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Como foi feito este e-book:

Fiz uma coletânea de minhas postagens dos blogs e canal do YouTube e organizei em um e-book 
para facilitar seus estudos.

Além da coletânea eu acrescentei conteúdos e questões de concursos.

Está comprovado que quanto mais usarmos nossos sentidos para estudar, maior é a retenção de 
informações, por isso, em todos os conteúdos eu coloquei um link para vídeos em que eu leio o 
texto.

No final do e-book coloquei alguns links com dicas que vão te ajudar a passar em um concurso 
público.

Para finalizar coloquei mais um bônus que é um e-book gratuito com dicas para você acertar 90% 
das questões de concursos:

LINK PARA DOWNLOAD: E-book gratuito: 6-passos-para-voce-acertar-90-das-questoes-de-
concursos/ 

Bons estudos e torcerei para que este e-book seja um grande material de apoio e ajude você a passar
em um concurso público.

https://materiasparaconcursos.com.br/2020/06/24/e-book-gratuito-6-passos-para-voce-acertar-90-das-questoes-de-concursos/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/06/24/e-book-gratuito-6-passos-para-voce-acertar-90-das-questoes-de-concursos/


Ética e moral

Ética
Pode-se considerar a ética como um tipo de postura e o que se refere a um modo de 
ser, à natureza da ação humana.

Caso preferir, no vídeo abaixo tem esta postagem em áudio e vídeo

https://youtu.be/1iMF1jL7WD0

Trata-se de uma maneira de lidar com as situações da vida e do modo como 
estabelecemos relações com outra pessoa. Uma conduta ética pode ser um tipo de 
comportamento mediado por princípios e valores morais.

A palavra “ética” também pode ser definida como um conjunto de conhecimentos 
extraídos da investigação do comportamento humano na tentativa de explicar as 
regras morais de forma racional e fundamentada. Nesse sentido, trata-se de uma 
reflexão sobre a moral, podendo-se afirmar que a ética é a parte da filosofia que 
estuda a moral, pois reflete e questiona sobre as regras morais.

A ética é subjetiva e teórica

A ética é uma reflexão da moralidade
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Moral
A moral pode ser definida como o conjunto de regras aplicado no cotidiano e que é 
utilizado constantemente por cidadão. Tais regras orientam cada indivíduo que vive 
na sociedade, norteando seus julgamentos sobre o que é certo ou errado, moral ou 
imoral, e suas ações.

Assim sendo, a moral é fruto do padrão cultural vigente e reúne as regras tidas como 
necessárias para a boa convivência entre os membros pertencentes a uma determinada
sociedade. (Pode variar de uma sociedade para outra)

A moral é constituída pelos valores (regras) previamente estabelecidos pela própria 
sociedade e os comportamentos socialmente aceitos e passíveis de serem 
questionados pela ética. Pode-se afirmar que, ao falarmos de moral, os julgamentos 
de certo ou errado dependerão do lugar onde se está. Estes valores orientam as 
pessoas a agirem e julgarem o que é moral ou imoral, certo ou errado e bom ou mau.

A moral é objetiva e prática

Diferença entre ética e moral

A ÉTICA e MORAL abrangem diferentes significados. A ÉTICA está associada ao 
estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano 
social. Por outro lado, a MORAL está associada aos costumes, regras, tabus e 
convenções estabelecidas pela sociedade.

No sentido prático, as finalidades da Ética e da Moral são muito semelhantes; são 
ambas responsáveis pela construção das bases que vão guiar a conduta humana, 
determinando o caráter, altruísmo e virtudes, para ensinar a melhor forma de agir e se
comportar adequadamente em uma sociedade.

O agir ético reconhece a si mesmo como um agir, em princípio, não natural, mas que, 
desejado, se naturalizaria por meio do hábito e do costume, ou seja, ser ético não é 
natural por que a ética é subjetiva, porém através da moral que foca os costumes e 
tradições pode fazer com que a ética seja mais natural.
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Exemplo prático:

Um indivíduo em situação de miséria que encontrar, caída na rua, uma carteira e 
decidir utilizar o cartão de crédito nela guardado para adquirir medicamentos ao seu 
filho terá agido de acordo com princípios morais (finalidade maior/variável por 
indivíduo) e contra as normas éticas (sempre as mesmas, independentemente da 
situação).

