
 
 

  
  
  
  
  

 

ÉTICA   –  CADERNO CUBO – TÉCNICO DE SEGURO SOCIAL  

ITEM  RESPOSTA  COMENTÁRIO E(OU) REMISSÃO LEGAL  

16  C 

De acordo com o Decreto 6029/2007, Art. 10.  Os trabalhos da CEP e das 
demais Comissões de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e 
observância dos seguintes princípios:I - proteção à honra e à imagem da 
pessoa investigada; 

17 E 

  De acordo com o Decreto 1171/94, CAPÍTULO II, DAS COMISSÕES DE ÉTICA, 
XXII - 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, com ciência do faltoso. Ressalta-se( conforme 
artigo 17 do Decreto 6029/2007) que nas situações de excesso à ética, 
acarretando, também, ilícito penal, civil, improbidade administrativa ou 
infração disciplinar, necessariamente, a comissão de ética deve encaminhar 
cópia dos autos para as autoridades competentes. Dessa forma, elas 
apurarão e aplicarão as penas de suas competências. 

18 C 

De acordo com o Decreto 1171/94, CAPÍTULO II, DAS COMISSÕES DE ÉTICA, 
XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por 
servidor público todo aquele que, por força de lei, 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. Dessa forma, Bruno está sujeito às disposições 
contidas no código de ética mencionado. 

19 C 

 
   De acordo com o Decreto 1171/94, Seção II, Dos Principais Deveres do 
Servidor Público: h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de 
representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em 
que se funda o Poder Estatal;i) 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. 
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20 E 

De acordo com o Decreto 6029/2007, Art. 11.  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, órgão ou setor 
específico de ente estatal.Dessa forma, não se restringe a agente público.  

21 E 

De acordo com o Decreto 6029/2007, Art. 3o  A CEP será integrada por sete 
brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação 
ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo 
Presidente da República, para mandatos de três anos, não coincidentes, 
permitida uma única recondução.Assim, o mandato não é vitalício. 

 


