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SIMULADO – 88/360 

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 referência às disposições inscritas no 

Código de Ética Profissional do Serviço 

Público, julgue os próximos itens. 

1. No exercício do direito de greve, o 

servidor público está desobrigado do 

dever de zelar pela defesa da vida e da 

segurança coletiva. 

 

2. O registro sobre a conduta ética do 

servidor será fornecido pela comissão de 

ética aos organismos encarregados da 

execução do quadro de carreira, com o 

objetivo de instruir e fundamentar 

promoções. 

 

3. A comissão de ética é encarregada de 

orientar e aconselhar o servidor acerca 

das regras de conduta ético-profissional 

concernentes ao tratamento com as 

pessoas e com o patrimônio público. 

Além disso, cabe à referida comissão 

competência para exonerar o servidor 

que desrespeitar essas normas. 

 

4. O servidor público deve privar-se do 

cumprimento de função, poder ou 

autoridade que apresente finalidade 

estranha ao interesse público, salvo se 

observar as formalidades legais. 

 

5. No âmbito da administração pública 

federal, as comissões de ética têm por 

objetivo orientar e aconselhar sobre a 

ética profissional do servidor, no 

tratamento com as pessoas e com o 

patrimônio público, não lhe cabendo a 

aplicação de penalidade, que depende 

de processo administrativo. 

 

6. A Lei de Improbidade Administrativa 

aplica-se ao agente público servidor 

concursado ou ocupante de cargo 

comissionado, mas não rege a conduta 

do agente público não servidor. 

 

7. Se uma servidora pública que praticou 

ato de interesse de terceiro receber, 

como presente, uma joia enviada por 

esse terceiro interessado, não há 

improbidade administrativa, uma vez 

que, embora reprovável de acordo com 

o Código de Ética, o recebimento do 

presente não causou prejuízo ao erário. 

 

8. As decisões do servidor público, cuja 

conduta deve ser pautada na ética, 

deverão ser pautadas na legalidade, na 

conveniência, na oportunidade, na 

justiça e na honestidade. 

 

9. A embriaguez habitual, ainda que fora 

do ambiente de trabalho, é conduta 

vedada ao servidor público. 

Com relação à ética e à moral, julgue os itens 

seguintes. 

10. A efetivação da cidadania e a 

consciência coletiva da cidadania são 

indicadores do desenvolvimento moral e 

ético de uma sociedade. 

 

11. De acordo com a teoria contratualista, 

os conceitos éticos são extraídos das 

regras morais que possam conduzir à 

perpetuação da sociedade, da paz e da 

harmonia do grupo social. 

 

12. A ética é um conjunto de regras e 

preceitos de ordem valorativa e moral 

de um indivíduo, de um grupo social ou 

de uma sociedade. 

 

13. Uma equipe que pretende ver seus 

colaboradores adquirindo novos valores 

éticos deve considerar que a 

aprendizagem formal deve dar-se por 

meio das relações humanas e não apenas 

pela chamada “natureza humana” 

preexistente. 
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14. As decisões tomadas por um servidor 

com base no código de ética profissional 

do servidor público devem ser pautadas 

na legalidade, moralidade, 

conveniência e oportunidade, ao passo 

que aspectos subjetivos da 

personalidade dos indivíduos, como 

honestidade e desonestidade e o bem e 

o mal, não são passíveis de apreciação. 

 

15. De acordo com o Decreto n.º 

1.171/1994, a moralidade da 

administração pública fundamenta-se 

na distinção entre o bem e o mal e na 

ideia de que o fim é sempre o bem 

comum, devendo a conduta do servidor 

público ater-se à busca do equilíbrio 

entre legalidade e finalidade. 

 

16. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Bruno, servidor 

público federal, teve de cumprir suas 

atividades diárias após o horário do 

expediente devido ao fato de ter se 

prontificado, durante o dia, a auxiliar 

um colega de outro setor em uma 

atividade de caráter emergencial. 

ASSERTIVA: Nessa situação, Bruno agiu 

em consonância com a conduta ética 

que se espera do servidor público, já 

que, ao ter auxiliado o colega e ainda 

ter finalizado suas atividades diárias 

depois do expediente, ele fez mais do 

que sua função lhe exigia. 

A respeito de ética e de conceitos a ela 

relacionados, julgue o seguinte item. 

