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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 

2007, com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, 

na modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre 

o Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia 

(SEED) e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e 

escolas técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de 

ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a 

concluir o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas 

de ensino e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo 

integrantes das redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz 

de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com 

autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, 

familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Caros alunos,

A fase da escolha profissional, ainda durante a adolescência muitas vezes, 

já deve ser objeto de reflexão bem antes da prática profissional. A escolha 

por uma profissão pertence somente a você, mas o conjunto de deveres 

profissionais passa a ser obrigatório. Quando jovem, escolhemos uma 

carreira sem saber ao certo o conjunto de deveres e obrigações, no entanto, 

ao assumi-la o conjunto de deveres profissionais passa a ser obrigatório no 

seu cotidiano.

Toda a fase de formação profissional, aprendizado das competências e 

habilidades referentes à prática específica numa determinada área, deve 

incluir a análise dos deveres e obrigações da profissão com o seu individual 

e a sociedade, isso muito antes do início dos estágios práticos. Com a 

formação na profissão escolhida passa-se de aluno para profissional. Neste 

momento faz-se um juramento que significa adesão e comprometimento 

com a categoria profissional na qual formalmente se ingressa, caracterizando, 

assim, o aspecto moral da chamada Ética Profissional. Isso significa que a 

pessoa aderiu voluntariamente a um conjunto de regras estabelecidas como 

sendo as mais adequadas para o exercício da profissão.

Um grande abraço, 

Kátia Janine Rocha
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A palavra ética tem sido um dos temas mais trabalhados nos últimos tempos, 

pois a corrupção, o descaso social e os constantes escândalos políticos e 

sociais expostos na mídia diariamente, fazem com que a exigência ao resgate 

de valores morais em todas as instâncias (políticas, científicas ou econômicas) 

sejam cobradas pela sociedade.

É desse conflito de interesse pelo bem comum que se ergue à ética, tão 

discutida pelos filósofos de toda a história mundial.

1.1 Conceito de ética
Ética é uma palavra de origem grega, com duas possíveis origens. A primeira 

é a palavra grega éthos, “com e curto”, que pode ser traduzida por costume, 

à segunda também se escreve éthos, porém “com e longo”, que significa 

propriedade do caráter. 

A primeira é a que serviu de base para a tradução latina Moral, enquanto 

que a segunda, de alguma forma, orienta a utilização atual que damos à 

palavra Ética. A palavra foi assimilada à língua portuguesa por intermédio do 

latim. O primeiro registro de seu uso data do século XV.

Ética é o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana, 

do ponto de vista do bem e do mal. Conjunto de normas e princípios que 

norteiam a boa conduta do ser humano. Ética é a parte da filosofia que 

aborda o comportamento humano, seus anseios, desejos e vontades. É a 

ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes. É a ciência de 

Figura 1.1 - Ética 
Fonte: http://www.bdscon09.jex.com.br
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uma forma específica de comportamento humano, envolvendo estudos de 

aprovação ou desaprovação da ação dos homens. 

É a consideração de valor como equivalente de uma medição do que é real 

e voluntarioso no campo das ações virtuosas. A Ética ilumina a consciência 

humana, sustenta e dirige as ações do homem, norteando a conduta 

individual e social. É um produto histórico-cultural e, como tal, define o que 

é virtude, o que é bom ou mal, certo ou errado, permitido ou proibido, para 

cada cultura e sociedade.

Segundo Reale (1999, p. 29), “Ética é a ciência normativa dos comportamentos 

humanos”. Maximiano (1974, p.28) define ética como “a disciplina ou 

campo do conhecimento que trata da definição e avaliação de pessoas e 

organizações, é a disciplina que dispõe sobre o comportamento adequado e 

os meios de implementá-lo, levando-se em consideração os entendimentos 

presentes na sociedade ou em agrupamentos sociais particulares”.
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A ética pode ser interpretada como um termo genérico que designa aquilo 

que é freqentemente descrito como a “ciência da moralidade”; seu 

significado derivado do grego, quer dizer ‘Morada da Alma’, isto é, suscetível 

de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente à 

determinada sociedade, seja de modo absoluto.

