
Ética no Serviço Público

01- É  considerado  um  dever  fundamental  do  servidor  público  exercer  suas  atribuições  com 
rapidez,  perfeição  e  rendimento,  pondo  fim ou  procurando  prioritariamente  resolver  situações 
procrastinatórias,  principalmente  diante  de  filas  ou  de  qualquer  outra  espécie  de  atraso  na 
prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral 
ao usuário.

02- E vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição 
e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem.

03- 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.

Julgue os itens abaixo de acordo com o Decreto n0 6.029/07.

04- Fica instituído o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal com a finalidade de 
promover  atividades  que  dispõem  sobre  a  conduta  ética  no  âmbito  do  Executivo  Federal, 
competindo-lhe  integrar  os  órgãos,  programas  e  ações  relacionadas  com  a  ética  pública  e 
particular.

05- Integram o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal a Comissão de Ética 
Pública  -  CEP,  as  Comissões  de  Ética;  e  as  demais  Comissões de Ética  e equivalentes  nas 
entidades e órgãos do Poder Executivo Federal.

06- A CEP (Comissão de Ética Pública) será integrada por quatro brasileiros que preencham os 
requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, 
designados  pelo  Presidente  da  República,  para  mandatos  de  dois  anos,  não  coincidentes, 
permitida uma única recondução.

07- À CEP compete  atuar como instância consultiva do Presidente da República e Ministros de 
Estado em matéria de ética pública.

08- É dever do titular de entidade ou órgão da Administração Pública Federal, direta e indireta 
assegurar as condições de trabalho para que as Comissões de Ética cumpram suas funções, inclusive 
para que do exercício das atribuições de seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano 
e conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela 
Comissão de Ética Pública.

09- Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade 
de classe poderá provocar a atuação da CEP ou de Comissão de Ética, visando à apuração de 
infração ética imputada a agente público, qualquer órgão ou setor.

10- A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está 
sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, no recinto das Comissões 
de Ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório.



Gabarito
01. C
Comentários: É o princípio da Eficiência que, agora, aparece entre os deveres do Servidor.

02. C
Comentários: É o que diz o Código de Ética em seu inciso XV.

03. C
Comentários: À  Comissão  de  Ética  incumbe  fornecer,  aos  organismos  encarregados  da 
execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito 
de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira 
do servidor público.

04. E
Comentários: Na verdade, as ações estão relacionadas somente com a ética pública.

05. C
Comentários: É o que diz o artigo 20 do Decreto 6.029/07.

06. E
Comentários: Na verdade, a CEP será constituída por 7 brasileiros que preencham os requisitos 
solicitados. Além disso os mandatos são de três anos e não dois.

07. C
Comentários: É uma das competências da Comissão de Ética Pública. Além desta, podemos 
citar a administração e a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, etc.

08. C
Comentários: É o que diz o artigo 60 do Decreto 6.029/07.
.
09. E
Comentários: Não é a qualquer órgão e sim a um órgão específico ou setor do ente estatal.

10. C
Comentários: O direito assegurado aqui, inclui o de obter cópia dos autos e de certidão do seu 
teor.
.