Ética, princípios e valores

Para entendermos os princípios e valores éticos é necessário entender o que é ética.

Ética é um grupo de princípios básicos que pretende regular a conduta e modo de agir
de um grupo social.

Se preferir, no vídeo abaixo tem a postagem em áudio e vídeo:

https://youtu.be/B5r_9hiKsnM

De uma maneira mais simples, a ética estuda os costumes das pessoas em sociedade, 
criando princípios e valores para guiar as pessoas a terem atitudes corretas e dentro 
da lei, que não interfira no direito de outras pessoas.

Hoje várias classes utilizam a palavra ética para indicar os valores de seu grupo 
social, como a ética médica, ética publica ou mesmo a ética de uma empresa.
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A Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam as ações humanas 
na sociedade e seus grupos.

A ética relaciona a realidade humana ao comportamento do indivíduo com bases 
históricas e sociais para o bem comum da sociedade, ou seja, ela concerne a uma 
realidade humana construída histórica e socialmente.

Ser ético é respeitar seus semelhantes em relação a sua vida, patrimônio e bem-estar, 
e ter em mente a justiça social onde ninguém seja prejudicado.

Simplificando: É ser honesto, solidário e justo. Ser uma pessoa de caráter.

RESUMINDO:

Princípios: É um fundamento ético que moldam a ação humana para que faça o bem.

Valores: são escolhas morais.

Virtudes: Foi muito discutido pelos filósofos gregos da Antiguidade. A virtude 
constitui o conjunto ideal de qualidades essenciais ao indivíduo de bem. 

Princípios e valores éticos

Igualdade: 

Este princípio diz que todas as pessoas são iguais e por isso, devem ser tratadas iguais
sem preferências alguma. Todas as pessoas devem ter as mesmas oportunidades, 
direitos e deveres.

Aristóteles dizia que o princípio da igualdade não é tratar todos iguais e sim que os 
iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais de maneira desigual na 
medida de sua desigualdade. Na prática se houver desigualdade devemos tratar de 
forma desigual para reduzir esta desigualdade.
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Liberdade: 

Liberdade significa o direito de agir segundo a sua vontade, mas deve ser usada com 
responsabilidade para não prejudicar  outra pessoa ou ferir princípios éticos e legais. 
Temos por exemplo a liberdade de expressão na qual podermos falar sobre nossas 
opiniões sem ser censurado. Mas esta liberdade tem limites quando esta opinião 
discrimina pessoas, ou grupos com declarações injuriosas e difamatórias. É o poder 
que qualquer pessoa pode usar, mas nos limites da lei.

Solidariedade/ fraternidade: 

É um sentimento em relação ao sofrimento dos outros, é ajudar as pessoas que 
precisam de ajuda. É uma responsabilidade mútua, onde todos se sentem responsável 
um pelos outros cooperando entre si. São pessoas em uma situação melhor ajudando 
outras que estão em situação pior que a sua.

Honestidade: 

Ser honesto é ser verdadeiro, ou seja, não mente e não engana. É uma pessoa que tem
dignidade. Ele é contra a Lei de Gerson, aquele da propaganda que estimulava as 
pessoas a levarem vantagem e serem espertas. É observador das regras morais.

A honestidade é ligada à pessoa íntegra, decente e de honra, é uma pessoa que tem a 
coragem de cumprir com suas obrigações corretamente, mesmo que gere alguma 
consequência, pois é uma pessoa de moral elevado.

Justiça: 

É um princípio que mantém a ordem social, é ser justo com todos respeitando o 
princípio da igualdade, onde todos somos iguais. A justiça é “cega” buscando a 
igualdade de todos perante a lei. A pessoa justa se preocupa com o bem estar de todos
e não apenas o seu.
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Responsabilidade: 

É ser responsável e responder por seus atos, mesmo que algo saia errado.

Respeito: 

É o ato de respeitar e ter consideração ao próximo. O respeito faz a pessoa não ter 
atitudes perversas contra outra. A pessoa deve respeitar para ser respeitado. Respeitar 
é não ofender ou discriminar outra pessoa por que ela pensa ou vive diferente de você
(se o viver ou pensar dela não desrespeitem outras pessoas).