Em Filosofia, o comportamento ético é aquele que é considerado bom, 

e, sobre a bondade, os antigos diziam que: “o que é bom para a leoa, não 

pode ser bom à gazela. E, o que é bom à gazela, fatalmente não será bom à 

leoa”. Este é um dilema ético típico.

Portanto, de investigação filosófica, e devidas subjetividades típicas em si, ao 

lado da metafísica e da lógica, não pode ser descrita de forma simplista. 

Desta forma, o objetivo de uma teoria da ética é determinar o que é bom, 

tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo. Os filósofos 

antigos adotaram diversas posições na definição do que é bom, sobre como 

lidar com as prioridades em conflito dos indivíduos versus o todo, sobre a 

universalidade dos princípios éticos versus a “ética de situação”. Nesta, o 

que está certo depende das circunstâncias e não de qualquer lei geral. E 

saber se a bondade é determinada pelos resultados da ação ou pelos meios 

pelos quais os resultados são alcançados.

O homem vive em sociedade, convive com outros homens e, 
portanto, cabe-lhe pensar e responder à seguinte pergunta: “Como 
devo agir perante os outros?”. Trata-se de uma pergunta fácil de 
ser formulada, mas difícil de ser respondida. Ora, esta é a questão 
central da Moral e da Ética. Enfim, a ética é julgamento do caráter 
moral de uma determinada pessoa. (MAXIMIANO, 1974, p 28)



Resumo
Nas aulas 1 e 2 estudamos: 

•	 INTRODUÇÃO À ÉTICA – vimos que a ética é um tema que está em 

evidência na atualidade.

•	 CONCEITO DE ÉTICA – aprendemos que ética é o estudo dos juízos de 

apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e do 

mal. Conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do 

ser humano.

•	 ESTUDO DA ÉTICA – aprendemos que a Ética é o julgamento do caráter 

moral de uma determinada pessoa.

Atividades de aprendizagem
Já que tocamos na palavra moral, que tal descobrir o que a ética tem a ver 

com moral? 

Serviços Públicos
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Não podemos falar de ética sem falar de moral, pois ambas estão interligadas 

na vida do ser humano.

A palavra moral tem origem no latim morus significando usos e costumes.

Moral é o conjunto das normas para o agir específico ou concreto. Estabelece 

regras que são assumidas pela pessoa, como uma forma de garantir o seu 

bem-viver. 

Segundo Vázquez (2005), se por moral entendemos um conjunto de normas 

e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos numa comunidade 

social, o seu significado, função e validade não podem deixar de variar 

historicamente nas diferentes sociedades.

A moral é um fato histórico e, por conseguinte, a ética, como ciência da 

moral, não pode concebê-la como dada de uma vez para sempre, mas tem 

de considerá-la como um aspecto da realidade humana mutável com o 

tempo. Deste modo, a moral é histórica, precisamente porque é um modo 

de comportar-se de um ser — o homem — que por natureza é histórico, isto 

é, um ser cuja característica é a de estar-se fazendo ou se autoproduzindo 

constantemente, tanto no plano de sua existência material, prática, como no 

de sua vida espiritual, incluída nesta a moral. (VÁSQUEZ, 2005)

A moral independe das fronteiras geográficas, garante uma identidade entre 

pessoas que sequer se conhecem, mas utilizam este mesmo referencial moral 

comum. 

No nosso dia a dia não fazemos distinção entre ética e moral, usamos as 

duas palavras como sinônimas. Mas os estudiosos da questão fazem uma 

distinção entre as duas palavras.

