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4. CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO IBGE 

São deveres fundamentais do servidor do IBGE, exceto: 

a) ter respeito à hierarquia, evitando representar contra qualquer comprometimento indevido 

da estrutura em que se funda o Poder Estatal; 

b) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros 

que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações 

imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las; 

c) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da 

segurança coletiva; 

d) ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho 

ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema; 

e) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao 

interesse público, exigindo as providências cabíveis 

Comentário: 

A – Errada. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer 

comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal. (XIV, h). 

B – Certa. (XIV, i). 

C – Certa. (XIV, i). 

D – Certa. (XIV, j). 

E- Certa. (XIV, l). 

Gabarito: A 

 

5. PC-MA - ESCRIVÃO DE POLÍCIA – 2018 – CESPE (Adaptada) 

Julgue o item que se segue, a respeito das atitudes do servidor público no desempenho das suas 

funções. 

I O fato de um servidor público deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao 

setor em que ele exerça suas funções, acarretando atraso na prestação do serviço, caracteriza 

atitude contra a ética, mas não grave dano moral ao usuário dos serviços públicos. 

II Tratar mal uma pessoa que paga seus próprios tributos significa, direta ou indiretamente, 

causar-lhe dano moral. 

III Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios por parte do servidor público tornam-

se, às vezes, difíceis de corrigir e podem caracterizar negligência no desempenho da função 

pública, mas não imprudência. 

IV Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do 

serviço público. 

Estão certos apenas os itens 
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9. UFU-MG – TÉCNICO DE LABORATÓRIO – ANATOMIA DA MADEIRA – 2016 - UFU-MG 

(Adaptada) 

O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do IBGE inclui vedações aos servidores 

da instituição. Sobre as vedações, assinale a alternativa que NÃO caracteriza uma vedação ao 

servidor público. 

a) Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a 

dignidade da pessoa humana. 

b) 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. 

c) Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer 

pessoa, causando-lhe dano moral ou material. 

d) Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, 

abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público 

e dos jurisdicionados administrativos. 

Comentário: 

Nosso erro está na alternativa D, já que ela não apresenta uma vedação, e sim um dever do 

servidor. 

Questão fácil, não é mesmo!? 

XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 

t) exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, 

abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público 

e dos jurisdicionados administrativos; 

Gabarito: D 

 

10. UFU-MG – AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 2013 - UFU-MG (Adaptada) 

Conforme previsto no Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, são deveres 

fundamentais do servidor público, EXCETO: 

a) Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as 

limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de 

preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e 

posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral. 

b) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da 

segurança coletiva. 

c) Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles 

dependam. 

d) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. 

Comentários 
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d) poderia receber qualquer tipo de penalidade somente caso se encontrasse embriagado no 

horário de expediente. 

e) receberia a pena de censura por meio da comissão de ética em sendo comprovada a 

embriaguez habitual. 

Comentários 

A embriaguez habitual é vedada no serviço ou fora dele, nos termos do inciso XV, “n”. 

XV - E vedado ao servidor público; 

n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; 

Por fim, como você já está cansado e saber, a única penalidade que pode ser aplicada em caso 

descumprimento do Código de Ética é a censura. (XVIII) 

GABARITO: E 

 

Lei nº 8.112/1990 

16. (Cespe/ABIN/2018) De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, é dever do servidor atender o 

público em geral com presteza, fornecendo as informações requeridas, salvo aquelas protegidas 

por sigilo. 

Julgue Certo ou Errado 

Comentário: 

Dentre os deveres dos servidores listados no art. 116 do Estatuto, consta que devem atender 

com presteza: 

(i) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por 

sigilo; 

(ii) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações 

de interesse pessoal; 

(iii) às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 

Gabarito: correto. 

 

17. (Cespe/STJ/2018) Será cassada a aposentadoria voluntária do servidor inativo que for 

condenado pela prática de ato de improbidade administrativa à época em que ainda estava na 

atividade. 

Julgue Certo ou Errado 

Comentário: 

Na forma do art. 134 do Estatuto, será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo 

que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. No rol do art. 132, que trata 

dos casos em que a demissão será aplicada, consta a prática de improbidade administrativa 
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Código de Ética do IBGE 

 

1. SUFRAMA – ADMINISTRADOR – 2008 – FUNRIO] (Adaptada) 

O servidor público do IBGE obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. O Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE considera 

consolidada a moralidade quando há 

a) cortesia, boa vontade, cuidado e tempo dedicado pelo agente público ao serviço público. 

b) equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do agente público. 

c) assiduidade e pontualidade do servidor ao seu local de trabalho. 

d) rapidez, perfeição e rendimento no exercício de suas atribuições. 

e) obediência aos prazos de prestação de contas, condição essencial na gestão da coisa pública. 

 

2. MDIC – ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO – 2009 – FUNRIO 

O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim terá 

que decidir principalmente entre 

a) o oportuno e o inoportuno. 

b) o conveniente e o inconveniente. 

c) o justo e o injusto. 

d) o ilegal e o legal. 

e) o honesto e o desonesto. 

 

3. MDIC – ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO – 2009 – FUNRIO (Adaptada) 

A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade 

impondo sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar, 

salvo somente nos casos de 

a) intervenção militar, segurança nacional e investigações policiais, a serem preservados em 

processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei. 

b) estado de sítio, segurança nacional ou interesse do Estado ou da Administração Pública, a 

serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei. 

c) calamidade, investigações policiais ou interesse do Estado ou da Administração Pública, a 

serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei. 

d) segurança nacional, investigações policiais ou interesse do Estado ou da Administração 

Pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei. 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ERRADO ERRADO CERTO ERRADO CERTO A ERRADO ERRADO CERTO ERRADO 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A A CERTO CERTO CERTO CERTO CERTO A C B 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
ERRADO ERRADO CERTO CERTO CERTO ERRADO CERTO ERRADO CERTO CERTO 

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
CERTO CERTO CERTO CERTO CERTO ERRADO ERRADO CERTO CERTO ERRADO 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 
ERRADO ERRADO CERTO CERTO CERTO CERTO CERTO ERRADO 

 