Ética e democracia: exercício da cidadania

ÉTICA E DEMOCRACIA

ÉTICA: Uma conduta ética pode ser um tipo de comportamento mediado por 
princípios e valores morais. Nesse sentido, trata-se de uma reflexão sobre a moral, 
podendo-se afirmar que a ética é a parte da filosofia que estuda a moral, pois reflete e
questiona sobre as regras morais.

Caso preferir, no vídeo abaixo tem esta postagem em áudio e vídeo

https://youtu.be/ICin_e_hnVI
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DEMOCRACIA: Etimologicamente, o termo democracia vem do grego demokratía,
em que demo significa povo e kratía, poder. Logo, a definição de democracia é o 
regime político em que a soberania é exercida pelo povo. 

CIDADANIA: Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um 
Estado. Os direitos do cidadão aumentam na mesma proporção de seus deveres 
perante a sociedade.

Exercer a cidadania plena é quando o cidadão tem direitos civis, políticos e sociais. 
Ou seja, é a qualidade do cidadão de poder exercer o conjunto de direitos e liberdades
políticas e socioeconômicas de seu país, estando sujeito a deveres que lhe são 
impostos.

Cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia

Hoje vivemos novamente com a democracia e retorno da ética e apesar de muitas 
coisas ainda precisarem ser mudadas, já estão começando a prenderem políticos por 
corrupção e desvio de dinheiro objetivando a moralidade e interesse público.

Muitos criticam a Constituição de 1988, mas com ela foi restaurada a democracia 
como regime político depois da ditadura militar.

A essência da democracia é dar poder ao povo para interferir no Estado. Esta 
interferência se dá através do voto, onde o povo diz quem eles querem que comande 
o Estado.

Mas não é um cheque em branco, pois os escolhidos vem prestar contas de seus atos 
no poder.

O povo espera de seus governantes um comportamento ético adequados à função 
pública.

A sociedade através de seus valores éticos e morais, devem acompanhar seus 
representantes para que eles ajam de acordo com estes valores e trabalhem sempre 
observando o interesse público.
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Conforme o artigo 14º da Constituição Federal:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.

O cidadão exerce a democracia de forma indireta através do voto, pois as pessoas vão
exercer sua democracia por meio de seus representantes eleitos e de forma direta 
através de plebiscito, referendo e iniciativa popular, podemos então dizer que a 
democracia no Brasil é semidireta.

EXERCÍCIO DA CIDADANIA

Na Constituição Federal em seu título I, artigo 1º, que trata sobre os princípios 
fundamentais, consta que um dos fundamentos é a cidadania, que significa que todos 
os cidadãos têm o direito de participar da vida do país.

No parágrafo único do artigo 1º temos também: Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição.

Exercício da cidadania é o gozo de direitos e desempenho de deveres pelo cidadão. 
(definição caiu em concursos)

O Exercício da cidadania, não é só direitos, mas também deveres, e um dos principais
é votar.

Os direitos do cidadão aumentam na mesma proporção de seus deveres perante a 
sociedade.

O exercício da cidadania deve pautar-se por contornos éticos, de modo que 
o exercício da cidadania deve materializar-se na escolha da melhor 
conduta, tendo em vista o bem comum, resultando em uma ação moral 
como expressão do bem. 
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Exercer os direitos de cidadão, na verdade, está vinculado a exercer também os 
deveres de cidadão.

Ser cidadão é agir com ética assumindo a responsabilidade de suas ações e deveres 
perante a sociedade.

Ética e os Direitos Humanos

ÉTICA está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o 
comportamento humano social. A ética é subjetiva e teórica. Ela é uma reflexão da 
moralidade, sendo absoluta, imutável e universal

Os Direitos Humanos são todos os direitos fundamentais para que a pessoa viva com 
dignidade sem quaisquer tipo de discriminação, como por gênero, orientação sexual e
política, cor, religião e nacionalidade. 

Por isso, a ética relaciona‐se com os direitos humanos no sentido de estes fornecerem 
um limite a um agir ético, pois os dois referem-se ao comportamento da pessoa junto 
a coletividade.
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Ética e função pública

Ética: 

Ética é uma conduta ética pode ser um tipo de comportamento mediado por 
princípios e valores morais. Nesse sentido, trata-se de uma reflexão sobre a moral, 
podendo-se afirmar que a ética é a parte da filosofia que estuda a moral, pois reflete e
questiona sobre as regras morais.

