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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

 Modalidades de Atos de Improbidade:   

 Importam enriquecimento ilícito: 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. Art. 9º.  

 

 Causam  prejuízo ao erário:  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. Art. 10  

 

 Atentam contra os  princípios da administração: 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. Art. 11 

DICA IMPORTANTE: É imprescindível fazer a leitura dos 

art. 9º, 10 e 111. As provas exigem o conhecimento das 

condutas descritas nos respectivos incisos!!! 

 

 

 

                                                             
1 Os artigos 10 e 11 foram alterados recentemente pelas Leis 13. 019/2014 e 13.146/2015.  
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 Sanções aplicáveis ao ato de improbidade – Art. 12  

Possíveis sanções por ato de improbidade – art. 12 

(aplicáveis cumulativamente ou não) 

Atos que importem 

enriquecimento ilícito 

Atos que importem 

dano ao erário 

Atos que atentam 

contra princípios da 

Administração 

perda de bens e valores 

acrescidos indevidamente 

perda de bens e valores 

acrescidos 

indevidamente 

_______ 

perda da função pública perda da função pública perda da função pública 

ressarcimento integral do 

dano, quando houver 

ressarcimento integral 

do dano, quando 

houver 

ressarcimento integral 

do dano, quando 

houver 

suspensão de direitos políticos 

– 8 a 10 anos 

suspensão de direitos 

políticos – 5 a 8 anos 

suspensão de direitos 

políticos – 3 a 5 anos 

multa civil – até 3 vezes o 

valor do acrescido 

multa civil – até 2 

vezes o valor do dano 

multa civil – até 100 

vezes o valor da 

remuneração do agente 

proibição de contratar de 

receber benefícios e 

incentivos fiscais e creditícios 

proibição de contratar 

de receber benefícios e 

incentivos fiscais e 

proibição de contratar 

de receber benefícios e 

incentivos fiscais e 
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– 10 anos creditícios – 5 anos creditícios – 3 anos 

 

 

 

 

 

CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS 

1. LEGISLAÇÃO 

- Fundamentação Constitucional: Art. 241 da CF/88 

- Fundamentação Legal: Art. 116 da Lei 8.666/93,  

 

2. CONCEITO - CONVÊNIO - é o acordo firmado por entidades políticas de 

qualquer espécie ou entre elas e particulares para realização de objetivos de 

caráter comum, recíprocos (diferente do contrato administrativo em que o 

objetivo não é comum, os interesses perseguidos são divergentes). 

ATENÇÃO: A Lei 13.204/2015 que alterou a Lei 13.019/2014 (marco 

regulatório das organizações sociais) expressamente estabelece que 

ATUALMENTE somente existirão CONVÊNIOS, nas seguintes situações: 

1. Entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles 

vinculadas 

2. Com instituições privadas que sejam entidades 

filantrópicas para participar de forma complementar ao 

sistema único de saúde. 
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3. PECULIARIDADES: 

a) não é contrato, não há partes, há partícipes; 

b) os interesses são coincidentes e não opostos como no contrato; 

c) cada um colabora conforme suas possibilidades e a responsabilidade recai 

sobre todos e cada um pode denunciá-lo quando quiser; 

d) é uma cooperação associativa; 

e) não adquire personalidade jurídica; 

f) não tem representante legal – nem órgão diretivo; 

g) é instrumento de descentralização - é forma de fomento; 

h) não há o dever de licitar, não existe vínculo contratual, não tem forma 

própria; 

i) depende de autorização legislativa – obrigatória quando necessário repasse 

de verbas não previstas no orçamento. 

j) as verbas só podem ser utilizadas no próprio convênio – controle pelo 

Tribunal de Contas 

 

CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

 

- CONCEITO - uma forma de colaboração entre os diversos entes políticos, que 

disciplina a celebração de consórcios entre entes públicos, União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para a gestão associada de serviços públicos de 

interesse comum. 
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- FUNDAMENTO LEGAL -  

- Lei 11.107, de 06.04.2005 (regulamenta - art. 241, CF),  

- Decreto 6.017/07 – normas gerais de contratação de consórcios públicos, 

regulamentando a Lei nº 11.107 para viabilizar sua execução. 