 Assim, a moral é definida como o conjunto de normas, princípios, preceitos, 

costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo 

social. A moral e a ética não devem ser confundidos: enquanto a moral é 

normativa, a ética é teórica, e busca explicar e justificar os costumes de uma 



Saiba mais sobre o termo Moral 
acessando: http://pt.wikipedia.

org/wiki/Moral 
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determinada sociedade, bem como fornecer subsídios para a solução de seus 

dilemas mais comuns. Porém, deve-se deixar claro que etimologicamente 

“ética” e “moral” são expressões sinônimas, sendo a primeira de origem 

grega, enquanto a segunda é sua tradução para o latim.

A ética também não deve ser confundida com a lei, embora com certa 

frequência a lei tenha como base princípios éticos. Ao contrário do que 

ocorre com a lei, nenhum indivíduo pode ser compelido, pelo Estado ou por 

outros indivíduos, a cumprir as normas éticas, nem sofrer qualquer sanção 

pela desobediência a estas. Por outro lado, a lei pode ser omissa quanto a 

questões abrangidas no escopo da ética.

Modernamente, a maioria das profissões possui o seu próprio código de ética 

profissional, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, 

derivados da ética, frequentemente incorporados à lei pública. Nesses 

casos, os princípios éticos passam a ter força de lei; nota-se que, mesmo 

nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo 

tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamento 

nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o 

seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade 

profissional, como censura pública e suspensão temporária ou definitiva do 

direito de exercer a profissão.

Para refletir      
Será que podemos dizer que o termo moral significa tudo o que se submete 

a todo valor no qual devem predominar na conduta do ser humano as 

tendências mais convenientes ao desenvolvimento da vida individual e social, 

cujas aptidões constituem o chamado sentido moral dos indivíduos?

“Nenhum homem é uma ilha”. Esta famosa frase do filósofo inglês Thomas 

Morus, ajuda-nos a compreender que 

a vida humana é convívio. Para o ser 

humano viver é conviver. É justamente 

na convivência, na vida social e 

comunitária, que o ser humano se 

descobre e se realiza enquanto um 

ser moral e ético. É na relação com o 

outro que surgem os problemas e as 

indagações morais: o que devo fazer? 

Como agir em determinada situação? 
Figura 3.1 - Ilha
Fonte: http://www.lapisraro.com.br
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Como comportar-me perante o outro? Diante da corrupção e das injustiças, 

o que fazer? 

Constantemente no nosso cotidiano nos defrontamos com problemas 

morais. São problemas práticos e concretos da nossa vida em sociedade, 

ou seja, problemas que dizem respeito às nossas decisões, escolhas, ações 

e comportamentos - os quais exigem uma avaliação, um julgamento, um 

juízo de valor entre o que socialmente é considerado bom ou mal, justo ou 

injusto, certo ou errado pela moral vigente. 

O problema é que não costumamos refletir e buscar os “porquês” de nossas 

escolhas, dos comportamentos, dos valores. Agimos por força do hábito, dos 

costumes e da tradição, tendendo a naturalizar a realidade social, política, 

econômica e cultural. Com isto, perdemos nossa capacidade crítica diante 

da realidade. Em outras palavras, não costumamos praticar a ética, pois não 

fazemos à crítica, nem buscamos compreender e explicitar a nossa realidade 

moral. 

Exemplo de falta de ética e moral: a fila do INSS, onde idosos e pessoas 

muitas vezes sem a menor condição de saúde, 

permanecem por horas de pé, à espera de um 

atendimento digno e de direito como cidadãos e 

seres humanos.Temos aqui a falta de Ética e Moral 

por parte do Instituto Nacional de Seguridade 

Social. Temos ainda a nossa acomodação como 

cidadãos com pleno direito de reivindicação pelo 

pronto atendimento de um órgão que não está 

exercendo suas atribuições legais.

No Brasil, encontramos vários exemplos para o 

que foi afirmado acima. A sociedade brasileira é 

historicamente marcada pelas injustiças socioeconômicas, pelo preconceito 

racial e sexual, pela exploração da mão de obra infantil, pelo “jeitinho 

brasileiro”, pela “lei de Gerson”, etc. Tal realidade nos coloca diante 

de problemas éticos bastante sérios. Contudo, já estamos por demais 

acostumados com nossas misérias de toda ordem. 