Caso preferir, no vídeo abaixo tem esta postagem em áudio e vídeo

https://youtu.be/XJdHlwUdE_4

Função pública 

Função pública é a competência, atribuição ou encargo para o exercício de 
determinada função que é conferida a ele pela administração pública. Para o exercício
desta função tem que estar bem claro que deve atender ao interesse público.

Entre as virtudes morais e éticas que devem fazer parte do perfil dos funcionários 
públicos são o zelo, a honestidade, o sigilo e a competência.
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Existem várias normas que regulam como o agente público deve agir para exercer sua
função pública, mas ele sempre deve respeitar os valores éticos e morais 
determinados pela sociedade para uma melhor convivência.

Muitas vezes vemos no dia a dia que estes valores não são observados no setor 
público acarretando problemas no atendimento ao público.

Se o agente público incorporar padrões éticos em sua vida, não só a profissional, mas 
também em sua vida pessoal ele teria uma vida equilibrada e consequentemente teria 
uma boa relação com sua família, amigos, colegas de trabalho e usuários do serviço 
na qual está vinculada a atribuição de sua função pública.

Outra coisa que o agente público deve ficar atendo é sobre a legalidade e a ética no 
exercício de sua função. Não é suficiente para ser um excelente servidor público 
observar somente as leis e as regras que devem ser cumpridas, ou seja, o princípio da 
legalidade.

Se observarmos o DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994, que aprova o
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal 
em seu primeiro capítulo fala sobre as Regras Deontológicas (ciência do dever e da 
obrigação), mostrando que o servidor público deve ir bem além do princípio da 
legalidade:

• O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua 
conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e 
o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no 
art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal.

• A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e 
o mal, devendo ser acrescida da ideia 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.

• O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser 
entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, 
integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu 
maior patrimônio.
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• A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se 
integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos 
verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou 
diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

Resumindo: 

O agente público no cumprimento de sua função pública 
deve cumprir as leis e ser ético. Não adianta cumprir a lei 
e ser antiético. O Comportamento antiético é considerado 
uma conduta ilegal no setor público.

O agente público também deve observar os princípios constitucionais da 
administração pública no exercício de sua função pública. Estes princípios são 

conhecidos como LIMPE:

Legalidade: A administração pública deve seguir o que a lei manda.

Impessoalidade: A administração pública tem que tratar todos de forma igual, ou 

seja, não deve ter interesses pessoais.

Moralidade: Atuar com ética e honestidade.

Publicidade: Ser transparente. Toda informação deve ser divulgada, salvo os casos

previstos em lei.

Eficiência: ser eficiente buscando soluções que atendam plenamente a necessidade

da população.

Hoje a Administração pública procura oferecer ao cidadão instrumentos que o ajudem
a fiscalizar os serviços prestados por ela, através das ouvidorias ou Tribunais de 
Contas.

Para estes instrumentos funcionarem é necessário que o cidadão tenha uma 
consciência política e conhecimento de seus direitos para fiscalizar com mais 
eficácia.
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Hoje a Administração pública tem seu código de ética para que seus agentes possam 
se basear e seguir.

Além dos códigos de éticas temos também as leis de Improbidade Administrativa 
(Lei nº 8.429/92) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00) 
pelo Poder Judiciário, onde o agente público deve responder pelos seus atos e se 
desviar do interesse público poderá ser punido.

Costuma também cair em concursos públicos os artigos 116 e 117 da Lei Nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990 sobre o regime disciplinar, ou seja, os deveres e proibições 
do funcionário público, pois estão muito relacionados com a ética e moral.

Coloquei abaixo estes artigos:

Título IV

Do Regime Disciplinar

Capítulo I

Dos Deveres

        Art. 116.  São deveres do servidor:

        I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

        II - ser leal às instituições a que servir;

        III - observar as normas legais e regulamentares;

        IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

        V - atender com presteza:

        a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as 
protegidas por sigilo;

        b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento 
de situações de interesse pessoal;

        c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.
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VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento 
da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao 
conhecimento de outra autoridade competente para apuração;  

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

        VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;

        IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

        X - ser assíduo e pontual ao serviço;

        XI - tratar com urbanidade as pessoas;

        XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

        Parágrafo único.  A representação de que trata o inciso XII será encaminhada 
pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é 
formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.