 

- OBJETIVOS –  

Busca da GESTÃO ASSOCIADA na prestação dos serviços, representa uma 

forma jurídica segura e estável, afastando as formas convencionais e precárias 

que costumavam ser utilizadas para este tipo de acordo, o que acabava 

ameaçando a própria continuidade do serviço público. Quem define os objetivos 

são os entes partícipes – para cumpri-los o consórcio poderá: 

a) firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, 

contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos 

do governo; 

b) promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de 

utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder 

Público; 

c) ser contratado pela Administração Direta ou Indireta dos entes da Federação 

consorciados, sendo neste caso dispensada a licitação; 

d) emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de 

tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou 

outorga de uso de bens públicos 

e) outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos, 

f) fazer cessão de servidores entre eles. 
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- FORMALIZAÇÃO 

O consórcio público deve ser constituído por meio de um contrato, surgindo, 

assim, uma nova espécie de contrato administrativo. Para a celebração dessa 

avença, a condição prévia é a subscrição do protocolo de intenções, em que os 

partícipes definem as diretrizes dessa associação. No que tange ao protocolo de 

intenções, ele deve conter as seguintes cláusulas necessárias: 

a) a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio. 

b) a identificação dos entes da Federação consorciados. 

c) a indicação da área de atuação do consórcio. Considera-se como área de 

atuação do consórcio público, independentemente de figurar a União como 

consorciada, a que corresponde à soma dos territórios: dos Municípios, 

quando o consórcio público for constituído somente por Municípios ou por um 

Estado e Municípios, com territórios nele contidos; dos Estados ou dos 

Estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for, 

respectivamente, constituído por mais de um Estado ou por um ou mais 

Estados e o Distrito Federal; dos Municípios e do Distrito Federal, quando o 

consórcio for constituído pelo Distrito Federal e Municípios (art. 4º, § 1º). 

d) a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica 

de direito privado, sem fins econômicos. 

e) os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio 

público a representar os entes da Federação consorciados perante outras 

esferas 

de governo. 

f) as normas de convocação e funcionamento da assembléia geral, inclusive 

para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público. 
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g) a previsão de que a assembléia geral é a instância máxima do consórcio 

público e o número de votos para as suas deliberações. 

h) a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do 

consórcio público que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo 

de ente da Federação consorciado. 

i) o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados 

públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado, para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

j) as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou 

termo de parceria. 

k) a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando: as 

competências, cujo exercício se transferiu ao consórcio público; os serviços 

públicos, objeto da gestão associada e a área em que serão prestados; a 

autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da 

prestação dos serviços; as condições a que deve obedecer o contrato de 

programa, no caso de a gestão associada envolver também a prestação de 

serviços por órgão ou entidade de um dos entes da Federação consorciados; os 

critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, 

bem como para seu reajuste ou revisão. 

l) o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas 

obrigações, 

de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. 

m) deve definir o número de votos que cada ente da Federação consorciado 

possui na assembléia geral, sendo assegurado um voto a cada ente 

consorciado. 

 

- NOVOS CONTRATOS 
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a) contrato de consórcio 

b) contrato de programa – ocorre quando um ente da Federação firmar para 

com outro ente da Federação ou para com o consórcio público, no âmbito de 

gestão associada, em que haja a prestação de serviços públicos ou 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens 

necessários à continuidade dos serviços. 

 

- NOVAS REGRAS DE LICITAÇÃO 

a) consórcio ser contratado pela Administração Direta ou Indireta dos entes da 

Federação consorciados, sendo neste caso dispensada a licitação (Art. 24, XXVI 

da Lei 8.666/93) 

b) valores para dispensa do art. 24, §1º - também é de 20% para os 

consórcios. 

c) a licitação é dispensável na celebração de contrato de programa com ente da 

Federação ou com entidade de sua administração indireta 

d) valores do art. 23 para cada modalidade será – dobrado quando o consórcio 

for formado por até 3 entes. Tendo mais do que isso o valor será triplicado. 

e) somente mediante licitação contratará concessão, permissão ou autorizará a 

prestação de serviços públicos (art. 21, do Dec. nº 6.017/07). 

