
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

01.  Pode ser definida a ética publica como uma questão pessoal e subjetiva, que atende aos
valores e moral de cada um.

02.  Exercer  atividade  profissional  aética  ou  ligar  seu  nome  a  empreendimentos  de  cunho
duvidoso,  bem como Iludir ou tentar iludir  qualquer pessoa que necessite do atendimento em
serviços públicos são vedações encontradas no Código de Ética do Servidor Publico Civil.

03.  O Dec. 1171/94 permite a aplicação das sanções de suspensão e advertência ao servidor
publico federal.

04. O respeito à hierarquia e à disciplina não impede que o servidor público represente contra ato
que caracterize omissão ou abuso de poder,  ainda que esse ato tenha emanado de superior
hierárquico.

05. O servidor público pode retirar da repartição documento pertencente ao patrimônio público,
sem prévia autorização da autoridade competente, se exercer cargo de confiança ou função a
qual esse documento esteja relacionado.

06. O  Código  de  Ética  do  Servidor  Publico  reúne  um conjunto  de  regras  deontológicas  que
disciplinam o comportamento ético dos servidores no exercício de suas funções.

07. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como
acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse
trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.

08.  Ser assíduo e freqüente ao serviço  constitui  um dever apenas presente no Estatuto dos
servidores públicos federais, não constituindo um dever ético do servidor errado.

09. 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,  no  tratamento  com  as  pessoas  e  com  o  patrimônio  público,
competindo-lhe  conhecer  concretamente  de  imputação  ou  de  procedimento  susceptível  de
censura.

10. A  pena  aplicável  ao  servidor  público  pela  Comissão  de  Ética  é  a  de  censura  e  sua
fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes presentes,
sendo desnecessária a ciência do faltoso.



GABARITO

01. E
Comentário: Ética Publica reúne um conjunto de regras gerais de comportamento que pretendem
ser imparciais. 

02. C
Comentário:  O código  de  ética  traz  algumas  vedações  aplicáveis  a  todos  os  servidores  da
administração publica federal, dentre as quais as enunciadas na questão.

03. E
Comentário:  A única  sanção  aplicável  ao  servidor  trazido  pelo  referido  decreto  trata-se  de
censura.

04. C
Comentário:  Cabe ao servidor tão logo tome conhecimento de qualquer ato que acarrete um
gravame a Administração Publica representar a autoridade competente para a apuração dos fatos

05. E
Comentário: Somente com autorização escrita de autoridade competente o servidor público pode
retirar da repartição documento pertencente ao patrimônio público

06. C
Comentário:  A ética deontológica se caracteriza por reunir num documento formal normas que
definem atos como corretos ou errados.

07. C
Comentário: Em conformidade com as regras deontológicas trazidas pelo dec. 1171/94

08. E
Comentário: Nos termos do Dec. 1171/94 constituem dever do servidor ser assíduo e frequente
ao  serviço,  na  certeza  de  que  sua  ausência  provoca  danos  ao  trabalho  ordenado,  refletindo
negativamente em todo o sistema.

09. C
Comentário: A Comissão de Ética constitue instrumento fundamental a difusão dos valores éticos
dentro da Administração Direta e Indireta Federal

10. E
Comentário: A ciência do faltoso eh fundamental a validade da aplicação da pena de censura


