
Ètica

01-  O Decreto  nº  1.171/94 determina que em,  __________________,  deverá  ser  criada uma 
Comissão de Ética.
I – todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta;  
II  –  todos  os  órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública  Federal  indireta  autárquica  e 
fundacional;
III – qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público.

a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;             
e) todos os itens estão incorretos.

02- De acordo com o Decreto nº 1.171/94, o (a) ___________ é  encarregado (a) 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 sanção.
a) Coordenação de Ética;
b) Colegiado Administrativo;    
c) Comissão de Ajuste de Conduta;
d) Comissão de Sindicância;
e) Comissão de Ética.

03- A  pena  aplicável  ao  servidor  público  pela  Comissão  de  Ética  é  a  de  _______  e  sua 
fundamentação constará  do respectivo  parecer,  assinado por  todos os  seus integrantes,  com 
ciência do faltoso.
a) demissão;
b) suspensão;
c) advertência;
d) censura;          
e) admoestação verbal.

04- Quanto à aplicação do Código de Ética, leia, analise e  julgue os itens a seguir:
I –  Os órgãos do Poder Legislativo Federal estão obrigados a seguir o disposto no Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. 
II – Os órgãos da Administração Pública Federal direta seguem as normas dispostas no Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal;
III – Os órgãos da  Administração Pública Federal indireta não seguem as normas dispostas no 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos incorretos;  
c) os itens II e III são os únicos corretos;        
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.



05- Cada Comissão de Ética de que trata o Decreto nº 1.171/94, será integrada por __________ , 
escolhidos  entre  servidores  e  empregados  do  seu  quadro  permanente,  e  designados  pelo 
dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão, para mandatos não coincidentes de três anos.
a) dois membros titulares e dois suplentes;
b) três membros titulares e dois suplentes;
c) três membros titulares e seis suplentes;
d) três membros titulares e três suplentes;        
e) quatro membros titulares e oito suplentes.

06- Integram o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal:
I - a Comissão de Ética Pública - CEP, instituída pelo Decreto de 26 de maio de 1999;
II - as Comissões de Ética de que trata o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994; 
III - as demais Comissões de Ética e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo 
Federal.

a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos incorretos;                       
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;           
e) todos os itens estão incorretos.

07- Será  mantido  com  a  chancela  de  __________  ,  até  que  esteja  concluído,  qualquer 
procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas.
a) “sujeito a prazo”;
b) “sigiloso”;
c) “secreto”;
d) “reservado”;      
e) “aético”.

08- De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal,  “salvo  os  casos  de  _________  ,  a  serem  preservados  em  processo  previamente 
declarado  sigiloso,  nos  termos  da  lei,  a  publicidade  de  qualquer  ato  administrativo  constitui 
requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem 
comum, imputável a quem a negar”.
a) segurança nacional;
b) investigações policiais;
c) interesse superior do Estado;
d) interesse superior da Administração Pública;
e) todas as alternativas respondem a questão.  

09- Cada Comissão de Ética contará com um (a) ________ , vinculada administrativamente à 
instância máxima da entidade ou órgão, para cumprir plano de trabalho por ela aprovado e prover 
o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições.
a) Coordenador-Geral;
b) Corregedor-Geral;
c) Secretaria-Executiva;
d) Subprocuradoria-Geral;
e) Divisão Geral.



10- As Comissões de Ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, 
de  improbidade  administrativa  ou  de  infração  disciplinar,  encaminharão  cópia  dos  autos 
_____________ para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência.
a) à sua chefia;
b) ao Presidente da República;
c) às autoridades competentes;
d) ao Supremo Tribunal Federal;
e) ao Ministro da Justiça.

Gabarito
01. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com o disposto nos incisos XVI, do 
Anexo do Decreto nº 1.171/94.

02.  E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o disposto nos incisos XVI, do 
Anexo do Decreto nº 1.171/94.

03. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com o disposto nos incisos XXII do 
Anexo do Decreto nº 1.171/94.

04. B
Comentário: Responde  à  questão  a  alternativa  “b”  de acordo  com o  disposto  no  art.  2º  do 
Decreto nº 1.171/94.

05. D
Comentário: Responde à  questão a  alternativa  “d”  de acordo com o disposto  no art.  5º,  do 
Decreto 6.029/20071.

06. D
Comentário: Responde à  questão a  alternativa  “d”  de acordo com o disposto  no art.  2º,  do 
Decreto 6.029/2007.

07.  D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo com o disposto no art. 13, caput do 
Decreto 6.029/2007.

08. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o disposto no inciso VII, do 
Anexo do Decreto nº 1.171/94.

09. C
Comentário: Responde à questão a alternativa “c” de acordo com o disposto no §1º do art. 7º, do 
Decreto 6.029/2007.

10. C
Comentário: Responde à questão a alternativa  “c”  de acordo com o disposto no art.  17,  do 
Decreto 6.029/2007.

1  Decreto 6.029/2007 - Institui Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, e dá outras providências.