 

- REGIME DE PESSOAL: Para o regime de pessoal, embora os entes 

consorciados possam ceder servidores (inclusive estáveis), a regra será a de 

empregos públicos, no âmbito próprio do consórcio, cuja criação depende de 

previsão do contrato de consórcio público que lhe fixe a forma e os requisitos 

de provimento e a sua respectiva remuneração, inclusive quanto aos adicionais, 

gratificações e quaisquer outras parcelas remuneratórias ou de caráter 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

indenizatório. Em outras palavras, o regime será o celetista, mas com concurso 

público, conforme regra expressa no Decreto nº 6.017/07, arts. 22 e 23. 

 

- RECURSOS FINANCEIROS 

A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às 

normas de Direito Financeiro aplicáveis às entidades públicas, estando o 

consórcio sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal 

de Contas, competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo, 

inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, 

contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser 

exercido, em razão de cada um dos contratos de rateio. Nesse diapasão 

encontra-se a previsão dos arts. 11 e 12, do citado Dec. Nº 6.017/07. 

 

- EXTINÇÃO - A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público 

dependerá de instrumento aprovado pela assembléia geral, ratificado mediante 

lei por todos os entes consorciados. 

- A retirada de consorciado ou a extinção do consórcio público não prejudicará 

as obrigações já constituídas 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

Ementa: ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 

PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA RESSALVA FINAL PREVISTA NO ARTIGO 37, 

§ 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário no qual se discute o 

alcance da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário prevista 
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no artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. (RE 669069 RG, Relator(a): Min. 

TEORI ZAVASCKI, julgado em 02/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 26-

08-2013 ) 

 

 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONVÊNIOS: AUTORIZAÇÃO OU 

RATIFICAÇÃO POR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

DO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XXI DO ART. 54 DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, QUE DIZ: "Compete, privativamente, 

à Assembléia legislativa: XXI - autorizar convênios a serem celebrados pelo 

Governo do Estado, com entidades de direito público ou privado e ratificar os 

que, por motivo de urgência e de relevante interesse público, forem efetivados 

sem essa autorização, desde que encaminhados à Assembléia Legislativa, nos 

noventa dias subseqüentes à sua celebração". 1. A jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal é firme no sentido de que a regra que subordina a celebração 

de acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder Executivo à autorização 

prévia ou ratificação da Assembléia Legislativa, fere o princípio da 

independência e harmonia dos poderes (art. 2º, da C.F.). Precedentes. 2. Ação 

Direta julgada procedente para a declaração de inconstitucionalidade do inciso 

XXI do art. 54 da Constituição do Estado do Paraná.(ADI 342, Relator(a):  Min. 

SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2003, DJ 11-04-2003) 

 

EMENTA: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. INSCRIÇÃO DE FUNDAÇÃO 

PÚBLICA ESTADUAL NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI E NO CADASTRO ÚNICO DE 

CONVÊNIOS - CAUC. ÓBICE À CELEBRAÇÃO DE NOVOS ACORDOS, CONVÊNIOS 

E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. 

LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem 

reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais, 
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valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados ou de suas 

autarquias no Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo 

Federal – Siafi e no Cadastro Único de Convênios - Cauc, a União impossibilita 

sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre 

Estados e entidades federais. 2. O registro de Fundação Pública estadual, por 

suposta inadimplência, nesses cadastros federais pode sujeitá-la a efeitos 

gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos para a 

manutenção do serviço público primário. 3. Medida liminar referendada.(AC 

2636 MC-REF, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 

14/10/2010, DJe- 11-11-2010) 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES  

 

1. Ano: 2016 Banca: TRT 4º Região  Órgão: TRT - 4ª REGIÃO (RS)  

Prova: Juiz do trabalho 

Considere as assertivas abaixo sobre a aplicação da Lei no 8.429/1992 (Lei de 

Improbidade Administrativa), segundo a doutrina e a jurisprudência. 