Capítulo II

Das Proibições

        Art. 117.  Ao servidor é proibido: 

        I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato;

        II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento 
ou objeto da repartição;

        III - recusar fé a documentos públicos;

        IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou 
execução de serviço;

        V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;

        VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o 
desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;

        VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação 
profissional ou sindical, ou a partido político;
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        VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, 
cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;

        IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento 
da dignidade da função pública;

        X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada 
ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou
comanditário;                (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008

        XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo
quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 
segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;

        XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em 
razão de suas atribuições;

        XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;

        XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;

        XV - proceder de forma desidiosa;

        XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou 
atividades particulares;

        XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, 
exceto em situações de emergência e transitórias;

        XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício 
do cargo ou função e com o horário de trabalho;

        XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.                
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

        Parágrafo único.  A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se 
aplica nos seguintes casos:             (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008

        I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou 
entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital 
social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros;
e                (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008

        II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91 
desta Lei, observada a legislação sobre conflito de interesses.             (Incluído pela 
Lei nº 11.784, de 2008
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E complementando o assunto coloquei o artigo 129 que também costuma cair em 
concursos públicos:

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.

Ética no Setor Público

Este conteúdo também é pedido como Ética no Serviço Público

A ética no setor público se baseia nos princípios constitucionais “LIMPE” e no 
Decreto 1.171 que fala do código de ética do servidor federal.

Caso preferir, no vídeo abaixo tem esta postagem em áudio e vídeo

https://youtu.be/fuAZJgk7XAE

A ética no setor público é necessário para que o cidadão possa confiar que a 
administração pública está trabalhando visando o bem comum de todos os brasileiros.
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Mas o que é ética?

Ética: Uma conduta ética pode ser um tipo de comportamento mediado por 
princípios e valores morais. Nesse sentido, trata-se de uma reflexão sobre a moral, 
podendo-se afirmar que a ética é a parte da filosofia que estuda a moral, pois reflete e
questiona sobre as regras morais.

Quando falamos sobre a ética no setor público já pensamos em crimes como a 
corrupção que hoje está bem claro no Brasil.

Mas a ética vai muito além disso. A ética é um padrão de comportamento na qual 
devemos verificar se nossos servidores públicos estão realmente tendo ética em suas 
ações.

Hoje temos o código de ética que os servidores devem seguir e leis que punem 
caso ele seja descumprido. 

O que é Código de ética: 

É um conjunto de normas para serem seguidas e as penalidades para caso não sejam 
cumpridas. Em sua maioria consta que o servidor deve agir com dignidade, decoro, 
zelo, eficácia e ser atencioso com os usuários do serviço público. O servidor deve 
sempre ter em mente o bem comum objetivando manter qualidade no atendimento 
público.

Os códigos de ética deixam claro que o atendimento deve ser impessoal e colocar o 
interesse público acima do interesse pessoal.

A ética no setor público é muito baseada no Decreto nº1.171 de 22 de junho de 1994 
que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal.

Apesar deste decreto objetivar o setor público na esfera federal, ele é a melhor 
referência para o servidor público brasileiro.

Sobre as comissões de ética houve várias revogações no decreto 1.171 feitas pelo 
Decreto 6.029 de 1º de fevereiro de 2007 que institui Sistema de Gestão da Ética do 
Poder Executivo Federal.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6029.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm


Este código de ética é um guia de conduta do servidor público federal. Ele descreve 
os princípios éticos e morais que esperamos que os profissionais tenham no exercício 
da função pública.

Ele é inspirado no artigo 37 da constituição federal onde se diz: A administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. “LIMPE”

Princípio da legalidade: A administração pública esta vinculada à lei. Só pode fazer 
o que a lei autoriza, ou seja, se não tem lei não pode fazer.

Princípio da impessoalidade: A administração tem que tratar todos de forma igual 
sem discriminações ou benefícios.

Princípio da moralidade: Atuar com ética, com integridade de caráter, com 
honestidade.

Princípio da publicidade: Agir com transparência afim que todos saibam o que está 
sendo feito.

Princípio da eficiência: Atuar de forma rápida e deve atender as necessidades da 
população.

Código de conduta da alta administração: Decreto de 26 de maio de 1999.

Leis punitivas:

Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992 sobre improbidade administrativa

Lei complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000 que estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

LEI nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. (Lei anticorrupção).

