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Não há como se pensar em preparação eficiente para concursos públicos sem que se
adquira experiência respondendo questões de provas anteriores.
Resolver questões de concursos passados aprimora a preparação e é a melhor forma de
avaliar seus conhecimentos sobre a teoria que você já estudou.
Quando você resolve provas anteriores, acaba conhecendo a forma de cobrança da teoria
exigida no edital. Com isso, você percebe onde precisa focar mais e fica atento a detalhes
que poderiam passar despercebidos.
Se compararmos dois candidatos com o mesmo número de horas de estudo, sendo que
um dedicou-se somente à teoria e o outro utilizou parte do tempo para a resolução de
provas anteriores da banca examinadora, o segundo provavelmente chegará à prova com
muito mais segurança e condições de obter melhores resultados.

É praticando que você aprende!

CONFIRA TAMBÉM
Guia Completo do Concurso INSS 2018
Cespe/UnB – Os segredos da Banca
Ciclo de Estudos – O Método
A Verdade sobre a Falta de Tempo para Estudar
Técnica Pomodoro – A Técnica Revelada
Matérias do Concurso do INSS 2018 – Técnico do Seguro Social

Ética no Serviço Público
Questão 1: CESPE - INSS/2008
Considere a seguinte situação hipotética.
Natália e sua equipe de servidores do setor de comunicação de um ministério foram
encarregadas de preparar folheto destinado a divulgar as atividades da Comissão de Ética
Pública (CEP) e de explicar, em particular, as relações entre o presidente da República, os
ministros de Estado e a referida Comissão.
A partir dessa situação, julgue o próximo item, de acordo com o disposto nos decretos n. os
6.029/2007 e 1.171/1994.
Considere-se que, durante os trabalhos, Natália tenha orientado sua equipe para traçar um
perfil do público que iria receber o folheto e, depois, selecionar diagramas e fotografias
adequados para esse público. Considere-se, ainda, que um colega da equipe tenha
argumentado, em conversa com Natália, que a equipe não deveria gastar tempo e recursos
nessa tarefa, a seu ver desnecessária.
Nesse caso, a decisão de Natália é a mais adequada, pois é dever do servidor público ter
cuidado ao tratar os usuários do serviço, aperfeiçoando os processos de comunicação e
contato com o público.
Certo
Errado

Questão 2: CESPE - INSS/2016
Bruno, servidor contratado temporariamente para prestar serviços a determinado órgão
público federal, praticou conduta vedada aos servidores públicos pelo Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir à luz do disposto nos Decretos n.º
1.171/1994 e n.º 6.029/2007.

Se, para a infração praticada por Bruno, estiverem previstas as penalidades de advertência
ou suspensão, a comissão de ética será competente para, após o regular procedimento,
aplicar diretamente a penalidade.
Certo
Errado

Questão 3: CESPE - INSS/2016
Acerca do disposto nos Decretos n.º 1.171/1994 e n.º 6.029/2007, julgue o item
subsequente.
Embora deva respeitar a hierarquia, o servidor público está obrigado a representar contra
ações manifestamente ilegais de seus superiores hierárquicos.
Certo
Errado

Questão 4: CESPE - INSS/2008
Considere a seguinte situação hipotética.
Natália e sua equipe de servidores do setor de comunicação de um ministério foram
encarregadas de preparar folheto destinado a divulgar as atividades da Comissão de Ética
Pública (CEP) e de explicar, em particular, as relações entre o presidente da República, os
ministros de Estado e a referida Comissão.
A partir dessa situação, julgue o próximo item, de acordo com o disposto nos decretos n. os
6.029/2007 e 1.171/1994.
Suponha-se que o folheto preparado pela equipe de Natália explicasse que as decisões
tomadas pela CEP não precisariam ser, necessariamente, seguidas pelo presidente da
República, visto que a Comissão se caracteriza apenas como um órgão de
aconselhamento. Nesse caso, a informação do folheto estaria correta, pois, em matéria de
ética pública, a CEP é, de fato, instância consultiva do presidente da República e dos
ministros de Estado.
Certo
Errado

