NÚMERO 55 

COMENTÁRIO: Art. 314, Lei nº 10.261/68  - Os recursos de que trata esta lei complementar não 

têm efeito suspensivo; os que forem providos darão lugar às retificações necessárias, 

retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo. (NR) 

GABARITO: B 

 

QUESTÃO NÚMERO 56 

COMENTÁRIO: Art. 3°, Lei nº 8.429/92 -  As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, 

àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de 

improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

GABARITO: D 



   
  

 

 

QUESTÃO NÚMERO 57 

COMENTÁRIO: Art. 9°, Lei 8.429/92 -  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 nas entidades mencionadas no 

art. 1° desta lei, e notadamente: (...)  VIII - 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. 

GABARITO: A 

 

QUESTÃO NÚMERO 58 

COMENTÁRIO:  Art. 11, Lei nº 9.784/99. 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: (...) III 

- revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva 

permanecer em segredo; 

GABARITO: E 

 

QUESTÃO NÚMERO 58 

COMENTÁRIO: Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público 

ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 

(...)  § 7o  Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do 

requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e 

justificações, dentro do prazo de quinze dias. 

GABARITO: D  
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