ATENÇÃO: Em todas as Lei que citei neste texto eu coloquei links para elas. Sugiro
dar uma lida em todas para aprofundar as suas informações sobre Ética no setor 
público.

18

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1992/lei-8429-2-junho-1992-357452-normaatualizada-pl.html
http://etica.planalto.gov.br/sobre-a-cep/legislacao/codigo-conduta-compilado-2014.pdf


QUESTÕES DE CONCURSOS

QUESTÃO 1

Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CFO-DF

Julgue o item a respeito da ética.

A ética relaciona‐se com os direitos humanos no sentido de estes fornecerem um 
limite a um agir ético.

Certo
Errado

QUESTÃO 2

Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CFO-DF
 
Julgue o item a respeito da ética.

A ética concerne a uma realidade humana construída histórica e socialmente.

Certo
Errado

QUESTÃO 3

Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CFO-DF
 
Julgue o item a respeito da ética.

O agir ético reconhece a si mesmo como um agir, em princípio, não natural, mas que, 
desejado, se naturalizaria por meio do hábito e do costume.

Certo
Errado
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QUESTÃO 4

Ano: 2020 Banca: IBFC Órgão: TRE-PA
 
Acerca de ética, princípios e valores no serviço público, analise as afirmativas abaixo.

I. O princípio é um fundamento ético.
II. O valor é uma escolha moral.
III. Os princípios são por nós assimilados ao longo de nossa vida, seja por nossas 
vivências, seja pelos ensinamentos que recebemos. São objetos de escolha moral, a 
qual torna algo preferível ou estimável.

Assinale a alternativa correta.

A Apenas as afirmativas I e II estão corretas
B Apenas a afirmativa III está correta
C As afirmativas I, II e III estão corretas
D Apenas as afirmativas I e III estão corretas

QUESTÃO 5

Ano: 2020 Banca: IBFC Órgão: TRE-PA
 
Acerca da ética e função pública, assinale a alternativa incorreta.

A É dever do servidor público exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo
B É dever do servidor levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo 
ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento 
desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração
C O descumprimento dos deveres funcionais do servidor, descritos no art. 116 da Lei 
8.112/1990, ensejará a aplicação da pena de advertência (art. 129), sendo que a 
reincidência implicará na pena de suspensão (art. 130)
D É direito do servidor promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da 
repartição
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QUESTÃO 6

Ano: 2020 Banca: IBFC Órgão: TRE-PA

Sobre a ética, democracia e exercício da cidadania, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) Exercício da cidadania é o gozo de direitos e desempenho de deveres pelo cidadão.
( ) A democracia constitui forma de governo pautada pelo respeito à singularidade, 
pela defesa da transparência e pela garantia da perpetuação do exercício do poder. 
( ) O exercício da cidadania deve pautar-se por contornos éticos, de modo que o 
exercício da cidadania deve materializar-se na escolha da melhor conduta, tendo em 
vista o bem comum, resultando em uma ação moral como expressão do bem. 
( ) Democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

A V, V, F, V
B V, V, V, F
C F, F, V, F
D V, F, V, V

QUESTÃO 7

Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 2° Região (RS)
 
Julgue o item, relativo à ética e à moral no serviço público.

O agente público ético deve pautar sua conduta por todo um bloco de legalidade, que 
alcança, inclusive, costumes.

Certo
Errado
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QUESTÃO 8

Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRN - 2° Região (RS)

A respeito do papel dos valores na moral e na ética, julgue o item.

Segundo a ética, valores são objeto de uma escolha moral.

Certo
Errado

QUESTÃO 9

Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CRN – 2° Região (RS)

No que se refere às virtudes morais e éticas, julgue o item.

A virtude constitui o conjunto ideal de qualidades essenciais ao indivíduo de bem.

Certo
Errado

QUESTÃO 10

Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CREFONO - 1ª Região

O exercício da função pública deve basear‐se em princípios éticos estabelecidos pela 
sociedade. A respeito da ética no Setor Público, julgue o item.

O zelo, a honestidade e a competência são virtudes a serem observadas pelos 
servidores públicos no exercício de suas funções.

Certo
Errado
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QUESTÃO 11

Ano: 2015  Banca: CESPE  Órgão: MPU

Com relação a moral e ética, julgue o item a seguir.