17. O pagamento de impostos pelo 

contribuinte demonstra comportamento 

ético no exercício da cidadania, uma vez 

que, mediante o cumprimento de suas 

obrigações tributárias, o cidadão 

colabora para o custeio das despesas 

comuns. 

No que se refere ao trabalho em equipe, 

julgue o item seguinte. 

18. É dever do servidor público respeitar a 

hierarquia, o que não o impede de 

insurgir-se contra qualquer superior 

hierárquico em caso de 

comprometimento indevido da estrutura 

em que se funda o poder estatal. 

Tendo como referência as disposições do 

Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo Federal 

(Decreto n.º 1.171/1994), da Lei n.º 

8.112/1990 e alterações e da Lei n.º 

8.429/1992, julgue os próximos itens. 

19. Na situação em que se sentir 

prejudicado, o servidor público terá o 

direito de negar-se a atualizar seus 

dados cadastrais. 

 

20. As competências da comissão de ética 

não incluem aplicar penalidade a 

servidor público que esteja na condição 

de contratado temporariamente. 

 

21. Ao servidor público que recusar fé a 

documentos públicos será aplicada a 

penalidade de advertência. 

 

22. As sanções decorrentes de prejuízos ao 

erário causados por servidor que se 

tenha enriquecido ilicitamente podem 

recair a seu sucessor, até o limite do 

valor da herança. 

 

23. Entre os itens avaliados no desempenho 

do cargo do servidor durante seu estágio 

probatório incluem-se sua capacidade 

de iniciativa e sua disciplina. 

 

24. Após a aposentadoria, o servidor público 

encontra-se isento das penalidades 

previstas no regime disciplinar 

estabelecido pela Lei n.º 8.112/1990. 

 

25. O conteúdo normativo do Código de 

Ética Profissional do Servidor Público 
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Civil é restrito à vida profissional e 

silente em relação às condutas na vida 

particular do servidor. 

Considerando a disciplina constitucional 

relativa à administração pública, julgue o 

item subsequente. 

26. De acordo com a CF, é possível a 

percepção simultânea de proventos de 

aposentadoria — decorrentes do regime 

estatutário ou do regime geral de 

previdência — com as remunerações de 

cargo em comissão ou de cargos que 

sejam acumuláveis para o servidor em 

atividade. 

Acerca dos agentes e cargos públicos, julgue 

os itens seguintes.  

27. Os agentes temporários que 

desempenham, por tempo determinado, 

atividades de excepcional interesse 

público são agentes públicos cuja 

contratação somente pode ser feita no 

âmbito da administração direta. 

 

28. As funções de confiança não se 

confundem com os cargos em comissão, 

visto que estes são ocupados 

transitoriamente, sem a necessidade de 

concurso, e aquelas só podem ser 

titularizadas por servidores públicos 

ocupantes de cargos efetivos. 

Considerando o regime jurídico dos 

servidores públicos federais e o Código de 

Ética Profissional do Servidor Público Civil 

do Poder Executivo Federal, julgue o item a 

seguir.  

29. Considere que Roberta, empregada 

pública concursada da Caixa Econômica 

Federal, tenha solicitado remoção para 

acompanhar seu cônjuge, servidor 

público de um TRT, que havia sido 

removido no interesse da administração 

para localidade diferente da que vivia 

com sua esposa. Em face dessa situação 

hipotética, é correto afirmar que o 

pedido de Roberta não encontra amparo 

legal na Lei n.º 8.112/1990. 

Com relação ao regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, julgue o 

item a seguir. 

30. De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, a 

aplicação das penalidades disciplinares 

advertência, suspensão, demissão, 

cassação de aposentadoria e 

disponibilidade deve ser precedida da 

garantia, ao servidor público, do direito 

ao exercício do contraditório e da ampla 

defesa, não se aplicando tal garantia aos 

casos de penalidades de destituição de 

cargo em comissão e destituição de 

função comissionada, por serem de livre 

nomeação e exoneração. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

ANOTAÇOES: Questão Resposta 
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 E  

02 C 

03 E 

04 E 

05 E 

06 E 

07 E 

08 C 

09 C 

10 C 

11 C 

12 C 

13 C 

14 C 

15 C 

16 C 

17 C 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 C 

23 C 

24 E 

25 E 

26 C 

27 E 

28 C 

29 C 

30 E 
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