
Ética

Decreto no 1.171/94

01-  Assinale a alternativa  incorreta segundo as Regras Deontológicas do Código de Ética do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal:
a)  A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 
maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, 
já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. 
b) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. 
c) A moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser 
acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. 
d) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por 
todos,  até  por  ele  próprio,  e  por  isso  se  exige,  como  contrapartida,  que  a  moralidade 
administrativa  se  integre  no Direito,  como elemento  indissociável  de  sua aplicação  e  de sua 
finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.
e) 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.

02- São deveres fundamentais do servidor público, exceto:
a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular;
b)  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;
c)  ser  probo,  reto,  leal  e  justo,  demonstrando  toda  a  integridade do seu caráter,  escolhendo 
sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum;
d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos 
e serviços da coletividade a seu cargo;
e) tratar os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o 
público.

03-  0 servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando 
atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta:
a) desleixada
b) descuidada 
c) preguiçosa
d) negligente
e) indolente

04- Segundo o Decreto 1.171, não é dever do servidor público:
a) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações 
individuais  de todos os usuários do serviço público,  sem qualquer  espécie de preconceito ou 
distinção  de  raça,  sexo,  nacionalidade,  cor,  idade,  religião,  cunho  político  e  posição  social, 
abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral; 
b)  ter  respeito  à  hierarquia,  porém  representando  temor  contra  qualquer  comprometimento 
indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal;
c) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros 
que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações 
imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las; 
d) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da 



segurança coletiva; 
e) ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho 
ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. 

05- Um dos deveres do servidor público é participar dos movimentos e estudos que se relacionem 
com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do(a):
a) povo
b) Estado
c) bem comum
d) população em geral
e) nenhuma delas

06- Não é vedado ao servidor público;
a)  o uso do cargo ou função,  facilidades,  amizades,  tempo, posição e influências,  para obter 
qualquer favorecimento, para si ou para outrem;
b)  prejudicar  deliberadamente  a  reputação  de  outros  servidores  ou  de  cidadãos  que  deles 
dependam;
c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código 
de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;
d)  usar  de artifícios  para  procrastinar  ou dificultar  o  exercício  regular  de direito  por  qualquer 
pessoa, causando-lhe dano moral ou material;
e) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste Código de 
Ética, estimulando o seu integral cumprimento.

07- Não é considerado dever do servidor público:
a) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função;
b) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao 
órgão onde exerce suas funções;
c) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu 
cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre 
em boa ordem;
d) desviar servidor público para atendimento a interesse particular;
e) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito.

08-  Segundo as Regras Deontológicas, o equilíbrio entre a ______ e a ______, na conduta do 
servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.
a) legalidade e finalidade
b) legalidade e eficiência
c) finalidade e impessoalidade
d) impessoalidade e eficiência
e) finalidade e eficiência.

09-  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) censura
c) exoneração
d) suspensão
e) remoção



10- Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele 
que,  por  força  de  _____,  contrato  ou  de  qualquer  ato  jurídico,  preste  serviços  de  natureza 
permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado 
direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal,  como as autarquias,  as fundações 
públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou 
em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado.
a) regulamento
b) decreto
c) lei
d) instrução normativa
e) nenhuma delas.

Gabarito
01. C
Comentários: A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o 
mal.

02. E
Comentários: O correto é “tratar cuidadosamente os usuários...”

03. D
Comentários: O correto é “conduta negligente”, segundo o inciso XI das Regras Deontológicas do 
Servidor. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de 
corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública.

04. B
Comentários: O correto é “ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar 
contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal”.

05. C
Comentários: O correto é para a realização do “bem comum”.

06. E
Comentários: “ divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste 
Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento” é dever e não vedação.

07. D
Comentários: “desviar servidor público para atendimento a interesse particular” é vedação e não 
dever.

08. A
Comentários: O correto é entre a legalidade e a finalidade.

09. B
Comentários: O correto, segundo a Comissão de Ética é a de “censura”.

10. C
Comentários: O correto é “por força de lei”.