A ética é um ramo da filosofia que estuda a moral, os diferentes sistemas públicos de 
regras, seus fundamentos e suas características.

Certo

Errado

QUESTÃO 12

Ano: 2015  Banca: CESPE  Órgão: MPU

Com relação a moral e ética, julgue o item a seguir.

Moral pode ser definida como todo o sistema público de regras próprio de diferentes 
grupos sociais, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados, como 
certos e errados.

Certo
Errado

QUESTÃO 13

Ano: 2015  Banca: CESPE  Órgão: MPU

A ética envolve um processo avaliativo do modo como os seres humanos, a natureza 
e os animais intervêm no mundo ao seu redor.

Certo
Errado
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QUESTÃO 14

Ano: 2015  Banca: CESPE  Órgão: MPU

Ser honesto e verdadeiro e cumprir promessas são considerados princípios éticos.

Certo
Errado

QUESTÃO 15

Ano: 2015  Banca: CESPE  Órgão: MPU 

As características requeridas dos ocupantes de cargos públicos incluem concentração 
no trabalho, dedicação e empenho para servir a comunidade e competência técnica.

Certo
Errado

QUESTÃO 16

Ano: 2015  Banca: CESPE  Órgão: MPU

Decoro, por ser uma disposição interna para agir corretamente, não é passível, para o 
servidor público, de ser aprendido ao longo de sua carreira.

Certo
Errado

QUESTÃO 17

Ano: 2015  Banca: CESPE  Órgão: MPU

Para que a conduta do servidor público seja considerada irrepreensível é suficiente 
que ele observe as leis e as regras imperativas.

Certo
Errado
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LINKS INTERESSANTES COM DICAS PARA PASSAR 
EM UM CONCURSO PÚBLICO

10 DICAS DE COMO ESTUDAR E APRENDER

10 DICAS PARA PASSAR EM UM CONCURSO PÚBLICO
10 ERROS COMUNS QUE OS CONCURSEIROS DEVEM EVITAR
COMO ESTUDAR COM SONO
COMO ESTUDAR NA RETA FINAL DO CONCURSO
ESTUDAR OUVINDO MÚSICA, AJUDA OU ATRAPALHA?
Qual estudar primeiro, direito administrativo ou direito constitucional
TRABALHAR, ESTUDAR E PASSAR EM UM CONCURSO
VALE A PENA COMPRAR UMA APOSTILA?

Siga nossas redes sociais:

youtube.com/c/materiasparaconcursos                     instagram.com/materiasparaconcursos

facebook.com/materiasparaconcursos            br.pinterest.com/materiasparaconcursos 

twitter.com/materiasparacon                                    Blogs oficiais

                                                                                centraldefavoritos.com.br

        

                                                                           materiasparaconcursos.com.br
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https://materiasparaconcursos.com.br/
https://centraldefavoritos.com.br/
https://twitter.com/materiasparacon
https://br.pinterest.com/materiasparaconcursos/
https://www.facebook.com/materiasparaconcursos
https://www.instagram.com/materiasparaconcursos/
https://www.youtube.com/c/materiasparaconcursos
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/06/17/vale-a-pena-comprar-uma-apostila/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/04/05/trabalhar-estudar-e-passar-em-um-concurso/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/12/15/qual-estudar-primeiro-direito-administrativo-ou-direito-constitucional/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/12/01/estudar-ouvindo-musica-ajuda-ou-atrapalha/
http://materiasparaconcursos.com.br/2018/07/16/como-estudar-na-reta-final-do-concurso/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/07/26/como-estudar-com-sono/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/07/17/10-erros-comuns-dos-concurseiros/
http://materiasparaconcursos.com.br/2018/07/05/10-dicas-para-passar-em-um-concurso-publico/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/08/16/como-estudar-e-aprender-10-dicas/


RESPOSTAS DAS QUESTÕES

RESPOSTA DA QUESTÃO 1 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 2 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 3 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 4 LETRA A

RESPOSTA DA QUESTÃO 5 LETRA D

RESPOSTA DA QUESTÃO 6 LETRA D

RESPOSTA DA QUESTÃO 7 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 8 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 9 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 10 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 11 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 12 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 13 ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 14 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 15 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 16 ERRADO

RESPOSTA DA QUESTÃO 17 ERRADO
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