I - Nem todo ato ilegal caracteriza necessariamente ato de improbidade.  

II - Consideram-se atos de improbidade apenas os que importem 

enriquecimento ilícito ou causem prejuízo ao Erário.  

III - Em qualquer hipótese de ato de improbidade, admite-se a 

responsabilidade objetiva do agente, bastando a existência de dano efetivo. 
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Quais são corretas? 

a) Apenas I 

b) Apenas II 

c) Apenas III 

d) Apenas I e II 

e) I, II e III 

LETRA A  

 

2. Ano: 2016  Banca: CESPE  Órgão: TRT - 8ª Região (PA e AP)  

Prova: Analista Judiciário - Área Administrativa (ADAPTADA) 

A ação de improbidade administrativa pode ser proposta contra o particular 

que se beneficiou do ato ímprobo, ainda que o agente público que praticou o 

ato não esteja no polo passivo da demanda. 

ERRADA 

 

3. Ano: 2016  Banca: CESPE  Órgão: TRT - 8ª Região (PA e AP)  

Prova: Analista Judiciário - Área Judiciária 

Maria praticou ato de improbidade administrativa em 5/3/2010, por violar os 

princípios da administração pública, sem ter causado dano ao erário, enquanto 

ainda ocupava exclusivamente cargo em comissão na administração direta da 

União. Depois da notícia do fato pela imprensa, em 6/3/2015, Maria foi 

exonerada do cargo em comissão e do serviço público. 

Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta com base 

na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). 

a) A titularidade da ação civil por ato de improbidade administrativa, no caso, 

é exclusiva do Ministério Público Federal.  
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b) A eventual aprovação das contas de Maria, como gestora pública, pelo 

Tribunal de Contas da União afasta a possibilidade de propositura da ação de 

improbidade administrativa.  

c) Antes do recebimento da ação de improbidade, o juiz competente deverá 

notificar Maria para apresentar defesa prévia, no prazo de quinze dias, e 

poderá rejeitar liminarmente a ação, se estiver convencido da inexistência da 

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.  

d) A eventual condenação de Maria por ato de improbidade administrativa não 

impede nova investidura em cargo público estadual ou municipal, dentro do 

prazo de suspensão dos direitos políticos.  

e) Na data da exoneração de Maria, já estava prescrita a pretensão 

condenatória por ato de improbidade administrativa, pois o ato ilícito fora 

cometido havia mais de cinco anos.  

LETRA C 

 

CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS 

 

1. Banca: CESPE Órgão: AGU  Prova: Procurador Federal 

Com relação a convênios e consórcios administrativos, julgue os itens 

subsecutivos.  

No convênio celebrado entre o poder público e entidade particular, o valor 

repassado pelo poder público não passa a integrar o patrimônio da entidade, 

mas mantém a natureza de dinheiro público, vinculado aos fins previstos no 

convênio, obrigando a entidade a prestar contas de sua utilização, para o ente 

repassador e para o tribunal de contas. 

CORRETA 
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2. CESPE  Órgão: TJ-CE  Prova: Analista Judiciário - Execução de 

Mandados 

Os consórcios públicos sob o regime jurídico de direito público são associações 

públicas sem personalidade jurídica criadas para a gestão associada de 

serviços públicos de interesse de mais de um ente federativo.  

 

3.Banca: VUNESP  Órgão: DPE-MS  Prova: Defensor Público 

Considerando as várias formas de gestão de serviços públicos previstas no 

direito brasileiro, é correto afirmar que 

a) é possível a gestão associada de serviços públicos entre entes 

federativos, por meio de convênios de cooperação ou consórcios públicos.  

b) a execução direta de serviços públicos, prevista na Constituição Federal, é 

aquela realizada, tão somente, pela Administração Direta.  

c) a Administração Pública é plenamente livre para escolher a forma de gestão 

do serviço público, se por execução direta ou delegada, por instrumento 

contratual.  

d) atividades exclusivas do Estado, delegáveis por sua própria natureza, 

poderão ser objeto de concessão, permissão ou autorização de serviço público.  

