
 
 

PROVA MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – TÉCNICO DO MPU 

QUESTÕES DE ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

Prof. Diogo Surdi 

Questão 22 

 Em conformidade com o texto do enunciado, a questão está correta ao afirmar que, de acordo 
com a teoria de Aristóteles, é necessário, para uma correta compreensão do elemento ético, a 
identificação da voluntariedade ou não de determinadas condutas.  

Sendo assim, a questão afirma, em outros termos, que o elemento ético deve ser verificado 
com base na intenção ou vontade da pessoa em praticar a ação que está sendo analisada.  

Gabarito: Certo. 

 

Questão 23 

De acordo com Aristóteles, a prodigalidade e a mesquinhez correspondem a vícios. Ao passo 
que a prodigalidade está relacionada com os excessos, a mesquinhez liga-se à falta.  

A generosidade, em sentido oposto aos demais conceitos, corresponde à virtude, que deve ser 
utilizada de forma voluntária (com intenção) com o objetivo de alcançar a mediania.  

Gabarito: Certo. 

 

Questão 24 

A ética está intimamente relacionada com a razão, ou seja, com as atitudes racionais e 
voluntárias. Desta forma, para que tenhamos o exercício ético de uma função pública, torna-se 
necessário que o agente público, em todas as suas ações, seja guiado pela razão, e não pela 
emoção.  

Atitudes praticadas com ética e com razão são aquelas que levam em conta a vontade de agir 
com virtude.  

Gabarito: Certo. 

 

Questão 25 

O indivíduo pródigo, ao contrário do que afirma a questão, não deve servir de modelo para a 
ação ética no serviço público. Assim como ocorre com o mesquinho, o indivíduo pródigo não é 
exemplo de generosidade.  

O exemplo de generosidade, de acordo com o texto de Aristóteles, está relacionado, apenas, 
com a mediania. Gabarito: Errado.  



 
 

Questão 26 

Os servidores públicos, diferentemente do que afirma a questão, não são orientados a a agir de 
forma involuntária, ainda que regidos por diversas normas jurídicas.  

A atuação dos agentes deve ser, opostamente, voluntária e racional, em plena sintonia com as 
regras éticas pautadas nos ensinamentos de Aristóteles.  

Gabarito: Errado.  

 

Questão 27 

O Código de Ética estabelecido pela Portaria PGR/MPU 98/2017 é destinado não apenas aos 
servidores do MPU e da ESMPU, mas sim também aos demais colaboradores que prestarem 
serviço nesses órgãos, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, de forma 
temporária ou permanente, ainda que sem retribuição financeira. 

 

Art. 1º Este Código de Ética e de Conduta estabelece os princípios e as normas de 
conduta ética aplicáveis aos servidores do Ministério Público da União (MPU) e 
da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), bem como aos 
colaboradores que prestarem serviço nesses Órgãos, por força de lei, contrato 
ou de qualquer ato jurídico, de forma temporária ou permanente, ainda que 
sem retribuição financeira, sem prejuízo da observância dos demais deveres e 
vedações legais e regulamentares. 

Gabarito: Errado 

 

Questão 28 

Os princípios estabelecidos pelo Código de Ética da Portaria PGR/MPU 98/2017 não são os 
mesmos que os constitucionalmente previstos para a Administração Pública.  

No âmbito constitucional, são princípios norteadores a legalidade, a impessoalidade, a 
moralidade, a publicidade e a eficiência. No Código de Ética, os princípios, por sua vez, são os 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, lisura, transparência e urbanidade. 

 

Art. 3º Os princípios e valores fundamentais deste Código são:  

I. Legalidade: garantia de que toda atuação da Administração se dará em 
conformidade com a lei;  

 

II. Impessoalidade: obriga a Administração, em sua atuação, a não praticar atos 
visando aos interesses pessoais ou se subordinando à conveniência de qualquer  

 



 
 

indivíduo, devendo ser direcionada a atender aos ditames legais e ao interesse 
público;  

III. Moralidade: todos devem respeitar os princípios éticos de razoabilidade e 
justiça, devendo atender aos ditames da conduta ética e honesta, do decoro, da 
boa-fé e das regras que assegurem a boa administração; 

IV. Lisura: valor que vai além do cumprimento da estrita legalidade dos atos, na 
medida em que abarca valores éticos e morais;  

V. Transparência: objetiva corroborar a divulgação de informações, tanto entre 
suas unidades quanto para a sociedade, visando à promoção do desenvolvimento 
de cultura interna de intercâmbio de informações para fortalecimento da 
atuação institucional e do controle social, ressalvados os casos de sigilo 
legalmente previstos;  

VI. Urbanidade: trata-se da polidez, educação, cortesia, gentileza e civilidade no 
comportamento das pessoas ao atender demandas internas e externas. 

Gabarito: Errado. 

 

Questão 29 

A questão apresenta, de forma correta, um dos deveres estabelecidos pelo Código de Ética 
(Decreto 1.171) aos servidores regidos pela norma:  

 

XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 

u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com 
finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades 
legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei; 

Gabarito: Certo. 

 

Questão 30 

Na medida em que o servidor permitiu que o frentista do posto colocasse o combustível errado 
no veículo oficial, agiu ele com inobservância do dever funcional de zelar pela economia de 
material e pela conservação do patrimônio público, cuja previsão encontra-se no texto da Lei 
8.112:  

 

Art. 116.  São deveres do servidor: 

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público; 

Gabarito: Certo. 



 

 

Questão 31 

Em caso de descumprimento de algum dever funcional previsto em lei, tal como na situação 
narrada pela questão, a penalidade a ser aplicada é a de advertência, e não, conforme 
informado, a de suspensão.  

 

Art. 129.  A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de 
proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever 
funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique 
imposição de penalidade mais grave.    

Gabarito: Errado. 
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