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QUESTÃO NÚMERO 35

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: Na situação apresentada, a ação não estava prescrita, uma vez que o prazo estabelecido é
de 5 anos, contados da data do arquivamento do inquérito (que possui natureza meramente investigativa).
Além disso, é inegável que o Estado, no caso, deve reparar o particular, uma vez que houve a prática de
ato ilícito. Logo, a reparação postulada deve ser reconhecida.

QUESTÃO NÚMERO 36

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: A situação elencada pela questão está inserida no instituto da requisição administrativa,
por meio do qual o Poder Público poderá, no caso de iminente perigo público, usar de propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Sendo assim, o Município pode requisitar o ginásio particular, medida que independe de qualquer tipo de
procedimento administrativo. Em caso de dano, deve o Poder Público indenizar, posteriormente, o
particular.

QUESTÃO NÚMERO 37

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Aqui, estamos diante de uma situação em que o Poder Público poderá se desfazer da área
pública remanescente sem a necessidade de licitação. Para isso, será utilizado o instituto da investidura,
conforme previsão da Lei 8.666/1993.

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de
interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá
às seguintes normas:
d) investidura;
§ 3o Entende-se por investidura, para os fins desta lei:
I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou
resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por
preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50%



(cinquenta por cento) do valor constante da alínea "a" do inciso II do art. 23 desta
lei;

QUESTÃO NÚMERO 38

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: Ainda que tenham se passado 120 dias da data do pedido, o silêncio da Administração
Pública não pode ser considerado como consentimento estatal. Nesta situação, poderá o particular
acionar o Poder Judiciário com a finalidade de obter uma decisão que obrigue a administração a se
manifestar e, com isso, responder ao requerimento protocolado.

QUESTÃO NÚMERO 39

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Questão que exige o conhecimento do artigo 72 da Lei 8.666/1993, de seguinte redação:

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento,
até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.

QUESTÃO NÚMERO 44

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO: Nas três situações apresentadas, o julgamento da ação de improbidade administrativa
deverá ocorrer pelo juízo de primeira instância, sendo esta, inclusive, a regra geral a ser observadas em
todas as ações de improbidade.

QUESTÃO NÚMERO 45

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: Após as alterações legislativas promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, ficou
estabelecido que, como regra geral, os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa
jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa
jurídica. Caso, contudo, comprovadamente tenha ocorrido participação e benefícios diretos, tais
autoridades responderão nos limites da sua participação.

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo
não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de
improbidade.
§ 1º Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de
direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado



à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios
diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

QUESTÃO NÚMERO 46

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: Apenas Caio, dentre os três agentes, praticou ato de improbidade que viola os princípios
da Administração Pública.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios
da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de
honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das
seguintes condutas:
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha
das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Nos atos de Pedro e Lucas, estamos diante de improbidade administrativa na modalidade de prejuízo ao
erário.

QUESTÃO NÚMERO 47

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO: Após as alterações legislativas ocorridas na Lei de Improbidade Administrativa, apenas as
modalidades de enriquecimento ilícito e de prejuízo ao erário é que passaram a contar com a previsão da
sanção de perda do cargo público.

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se
efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas
previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade
sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente
ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14
(catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo
patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior
a 14 (catorze) anos;
II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa
civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou
de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo não superior a 12 (doze) anos;



III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e
quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de
contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;

Logo, apenas Rafael e Frederico, nas situações apresentadas, é que serão sancionados com tal penalidade.

QUESTÃO NÚMERO 48

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: Nas três situações, o prazo prescricional é contado a partir do mesmo momento, ou seja,
da ocorrência do fato. Além disso, a publicação da sentença condenatória implicará na interrupção do
prazo prescricional.

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8
(oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações
permanentes, do dia em que cessou a permanência.
§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:
II - pela publicação da sentença condenatória;

QUESTÃO NÚMERO 49

GABARITO PRELIMINAR: E

COMENTÁRIO: Estabelece o §11 do artigo 16 que “A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar
veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e
quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o
bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade
empresária ao longo do processo”.

QUESTÃO NÚMERO 50

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO: Em razão das alterações legislativas promovidas na Lei 8.429/1992, todos os atos de
improbidade administrativa são decorrentes da responsabilidade subjetiva, uma vez que dependem, para
a configuração, da existência do elemento doloso (intenção do agente público).
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