
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

Com relação às regras atinentes ao Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal, julgue os itens a seguir.

01. A comissão de ética de cada órgão ou entidade deve ser composta por cinco titulares e
respectivos suplentes, podendo integrá-la qualquer detentor de cargo público, seja este efetivo ou
comissionado.

02. A conduta de um chefe de repartição de aliciar servidores subordinados para participar de
reuniões de partido político com o nítido propósito de obter a filiação destes é expressamente
vedada pela Lei n.º 8.112/1990.

03. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública,a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

04.  Entre  as  penas  estipuladas  na  Lei  n.º  8.429/1992,  que  trata  dos  atos  de  improbidade
administrativa  que  causam  prejuízo  ao  erário,  consta  a  mais  gravosa,  que  estipula  a  perda
permanente dos direitos políticos.

05. Os preceitos básicos expressamente consignados no Código de Ética do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal incluem a recomendação de cortesia e boa vontade com o público.

Acerca da nomeação, posse e exercício em cargo público, julgue os itens seguintes.

06. A posse em cargo público prescinde de prévia inspeção médica a ser realizada por junta
oficial.

07. O ato de provimento do cargo será tornado sem efeito se a posse do nomeado não ocorrer no
prazo de quinze dias, sendo vedada a prorrogação.

08. É de trinta dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse.

Acerca do estágio probatório, julgue os itens que se seguem.

09. O tempo destinado ao cumprimento do programa do curso de formação não será computado
para fins de estágio probatório e estabilidade.

10. Os critérios que a administração pública pode considerar na avaliação do estágio probatório
incluem a evolução patrimonial de bens e capitais do servidor público no período indicado.



GABARITO

01. E
Comentário: Será  integrada por três servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou
emprego permanente. Artigo 2º Decreto 1171/94

02. C
Comentário: Conforme o artigo 117, inciso VII da referida lei 

03. C
Comentário: Conforme  artigo 12, inciso I da Lei 8429/92 que trata do assunto 

04. E
Comentário: Conforme  artigo 12 e incisos. Não há perdas permanentes as perdas variam de três
a dez anos dependendo da hipótese 

05. C
Comentário: Conforme capítulo I, item iX do anexo do Decreto 1171/94 

06. E
Comentário:  De acordo com Art.14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção
médica oficial 
 
07. E
Comentário: conforme artigo 13, §§ 1º e 6º 

08. E
Comentário: De acordo com o Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo
público ou da função de confiança. § 1oÉ de quinze dias o prazo para o servidor empossado em
cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. 
 
09. C
Comentário: Conforme  Artigo 20  §5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e

os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação
em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. 
 
10. E
Comentário: De acordo com o Art 20.Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses,
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do
cargo, observados os seguinte fatores: 
I - assiduidade; 
II - disciplina; 
III - capacidade de iniciativa; 
IV - produtividade; 
V- responsabilidade. 
 