LETRA A 

 

QUESTÕES DE CONCURSO 

 

1. FCC - 2015 - TJ-AL - Juiz Substituto  

Um prefeito municipal é acusado de adquirir, no exercício de seu mandato, uma 

casa de valor desproporcional à evolução de seu patrimônio e à sua renda. A 
acusação resultou em uma ação por improbidade administrativa, ajuizada pelo 

Ministério Público quatro anos após o término do mandato do prefeito, o que 

significa dizer seis anos após a aquisição da casa. Nessa situação, considerando 
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o regime da Lei n° 8.429/92, a conduta do prefeito caracteriza ato de 

improbidade administrativa, que  

 a) causa prejuízo ao erário e simultaneamente atenta contra os 

princípios da Administração pública, porém a respectiva ação está 

prescrita.  

 b) importa enriquecimento ilícito, porém a respectiva ação está 

prescrita.  

 c) causa prejuízo ao erário, porém a respectiva ação está prescrita.  

 d) importa enriquecimento ilícito, e a respectiva ação não está prescrita.  

 e) atenta contra os princípios da Administração pública, que pretere os 

demais tipos legais de improbidade, e a respectiva ação não está 

prescrita.  

LETRA D 

 

2.( TRF - 2ª REGIÃO - Juiz Federal)  

Todos os atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º 

(enriquecimento ilícito), 10 (que causam dano ao erário) e 11 (violação de 

princípios da Administração Pública) podem ser praticados com dolo ou culpa. 

ERRADA.  

 

3. TJ-MT – Juiz Substituto 

Acerca do regime jurídico da improbidade administrativa instituída pela Lei nº 

8.429/1992, assinale a opção correta. 

a) Ação judicial possui natureza penal e civil.  

b) As condutas tipificadas como improbidade administrativa devem ser 

interpretadas de maneira restritiva.  

c) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público está sujeito às 

cominações da referida lei até o limite do valor da herança.  
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 d) A aprovação das contas pelo órgão de controle interno veda a aplicação das 

sanções previstas na referida lei.  

 e) O afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função 

somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória.  

LETRA C 

 

4. DPE-PR - Defensor Público (adaptada) 

O convênio é uma forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas 

ou privadas e visa a realização de objetivos de interesse comum.  

CORRETA 

 

5.  (CESPE - TJ-SE - Titular de Serviços de Notas e de Registros)  

Os consórcios públicos são considerados entidades da administração indireta, 

dotados de personalidade jurídica de direito público, integrantes de todos os 

entes da Federação consorciados.  

ERRADA 

 

6. (TRF - 4ª REGIÃO - Juiz Substituto ) 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Sobre o consórcio 

público, nos termos da redação vigente da Lei nº 11.107/05 (a qual 

regulamentou o art. 241 da Constituição Federal de 1988, dispondo sobre 

normas gerais de contratação de consórcios públicos):  

I. O consórcio público é a união de entes federados para a realização de 

objetivos e interesses comuns, como ocorre, por exemplo, quando vários 

municípios se unem em forma de consórcio para a preservação de área de mata 

que se estenda sobre os territórios de todos eles.  

II. O consórcio público pode se revestir tanto de personalidade jurídica de 

direito público (associação pública), a partir da vigência das leis de ratificação 

do protocolo de intenções, quanto de personalidade jurídica de direito privado, 

desde que satisfeitos os requisitos da lei civil. Neste último caso, deverá 
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observar também as normas de direito público no que diz respeito às licitações, 

aos contratos, à prestação de contas e à admissão de pessoal por concurso 

público, os quais são agentes públicos estatutários.  

 

 

III. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a 

Administração Indireta dos entes reunidos em consórcio, segundo expressa 

determinação da Lei nº 11.107/05. Contudo, caso seja instituído com 

personalidade jurídica de direito privado, o consórcio integrará a Administração 

Indireta do ente federado com maior produto interno bruto.  

a) Está correta apenas a assertiva I. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

d) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

LETRA A 
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