
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

01.  A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a 
sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada 
ao acusado ampla defesa.

02.  As  denúncias  sobre  irregularidades  serão  objeto  de  apuração,  desde  que  contenham  a 
identificação  e  o  endereço  do  denunciante  e  sejam  formuladas  por  escrito  ou  verbalmente, 
confirmada a autenticidade.

03. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia 
será arquivada, por falta de objeto.

04.  O  prazo  para  conclusão  da  sindicância  não  excederá  60  (sessenta)  dias,  podendo  ser 
prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.

05.  Da sindicância poderá resultar o arquivamento do processo, a aplicação de penalidade de 
advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias ou a instauração de processo disciplinar.

06. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão 
por mais de 15 (quinze) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou 
destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.

07.  O  servidor  responde  civil,  penal  e  administrativamente  pelo  exercício  irregular  de  suas 
atribuições.

08. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte 
em prejuízo apenas ao erário.

09.  A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa 
qualidade.

10.  A responsabilidade  civil-administrativa  resulta  de  ato  omissivo  ou  comissivo  praticado  no 
desempenho do cargo ou função.

GABARITO

01. C
Comentário: A alternativa está CERTA de acordo com o artigo 143 da Lei nº 8.112/90 que assim 
dispõe:
Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover  
a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada  
ao acusado ampla defesa.

02. E
Comentário:  A alternativa está ERRADA, de acordo com o artigo 143 da Lei nº 8.112/90 que 
assim dispõe:
Art. 144. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a  
identificação  e  o  endereço  do  denunciante  e  sejam  formuladas  por  escrito,  confirmada  a 
autenticidade. (grifo nosso)



03. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o parágrafo único do art.144 da Lei nº 
8.112/90  que assim dispõe:
Parágrafo único.  Quando o  fato narrado não configurar  evidente infração disciplinar  ou ilícito  
penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.

04. E
Comentário: A alternativa está ERRADA, de acordo com o parágrafo único do art.145 da Lei nº 
8.112/90  que assim dispõe:
Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo 
ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. (grifo nosso)

05. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com os incisos do art.145 da Lei nº 8.112/90 
que assim dispõe:
Art. 145. Da sindicância poderá resultar: 
I - arquivamento do processo; 
II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias; 
III - instauração de processo disciplinar. 

06. E
Comentário: A alternativa está ERRADA, de acordo com o art.146 da Lei nº 8.112/90  que assim 
dispõe: 
Art.  146.  Sempre que o  ilícito  praticado pelo  servidor  ensejar  a imposição de penalidade de  
suspensão  por  mais  de  30  (trinta)  dias,  de  demissão,  cassação  de  aposentadoria  ou  
disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo  
disciplinar.

07. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o art.121 da Lei nº 8.112/90 que assim 
dispõe: 
Art. 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas  
atribuições.

08. E
Comentário: A alternativa está ERRADA, de acordo com o art.122 da Lei nº 8.112/90 que assim 
dispõe: 
Art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que  
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. (grifo nosso)

09. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o art.123 da Lei nº 8.112/90 que assim 
dispõe: 
Art. 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor,  
nessa qualidade.

10. C
Comentário:  A alternativa está CERTA, de acordo com o art.124 da Lei nº 8.112/90 que assim 
dispõe: 
Art. 124. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no  
desempenho do cargo ou função.


