
Ética no Serviço Público

01- Ética é um dos grandes temas dos nossos dias. Todos falam de ética e exigem que ela faça 
parte das relações humanas, da política, dos negócios e da vida _______.
a) privada
b) pública
c) humana no geral
d) somente dos servidores públicos
e) somente dos servidores particulares

02- Os Códigos Tradicionais de Conduta e o Direito são dois planos do universo dos valores e das 
normas, mas há ainda um terceiro, que é analisado pela Filosofia. Tal plano é a Ética ou Moral, 
que tem a ver com ______ e com normas, mas sob um ponto de vista peculiar: a racionalidade. A 
Ética abrange, pretensamente, um ou mais sistemas de valores e normas de conduta que sejam 
racional ou argumentativamente defensáveis. 
a) normas
b) valores
c) críticas
d) defesas
e) nenhuma delas

03- Toda  sociedade  (como,  podemos  generalizar,  qualquer  organização)  é  um  sistema  de 
________, sem as quais ela não poderia eventualmente funcionar bem: algumas pessoas têm 
mais autoridade do que outras,  algumas têm certos deveres e direitos que não se aplicam a 
outras, etc. 
a) diferenças
b) igualdades
c) poderes
d) comunicação
e) harmonia

04-  Tradicionalmente, nas discussões sobre a justiça distributiva são sugeridos três critérios de 
discriminação que escapam ao problema a que nos referimos acima (ou seja, a discriminação 
baseada na afirmação de uma diferença prévia de valor entre os indivíduos): 

I  -  Há,  em  primeiro  lugar,  o  critério  da  necessidade.  Segundo  esse  critério,  àqueles  mais 
necessitados é justo dar uma parte maior. É esse critério que, segundo Karl Marx, fundamentaria 
o  princípio  de  justiça  que  ordenaria  as  sociedades  comunistas:  de  cada  um  segundo  sua 
capacidade, a cada um segundo sua necessidade. E em muitas sociedades  contemporâneas é 
esse  critério  que  justifica  instituições  como,  por  exemplo,  o  salário  mínimo  ou  o  auxílio-
desemprego. 
II - Outro critério legítimo sugerido é o d à ideia de um direito adquirido. Segundo esse critério, é 
justo que o mérito. Aqui encontramos uma das poucas características possuídas “naturalmente” 
pelo indivíduo ainda eventualmente reconhecidas como um critério legítimo de discriminação em 
alguns domínios: o talento ou a aptidão natural. Mas há outras maneiras de discriminar segundo o 
mérito:  segundo  o  desempenho  (como  em  um  concurso,  por  exemplo),  segundo  a  aptidão 
adquirida (pelo estudo, pelo treinamento, por exemplo), segundo a contribuição (na execução de 
um trabalho, por exemplo). 
III - Finalmente, um terceiro critério remete à ideia de um direito adquirido. Segundo esse critério, 
é justo que alguém goze de um benefício negado a outros em função de um direito de que é titular 
e de que, por sua vez, não é legítimo privá-lo. 
Nesta condição, temos:



a) somente o item I está correto
b) somente o item II está correto
c) somente os itens I e II estão corretos
d) somente os itens I e III estão corretos
e) todo os itens estão corretos.

05- Recentemente, alguns filósofos políticos, especialmente nos Estados Unidos, renovaram os 
argumentos contratualistas, aplicando-os à teoria da justiça, no sentido mais _____.
a) restrito
b) tradicional
c) amplo
d) moralista
e) político

06- “Os ocupantes de cargos públicos deverão tomar decisões baseadas unicamente no interesse 
público. Não deverão decidir com o objetivo de obter benefícios financeiros ou materiais para si, 
sua família ou seus amigos”. Refere-se ao princípio da(o):
a) Interesse Público
b) Integridade
c) Objetividade
d) Transparência 
e) Honestidade

07- “No desempenho das atividades públicas, inclusive nomeações, concessão de contratos ou 
recomendação de pessoas para recompensas e  benefícios,  os ocupantes  de cargos públicos 
deverão decidir apenas com base no mérito”. Refere-se ao princípio da(o):
a) Interesse Público
b) Integridade
c) Objetividade
d) Transparência 
e) Honestidade

08-  “Os  ocupantes  de  cargos  públicos  devem  conferir  às  suas  decisões  e  ações  a  maior 
transparência possível. Eles devem justificar suas decisões e restringir o acesso à informação 
somente se o interesse maior do público assim o exigir”. Refere-se ao princípio da(o):
a) Interesse Público
b) Integridade
c) Objetividade
d) Transparência 
e) Honestidade

09-  “Os  ocupantes  de  cargos  públicos  não  deverão  colocar-se  em  situação  de  obrigação 
financeira  ou  de  outra  ordem,  para  com  indivíduos  ou  organizações  externas,  que  possa 
influenciá-los no cumprimento de seus deveres oficiais”. Refere-se ao princípio da(o):
a) Interesse Público
b) Integridade
c) Objetividade
d) Transparência 
e) Honestidade



10-  “Os ocupantes  de cargos públicos devem promover  e apoiar  estes princípios,  através da 
liderança e do exemplo”. Refere-se ao princípio da(o):
a) Interesse Público
b) Integridade
c) Objetividade
d) Transparência 
e) Liderança

Gabarito
01. A
Comentários: O correto é da vida privada. Apesar dessa unanimidade, poucos saberão explicar o 
que seja ética. 

02. B
Comentários: O correto, aqui, são valores. A Ética abrange, pretensamente, um ou mais sistemas 
de valores e normas de conduta que sejam racional ou argumentativamente defensáveis. 

03. A
Comentários: O correto é diferenças. Se é assim, podemos formular o problema da justiça como 
sendo, finalmente, o de justificar esse tratamento desigual, que se encontra inscrito na própria 
constituição da sociedade. Na verdade, podemos supor que é uma concepção compartilhada de 
justiça, isto é, o reconhecimento, por parte de todos que compõem uma sociedade, de critérios 
justos de distribuição das desigualdades (de poder, de riquezas, de direitos e deveres, etc.), que 
dá unidade a essa sociedade. 

04. E
Comentários: Em boa parte das sociedades contemporâneas, aceita-se em princípio que todos 
são iguais, isto é, que não há uma diferença prévia ou “natural” entre os indivíduos. Supõe-se, em 
suma, que todos têm o mesmo valor. Podemos, de fato, entender grande parte da história das 
ideias e das instituições políticas dos últimos duzentos anos como uma tentativa de estender cada 
vez mais o alcance desse princípio. Assim, aceitamos cada vez menos facilmente discriminações 
baseadas, por exemplo, nas diferenças de raça ou de sexo. 

05. C
Comentários: O correto, é tornar o sentido mais amplo.

06. A
Comentários: O correto é referir-se ao princípio do Interesse Público.

07. C
Comentários: O correto é referir-se ao princípio da Objetividade.

08. D
Comentários: O correto é referir-se ao princípio da Transferência.

09. B
Comentários: O correto é referir-se ao princípio da Integridade.

10. E
Comentários: O correto é referir-se ao princípio da Liderança.




