
ÉTICA

01.  Pelo Código de Ética do servidor público federal, decreto 1.171/94, a sanção aplicada  pela
comissão de Ética é de:
a) multa
b) advertência
c) suspensão
d) censura
e) repreensão

02. Não são vedações ao servidor público, previstas no Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Executivo Federal (Decreto 1.171/94)
a) proceder a práticas religiosas no recinto dos serviço;
b) exercer atividade ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso;
c) iludir ou tentar qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos;
d) desviar servidor publico para atendimento particular;
e) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.

03.  No âmbito do  Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil  do Executivo Federal
(Decreto 1.171/94), não e dever da Comissão de Ética apurar representação de conhecimento de
falta do servidor, mediante a provocação de:
a) qualquer cidadão, inclusive anônimo;
b) autoridade;
c) entidade associativa, regularmente constituída;
d) servidor público;
e) jurisdicionado administrativo.

04. Suponha que tenha sido realizada licitação pela União para a construção de cem metros
quadrados de calçadas para pedestres, conforme especificações constantes no edital. Julgadas
as propostas, a licitação foi encaminhada à autoridade competente, que a homologou. Não sendo
o objeto da licitação adjudicado, a empresa vencedora apresentou pedido de reconsideração em
que  alegou  ter  direito  adquirido  à  celebração  do  contrato.  Tendo  sido  este  pedido  aceito,  a
autoridade competente, antes de assinar o contrato, nele fez incluir cláusula em que impôs ao
contratado a obrigação de apresentar garantia sob a modalidade de fiança bancária. Durante a
execução do contrato, a União, julgando necessário construir dez metros quadrados adicionais de
calçadas,  fez  novamente  incluir,  unilateralmente,  essa  alteração  no  contrato.  Em  face  dessa
situação, julgue o item falso.
a) Foi correta a atitude da comissão de licitação ao encaminhar o processo licitatório à autoridade
competente, pois a esta cabe adjudicar o objeto da licitação.
b)  Tendo sido realizada a licitação,  a União não estaria  obrigada a celebrar imediatamente o
contrato licitado com a empresa vencedora.
c) A atitude da União de exigir o tipo de garantia pela empresa contratada é lícita.
d) A empresa contratada está obrigada a aceitar a alteração do contrato relativo ao aumento do
objeto do contrato.
e) A atitude da União de exigir a apresentação de garantia pela empresa contratada é lícita, desde
que tal previsão constasse no edital.



05. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta implementarão em:
a) sessenta dias, as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética
b) cinqüenta dias, as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética
c) quarenta dias, as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética
d) trinta dias, as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética

06. A Constituição da respectiva Comissão de Ética, é integrada por:
a) cinco servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente.
b) quatro servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente.
c) três servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente.
d) dois servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente.

07. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à:
a) Secretaria do Poder Executivo Federal
b) Secretaria da Administração Federal da Presidência da República
c)Secretaria do Poder Legislativo Federal
d) Secretaria do Poder Judiciário Federal

08.  São primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou
função, ou fora dele:
a) personalidade, assiduidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais
b) dignidade, o decoro, postura,nível intelectual, médio, a eficácia e a consciência dos princípios
morais
c) morar próximo, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais
d) dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais

09. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da
tradição dos serviços:
a) públicos
b) privados
c) particulares
d) privados e públicos

10. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento:
a) ético de sua conduta
b) interesse particular
c) inconseqüente de sua conduta
d) imoralidade em sua conduta

GABARITO

01. D
Comentário:  Conforme  Capítulo  II,  incisos  XVI  e  XXII  do  Decreto,  em  todos  os  órgãos  e
entidades  da  Administração  Pública  Federal  direta,  indireta  autárquica  e  fundacional,  ou  em
qualquer  órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo  poder  público,  deverá ser
criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do
servidor.  Esta comissão, no entanto, somente pode aplicar pena de censura, uma vez que as
demais penalidades somente podem ser aplicadas através do respectivo processo administrativo
disciplinar.



02. A
Comentário: Nos termos da Seção III, das Vedações ao Servidor Público, XV, “p”, “i”, “j” e “h”, do
Decreto, é vedado ao servidor público proceder às práticas previstas nas alternativas B, C, D, e E,
respectivamente. No entanto, tendo em vista o direito fundamental à inviolabilidade da liberdade
de consciência  e  de crença,  e  o livre  exercício dos cultos religiosos,  do art.  5º,  VI  da CF,  é
permitido ao servidor a prática religiosa no recinto dos serviços, desde que compatível com o fiel
exercício da função pública.

03. A
Comentário: A Constituição Federal deixa claro no art. 5º, IV que é direito fundamental individual
a  livre  manifestação  de  pensamento.  Ainda,  é  dever  da  Comissão  de  Ética  conhecer
concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura, conforme Capítulo II,
XVI do Decreto. Assim, todos podem representar o conhecimento de falta do servidor. No entanto,
o citado art.  da CF também explicita que é vedado o anonimato. Dessa forma, representação
anônima não se presta para instauração de procedimento disciplinar.

04. C 
Comentário: Cabe à autoridade competente deliberar quanto à homologação e adjudicação, nos
termos do art. 43, VI da Lei 8.666/ 93. A União pode, revogar ou anular o procedimento ou ainda
adiar o contrato, mas caso opte pela contratação, deve fazê-la com a empresa vencedora pelo
Princípio da Adjudicação Compulsória. É possível, ainda, a alteração unilateral quantitativa nos
limites  legais,  conforme  art.  65  da  Lei.  Porém,  a  exigência  de  apresentação  de  garantia  é
permitida,  a  critério  da  autoridade  competente,  em  cada  caso,  e  desde  que  prevista  no
instrumento convocatório/ edital, conforme art. 56 da Lei.
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