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SIMULADO – 106/360 

LEI 8.112/ÉTICA 

INSTRUÇÕES 

▪ TEMPO:  30 MINUTOS 
▪ MODALIDADE:  CERTO OU ERRADO 
▪ 30 QUESTÕES 

 

COMPOSIÇÃO DO SIMULADO 

▪ 30 Questões de Lei 8.112/Ética 

 

 

 

DEMAIS SIMULADOS NO LINK 

ABAIXO 

 

CLIQUE AQUI 

REDE SOCIAL 

 

CURTA NOSSA PÁGINA 

MATERIAL LIVRE 

Este material é GRATUITO e pode ser 

divulgado e compartilhado: A Casa do 

Simulado autoriza. A venda desse material é 

proibida! 

IMPORTÂNCIA DO TREINO 

DIÁRIO 

É de conhecimento de todos que fazer questões 

é um dos melhores métodos de absorção de 

conteúdo, em contrapartida nem todos podem 

dispender tempo para se organizar e realizar 

questões com a frequência necessária para 

manutenção dos conceitos. Todo dia haverá um 

minissimulado novo, se não puderem fazer 

todos os dias, ao menos no final de semana 

treine, a equipe da Casa do Simulado deseja a 

todos bons estudos.   

 

 

 

https://www.acasadosimulado.com.br/desafio-10-mil-questoes/
https://www.facebook.com/acasadosimulado
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Com base no Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo 

Federal, julgue os itens seguintes. 

1. Nos órgãos públicos federais, entre os 

servidores sujeitos à apuração de desvio 

ético, previsto no Decreto n.º 

1.171/1994, não estão incluídos 

colaboradores terceirizados, como 

brigadistas e vigilantes. 

 

2. É dever do servidor público respeitar a 

hierarquia, não podendo representar em 

hipótese alguma, contra qualquer 

comprometimento indevido da estrutura 

em que se funda o poder estatal. 

 

3. Ser assíduo e frequente ao serviço não é 

um dos principais deveres do servidor 

público, caso este desempenhe bem e a 

tempo as atribuições do cargo, função 

ou emprego público de que seja titular 

 

4. A comissão de ética poderá aplicar ao 

servidor público que descumprir dever 

ético pena de advertência e, no caso de 

reincidência, censura ética, sendo 

necessário parecer assinado pelo 

presidente da comissão. 

Acerca de deveres, proibições e penalidades 

previstos na Lei n.º 8.112/1990, julgue o 

item subsecutivo. 

5. Atrasos constantes no cumprimento da 

jornada de trabalho podem caracterizar 

conduta desidiosa, procedimento que, 

de acordo com o estatuto dos servidores 

públicos civis da União, pode resultar 

em demissão. 

Acerca da ética no serviço público, cada item 

que se seguem apresenta uma situação 

hipotética, seguida de uma assertiva a ser 

julgada. 

6. Mauro, estudante de direito que cumpre 

estágio em um TRE, foi flagrado pelo 

presidente do tribunal quando acessava 

sítios eletrônicos impróprios em um dos 

computadores do órgão. Nessa situação, 

não há que se falar em desobediência ao 

Código de Ética dos Servidores Públicos, 

uma vez que Mauro não é servidor 

público. 

 

7. Rodrigo, servidor público, tem o hábito 

de consumir bebida alcoólica em 

excesso em bares e restaurantes da 

cidade duas ou três vezes por semana 

após seu horário de trabalho, ocasiões 

em que fica bastante embriagado. Nessa 

situação, ainda que a embriaguez 

habitual ocorra fora do ambiente do 

trabalho, a conduta de Rodrigo fere 

dispositivo do Código de Ética dos 

Servidores Públicos. 

 

8. Mirtes, que é servidora pública com mais 

de vinte anos de ofício em um TRE, 

acostumou-se com a forma tradicional 

de realizar suas tarefas e, por isso, se 

recusa a utilizar os sistemas eletrônicos 

institucionais que foram instalados em 

seu departamento. Nessa situação, a 

chefia imediata de Mirtes deve adaptar 

a rotina de trabalho para que ela possa 

continuar a trabalhar da forma que lhe 

é mais conveniente em respeito a sua 

longa carreira no tribunal. 

Julgue o item que se segue, relativo à ética 

no serviço público. 

9. Se uma autoridade administrativa 

proibir o uso de bermudas ou shorts nas 

dependências de determinada 

repartição pública e essa vedação 

causar indignação entre seus 

subordinados, constatar-se-ão, nessa 

hipótese, indícios de desvio ético na 

conduta do gestor. 
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Considerando os conceitos de ética e moral, 

julgue os itens abaixo. 