Figura 3.2 - Previdência
Fonte: http://img.cancaonova.com
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QUE TAL REFLETIRMOS SOBRE O SEU, O MEU E O NOSSO 
COMODISMO?

Naturalizamos a injustiça e consideramos normal conviver lado a 
lado as mansões e os barracos; as crianças e os mendigos nas ruas; 
acha inteligente e esperto levar vantagem em tudo, tendemos a 
considerar como sendo otário quem procura ser honesto. 

Na vida pública, exemplos não faltam na nossa história recente: anões 

do orçamento, impeachment de presidente por corrupção, compra de 

parlamentares para a reeleição e apoio ao governo, compra de ambulâncias 

superfaturadas, caixa dois de campanhas eleitorais, máfia do crime 

organizado, desvio do dinheiro público, etc. 

  A cobrança do imposto CPMF foi legal e moral? Cumpriu o objetivo 

declarado originalmente para sua existência, que foi de arrecadar fundos 

para investir na saúde?

Figura 3.3 - Dinheiro
Fonte: http://www.goionews.com.br
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Adolfo Sánchez Vázquez (2005, p.41)diz que “Valor não é propriedade dos 

objetos em si, mas propriedade adquirida graças à sua relação com o homem 

como ser social. Mas, por sua vez, os objetos podem ter valor somente 

quando dotado realmente de certas propriedades objetivas”. 

Ética é basicamente uma questão de estudo dos valores, porque diz 

respeito aos valores humanos em que o humano do ser, em linguagem 

fenomenológica, se sobrepõe ao ser humano.

4.1 Como interpretar os valores éticos? 

      Figura 4.2 - Valores Éticos
       Fonte: http://1.bp.blogspot.com

Nos ensinamentos de Maximiano (1974, p.299), temos a seguinte frase: “A 

interpretação de valores éticos pode ser absoluta ou relativa”. A primeira 

“baseia-se na premissa de que as normas de conduta são válidas em todas 

as situações”; e a segunda, “de que as normas dependem da situação” . 

Figura 4.1 - Ética E Valor 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com
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No que tange à ética relativa, os orientais entendem que os indivíduos devem 

dedicar-se inteiramente à empresa, que constitui uma família à qual pertence 

à vida dos trabalhadores. Já para os ocidentais, o entendimento é de que 

há diferença entre a vida pessoal e a vida profissional. Assim, encerrado o 

horário normal do trabalho, o restante do tempo é do trabalhador e não do 

patrão. 

Quanto à ética absoluta, parte-se do princípio de que determinadas condutas 

são intrinsecamente erradas ou certas, qualquer que seja a situação, e, dessa 

maneira, devem ser apresentadas e difundidas como tal. 

Ressalta Maximiano que “um problema sério da ética absoluta é que a 

noção de certo e errado depende de opiniões”. Cita como exemplo: os 

bancos suíços que construíram uma reputação de confiabilidade com base 

na preservação do sigilo sobre as contas secretas de seus clientes. Sob a 

perspectiva absoluta, para o banco, o correto é proteger a identidade e 

o patrimônio do cliente. Durante muito tempo, os bancos suíços foram 

admirados por essa ética, até ficar evidente que os clientes nem sempre eram 

respeitáveis. Traficantes de drogas, ditadores e nazistas haviam escondido, 

nas famosas contas secretas, muito dinheiro adquirido de maneira ilícita. Os 

bancos continuaram insistindo em sua política, enquanto aumentavam as 

pressões internacionais, especialmente dos países interessados em rastrear 

a lavagem de dinheiro das drogas ou recuperar o que havia sido roubado 

pelos clientes ditadores e nazistas. Para as autoridades desses países, a 

ética absoluta dizia que o sigilo era intrinsecamente errado, uma vez que 

protegia dinheiro obtido de forma desonesta. Finalmente, as autoridades 

suíças concordaram em revelar a origem dos depósitos e iniciar negociações 

visando à devolução do dinheiro para os seus donos.(www.unimep.br)  

É possível perceber que os valores predominantes na sociedade brasileira 

e em seus governantes e políticos são fatores determinantes na qualidade 

dos serviços públicos. Ilusões e esperanças têm se desmoronado e é possível 

distinguir três fatores responsáveis por esta questão. 