Questão 5: CESPE - INSS/2008
Considere a seguinte situação hipotética.
Natália e sua equipe de servidores do setor de comunicação de um ministério foram
encarregadas de preparar folheto destinado a divulgar as atividades da Comissão de Ética
Pública (CEP) e de explicar, em particular, as relações entre o presidente da República, os
ministros de Estado e a referida Comissão.
A partir dessa situação, julgue o próximo item, de acordo com o disposto nos decretos n. os
6.029/2007 e 1.171/1994.
Suponha-se ter havido um episódio, largamente noticiado pela imprensa, em que a
votação de matéria polêmica houvesse terminado empatada e o presidente da CEP
houvesse desempatado em favor de uma das partes. Nessa situação, seria correto a equipe
de Natália explicar que o presidente da CEP tem voto de qualidade nas deliberações do
colegiado.
Certo
Errado

Questão 6: CESPE - INSS/2008
Considere a seguinte situação hipotética.
Natália e sua equipe de servidores do setor de comunicação de um ministério foram
encarregadas de preparar folheto destinado a divulgar as atividades da Comissão de Ética
Pública (CEP) e de explicar, em particular, as relações entre o presidente da República, os
ministros de Estado e a referida Comissão.
A partir dessa situação, julgue o próximo item, de acordo com o disposto nos decretos n. os
6.029/2007 e 1.171/1994.
Considere-se que a versão inicial do folheto preparado pela equipe de Natália contivesse
diagrama no qual a CEP e sua Secretaria-Executiva estivessem diretamente ligadas ao
ministro da Justiça, por ser esse ministério o mais antigo.
Nesse caso, o folheto deveria ser corrigido, pois a CEP e sua Secretaria-Executiva são
vinculadas diretamente ao presidente da República.
Certo
Errado

Questão 7: FCC - INSS/2012
João, servidor público federal, é membro de Comissão de Ética de determinado órgão do
Poder Executivo Federal e foi acusado do cometimento de infração de natureza ética.
Nesta hipótese, a infração ética será apurada
a) pelo Ministério da Justiça.
b) pelo Presidente da República.
c) pelo Ministro Chefe da Casa Civil.
d) pela Comissão de Ética Pública.
e) pela própria Autarquia Federal a que está vinculado.

Questão 8: CESPE - INSS/2016
Bruno, servidor contratado temporariamente para prestar serviços a determinado órgão
público federal, praticou conduta vedada aos servidores públicos pelo Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir à luz do disposto nos Decretos n.º
1.171/1994 e n.º 6.029/2007.
Mesmo prestando serviço de natureza temporária, Bruno está sujeito às disposições
contidas no Decreto n.º 1.171/1994.
Certo
Errado

Questão 9: CESPE - INSS/2016
Bruno, servidor contratado temporariamente para prestar serviços a determinado órgão
público federal, praticou conduta vedada aos servidores públicos pelo Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.
A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir à luz do disposto nos Decretos n.º
1.171/1994 e n.º 6.029/2007.

Durante o procedimento de apuração da conduta de Bruno, a comissão de ética deverá
garantir-lhe proteção à sua honra e à sua imagem.
Certo
Errado

Questão 10: CESPE - INSS/2016
Acerca do disposto nos Decretos n.º 1.171/1994 e n.º 6.029/2007, julgue o item
subsequente.
O rol de legitimados a provocar a atuação da Comissão de Ética Pública, prevista no
Decreto n.º 6.029/2007, é restrito a agentes públicos, sendo, entretanto, permitido a
qualquer cidadão provocar a atuação das comissões de ética de que trata o Decreto n.º
1.171/1994.
Certo
Errado

Gabarito
1) Certo 2) Errado 3) Certo 4) Certo 5) Certo
6) Errado 7) D 8) Certo 9) Certo 10) Errado