10. A ética é a ciência do comportamento 

moral dos homens em sociedade. 

 

11. Os atos administrativos praticados por 

órgãos do Poder Executivo, do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário devem 

observar os princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência. 

Com base nas disposições do Decreto n.º 

1.171/1994, julgue os itens que se segue. 

12. A função pública representa exercício 

profissional do servidor, não devendo 

integrar-se à vida particular do servidor 

público. 

 

13. Considera-se servidor público, para fins 

de apuração de comprometimento 

ético, todo indivíduo que presta serviços 

de natureza permanente, temporária, 

ou excepcional, ligado direta ou 

indiretamente a qualquer órgão do 

poder estatal. 

 

14. É vedado ao servidor público desviar 

outros servidores para atender a seus 

interesses particulares, exceto em casos 

que envolvam risco da imagem do 

servidor ou da organização. 

Julgue os itens a seguir, com base no 

disposto na Lei n.º 8.112/1990. 

15. Inassiduidade eventual configura motivo 

para demissão do servidor público. 

 

16. Os antecedentes funcionais não devem 

ser considerados na aplicação de 

penalidades ao servidor público. 

 

17. Constituem atos de improbidade 

administrativa a permissão, a facilitação 

e a concorrência para o enriquecimento 

ilícito de terceiros. 

 

18. A ação disciplinar contra servidor 

público prescreve em dois anos, quanto 

à suspensão. 

 

19. As sanções civis, penais e 

administrativas, por serem dependentes 

entre si, não poderão acumular-se. 

No que diz respeito à democracia, julgue o 

item abaixo. 

20. Em uma sociedade democrática, 

permite-se a criação de novos direitos e 

considera-se legítimo o conflito. 

Com relação ao comportamento profissional 

do servidor previsto no Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal, julgue os itens 

subsequentes. 

21. Toda ausência injustificada do servidor 

de seu local de trabalho é fator de 

desmoralização do serviço público, 

podendo conduzir à desordem nas 

relações humanas. 

 

22. É vedado ao servidor público manter-se 

habitualmente embriagado, ainda que 

fora do serviço. 

Analise a questão, e julgue os itens. 

23. A ética envolve tanto os 

relacionamentos internos quanto os 

externos, sempre influenciados pelo 

modo como as decisões de algumas 

pessoas afetam as outras. 

 

24. Corrupção é um acordo secreto ou a 

cooperação entre duas ou mais pessoas 

ou empresas para ajudar ou prejudicar 

outra. 
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25. Um código de ética é uma carta 

reservada de intenções dos funcionários 

e colaboradores diretamente envolvidos 

no atendimento ao público. 

 

26. A obrigação de observar o Código de 

Ética Profissional do servidor público é 

exigida aos servidores de classe 

hierárquica superior, sendo liberados de 

sua aplicação os funcionários de 

escalões inferiores. 

Relativamente à compreensão 

principiológica do direito administrativo, 

julgue o item subsequente.  

27. No âmbito dos processos administrativos 

disciplinares, aplica-se a garantia da 

ampla defesa e do contraditório, ou 

seja, direito que o servidor tem à 

informação, à manifestação, à 

consideração dos argumentos 

apresentados e à participação 

obrigatória de advogado habilitado. 

No que tange aos deveres do servidor público 

federal e aos atos de improbidade 

praticados por agente público, julgue o item 

subsequente.  

28. Se o servidor, em razão do cargo que 

ocupe, suspeitar que a autoridade que 

lhe é hierarquicamente superior esteja 

envolvida em ato irregular, será seu 

dever levar ao conhecimento de outra 

autoridade competente, para apuração, 

a irregularidade. 

Julgue os itens subsecutivos, à luz do 

disposto na lei que versa sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações 

públicas federais. 

29. O servidor vinculado ao regime 

estatutário que acumular, ainda que 

licitamente, dois cargos efetivos não 

poderá ser investido em cargo de 

provimento em comissão. 

30. Considere que determinado servidor 

tenha delegado o desempenho de 

atribuição de sua responsabilidade a 

pessoa estranha à repartição, em 

situação não prevista em lei. Nesse 

caso, é vedada a imposição da 

penalidade de advertência, já que a lei 

determina expressamente a imposição 

de penalidade mais grave. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

ANOTAÇOES: Questão Resposta 

 01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 E 

03 E 

04 E 

05 C 

06 E 

07 C 

08 E 

09 E 

10 C 

11 C 

12 E 

13 C 

14 E 

15 E 

16 E 

17 C 

18 C 

19 E 

20 C 

21 C 

22 C 

23 C 

24 E 

25 E 

26 E 

27 E 

28 C 

29 E 

30 E 
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