Antes de tudo, destaque-se que cada um carrega consigo mesmo uma 

hierarquia abstrata de valores que orienta suas escolhas. Pode colocar no 

ápice da cadeia hierárquica a solidariedade, a comunhão, o interesse público 

ou, em vez disso, a rivalidade ostensiva, o individualismo exacerbado e o 

interesse pessoal. Em segundo lugar, possui uma visão, mais ou menos 
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esquemática, das forças em competição, avaliando as que sintonizam com 

seus valores e rejeitando e se opondo àquelas que deles se afastam.

Esses dois fatores são condicionados por um terceiro: o fluxo de informações 

que se registram no cérebro humano. A globalização da informação pode 

conduzir à   desinformação na medida em que a agilidade e a rapidez 

desse fluxo, além de sua quantidade em prejuízo da qualidade, levem 

administradores públicos a filiar-se a forças destruidoras de seus valores, 

impedindo sua realização.

Valores se constroem, destroem e reconstroem em movimento incessante e 

dinâmico. Nesse processo, urge estancar a destruição dos valores éticos na  

administração pública. Pousem eles definitivamente em nosso chão, tarefa 

de todos, e não só de um ou de determinados segmentos da sociedade.

Essa tarefa implica ousadia, coragem, vontade política firme, inclusão social, 

práticas gerenciais transformadoras, descentralização de poder e, sobretudo, 

preservação de valores éticos. 

EXEMPLO: 

Presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (Etco), o ex-deputado 

Emerson Kapaz construiu em sua carreira uma imagem de retidão. Para 

quem conhece Kapaz, o depoimento de Luiz Vedoin é um choque. Segundo 

Vedoin declarou às autoridades, Kapaz, que foi deputado de 1999 a 2002, 

pelo PPS, apresentava emendas para compras de ambulância e pedia em 

troca 10% do valor do negócio. Vedoin contou que o então deputado 

contatava pessoalmente os prefeitos envolvidos no esquema, com quem 

acertava o “direcionamento” das licitações. Vedoin disse às autoridades 

que o pagamento a Kapaz era feito a terceiros, seguindo orientação do 

então deputado. Vedoin fortaleceu sua fala com anotações manuscritas das 

transações, incluindo números de cheques.(REVISTA VEJA, 26/07/2006)



e-Tec Brasil 26 Serviços Públicos

Resumo
Nas aulas 3 e 4 estudamos:

•	 ÉTICA E MORAL - ética pode ser definida como a ciência que estuda a 

conduta humana; e a moral é a qualidade desta conduta, quando julgado 

do ponto de vista do Bem e do Mal.

•	 ÉTICA E VALOR - Ética é basicamente uma questão de estudo dos 

valores, porque diz respeito aos valores humanos em que o humano do 

ser, em linguagem fenomenológica, se sobrepõe ao ser humano.

•	 COMO INTERPRETAR OS VALORES ÉTICOS - Antes de tudo, destaque-

se que cada um carrega consigo mesmo uma hierarquia abstrata de valores 

que orienta suas escolhas. Não podemos esquecer, por exemplo, que em 

cada país os valores éticos podem ser interpretados diferentemente.



