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QUESTÕES DE ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

Questão 41. E.

Na administração pública, moralidade restringe-se à distinção entre o bem e o mal: o servidor público nunca poderá
desprezar o elemento ético de sua conduta.

Gabarito: E

Justificativa: Nos termos do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado
pelo Decreto n. 1.171/94, a moralidade na administração pública não se restringe somente à distinção entre o bem e o
mal, a essa distinção deve ser acrescida a busca do bem comum. O inciso III desse Código é expresso nesse sentido: 

III  - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser
acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na
conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.

Assim, a assertiva está errada.  

Questão 42. C.

Servidor público que, no exercício da função pública, desviar outro servidor para atender a seu interesse particular, ou,
movido pelo espírito de solidariedade, for convivente com prática como esta, poderá ser submetido à Comissão de Ética. 
Gabarito: C

Essas duas condutas indicadas na questão são vedadas pelo inciso XV do Código de Ética Profissional do Servidor Público
Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto n. 1.171/94. Confira:

XV - E vedado ao servidor público;
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;
j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular;

Destaca-se, ainda, que a violação a essas proibições sujeitará o servidor à Comissão de Ética, estabelecida nos seguintes
termos, segundo o mesmo Código: 

XVI  -  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.

Assim, a assertiva está correta.  



Questão 43. E.

No estrito exercício de sua função, o servidor público deve nortear-se por primados maiores – como a consciência dos
princípios morais,  o zelo e a eficácia -;  fora dessa função, porém, por estar diante de situação particular,  não está
obrigado a agir conforme tais primados. 

Gabarito: E

Justificativa: Esse é um peguinha clássico em questões a respeito da ética no serviço público: o servidor não deve seguir
os princípios morais e éticos da administração somente dentro do serviço, deve observá-los também fora dele. Veja
como o  Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil  do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto n.
1.171/94, trata a questão: 

I - 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. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados
para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.

Assim, a assertiva está errada.  

Questão 44. C.

Servidor público que se apresenta habitualmente embriagado no serviço ou até mesmo fora dele poderá ser submetido à
Comissão de Ética, a qual poderá aplicar-lhe a pena de censura. 

Gabarito: C

Justificativa: Mais uma questão que trata das condutas vedadas ao servidor. Apresentar-se embriagado na repartição
pública já é uma conduta altamente censurável. Contudo, o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto n. 1.171/94, prevê, ainda, que é vedado ao servidor público apresentar-
se embriagado fora do serviço público habitualmente. Veja: 

XV - E vedado ao servidor público;
n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente;

Destaca-se, ainda, que a pena prevista nesse Código é a de censura, que poderá ser aplicada pela Comissão de Ética: 
XVI  -  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.
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.

Assim, a afirmativa está correta.  

Daniel Mesquita
Gran   Cursos Online  

https://www.grancursosonline.com.br/

	PROVA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
	QUESTÕES DE ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO
	Gran Cursos Online