Aulas 5 e 6 - Comportamentos Éticos Aplicáveis 
Universalmente

e-Tec Brasil27Aulas 05 e 06 - Comportamentos Eticos Aplicados Universalmente

• A compaixão, relacionada com a ajuda ao próximo;

• A não maleficência, que trata de evitar a imposição de sofrimento ou 

privação ao próximo; 

• A beneficência, que procura prevenir e combater o sofrimento do próximo, 

promover a felicidade do próximo, e com natural e maior intensidade à nossa 

família e amigos;

• A imparcialidade: tratar as pessoas da forma como merecem ser tratadas, 

tendo direitos iguais até que o mérito ou necessidades justifiquem tratamento 

especial;

• A coragem para se opor a injustiça, mesmo que em prejuízo próprio;

• O respeito à autonomia individual: não manipular ou induzir o pensamento 

das pessoas, mesmo que para o próprio bem delas;

• A honestidade: não enganar as pessoas. A mentira é um vício, especialmente 

quanto à supervalorização das próprias capacidades. Acostume-se com a 

ideia que as pessoas merecem saber a verdade;

• Não fazer promessas que não pretende ou que sabe que dificilmente 

conseguirá cumprir;

• Integridade: cumprir com as obrigações, mesmo que a despeito de 

inconveniência pessoal.

• Consistência: pode-se medir o valor moral de um ser humano pela 

consistência de suas ações. Essa medida tem maior qualidade quando 

princípios conflitam com interesses.
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5.1 Princípios éticos
Os princípios éticos são normas que nos obrigam a agir em função do 

valor do bem visado pela nossa ação, ou do objetivo final que dá sentido 

à vida humana; e não de um interesse puramente subjetivo, que não 

compartilhamos com a comunidade. Esse valor objetivo deve ser considerado 

em todas as suas dimensões: no indivíduo, no grupo ou classe social, no 

povo, ou na própria humanidade.

O alcance dos princípios éticos é ilimitado: eles tendem a alcançar na História 

uma vigência universal.

A qualidade própria dos princípios éticos nada mais é, na verdade, que uma 

decorrência lógica do fato de se fundarem na dignidade da pessoa humana, 

vista como componente essencial para a vida social. 

A classificação desses princípios obedece à sua ordem de abrangência.

O respeito à dignidade da pessoa humana deve abrangê-la em todas as 

suas dimensões: em cada indivíduo, com a sua característica irredutível 

de qualidade; em cada grupo social; no interior dos povos politicamente 

organizados; em cada povo ou nação independente, nas relações 

internacionais; na reunião de todos os povos do mundo, numa unidade 

política suprema em construção. É igualmente em todas as dimensões da 

pessoa humana que atuam os princípios fundamentais da verdade, da justiça 

e do amor. Desdobrando-se especificamente nos princípios de liberdade, 
igualdade, segurança e solidariedade. 

Considerando que norma técnica se alicerça na dignidade da pessoa 

humana como componente principal para a convivência em sociedade, 

diferenciando-se assim de regra técnica que diz respeito aos meios aptos 

a se conseguir determinado resultado. Mas esse resultado, obviamente 

desejado pelo agente, pode ser bom ou mau, para outros indivíduos ou 

para a coletividade em geral. A regra técnica, considerada em si mesma, é 

eticamente neutra. 

Como bem salientou Kant “as prescrições que deve seguir o médico para 

curar totalmente o paciente, e as que deve seguir um assassino para 

envenenar letalmente sua vítima têm o mesmo valor, na medida em que 

umas e outras lhes são úteis para realizarem de maneira cabal os desígnios”.
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A técnica guia-se, pois, exclusivamente, pelo valor da utilidade ou eficiência 

dos meios na produção de um resultado, ao passo que a ética acentua o 

fim último visado pelo agente e o seu valor, relativamente a outras pessoas 

que com ele se relacionam, ou em relação à coletividade. Na perspectiva 

técnica, o agente deve atuar de certa maneira para poder obter o efeito 

por ele desejado, não necessariamente valioso á coletividade. No ambiente 

ético, o agente deve agir em vista de determinadas finalidades consideradas 

obrigatórias para todos, e o seu modo de agir há de adaptar-se ao valor ético 

dos fins visados.

Analise as figuras abaixo:

Figura 5.1 - Médico 1 
http://bibliotecademedicina.com.br

Figura 5.2 - Médico 2
http://cbc-df.org.br

Figura 5.3 - Grupo
http://rolablog.zip.net

Figura 5.4 - Indivíduo
http://ricardodiogo.com

 O agente não pode sacrificar bens mais valiosos para salvar outros 
de menor valor. (www.ufrgs.br)

6.1 Teorias sobre os princípios éticos
Disciplina Moreira que “Os conceitos éticos são extraídos da experiência e do 

conhecimento da humanidade”. Baseado na obra de Henry R. Cheeseman, 

in Contemporary Business Law, Prentice Halll, New Jersey, Estados Unidos 

da América, 1997, diz Moreira que “Há pelo menos cinco teorias a respeito 

da formação dos conceitos éticos”, aos quais também denomina como 

preceitos, a saber: (MOREIRA, 1999, p.28)
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6.1.1 Teoria fundamentalista: propõe que os conceitos éticos sejam obti-

dos de uma fonte externa ao ser humano, a qual pode ser um livro 

(como a Bíblia), um conjunto de regras, ou até mesmo outro ser 

humano. 

6.1.2 Teoria utilitarista: sustentada nas ideias de Jeremy Bentham e John 

Stuart Mill, para os quais o conceito ético deve ser elaborado “no 

critério do maior bem para a sociedade como um todo”.

6.1.3 Teoria kantiana: defendida por Emanuel Kant, propõe que o conceito 

ético seja extraído do fato de que cada um deve se comportar de 

acordo com princípios universais. 

6.1.4 Teoria contratualista: baseada nas ideias de John Locke e Jean Jac-

ques Rousseau, parte do pressuposto de que o ser humano assumiu 

com seus semelhantes a obrigação de se comportar de acordo com 

as regras morais, para poder conviver em sociedade. Os conceitos 

éticos seriam extraídos, portanto, das regras morais que conduzis-

sem à perpetuação da sociedade, da paz e da harmonia do grupo 

social.

6.1.5 Teoria relativista: segundo a qual cada pessoa deveria decidir sobre o 

que é ou não ético, com base nas suas próprias convicções e na sua 

própria concepção sobre o bem e o mal. Assim sendo, o que é ético 

para um pode não o ser para outro.(www.unimep.br)

Qual comportamento dentre as três ilustrações você classificaria 
como ético ou antiético?  

Figura 6.1 - Tapete
http://4.bp.blogspot.com

Figura 6.2 - Ócio
http://www.abril.com.br

Figura 6.3 - Conversa
http://www.planetaeducacao.com.br
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Resumo
Nas aulas 5 e 6 estudamos: 

•	 COMPORTAMENTOS ÉTICOS APLICÁVEIS UNIVERSALMENTE - o 

ambiente cultural seleciona certos comportamentos éticos dos indivíduos 

a fim de que estes ajam em benefício da sobrevivência da própria cultura.

•	 PRINCÍPIOS ÉTICOS - são normas que nos obrigam a agir em função do 

valor do bem visado pela nossa ação, ou do objetivo final que dá sentido 

à vida humana; e não de um interesse puramente subjetivo, que não 

compartilhamos com a comunidade.

•	 TEORIAS SOBRE OS PRINCÍPIOS ÉTICOS - que “Há pelo menos cinco 

teorias a respeito da formação dos conceitos éticos”, aos quais também 

denomina como preceitos.

•	 CONDUTA ÉTICA – Segundo Marilena Chauí: “Para que haja conduta 

ética é preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece 

a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, permitido e proibido, 

virtude e vício”. 
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Aula 7 - Ética e Conduta
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Pode-se conceituar a conduta como sendo a maneira pela qual o ser humano 

se expressa em sentido amplo, genérico.

Segundo Antonio Lopes Sá, a conduta do ser é a sua resposta a um estímulo 

mental, ou seja, é uma ação que se segue ao comando do cérebro. Não se 

deve confundir tal fenômeno com um simples comportamento .

O comportamento também é uma resposta a um estímulo cerebral, porém, 

constante, ocorrendo sempre da mesma forma, diferenciando-se assim da 

conduta, sendo que esta se sujeita à variabilidade de efeitos.

Neste sentido, a Ética comandada pelo cérebro estuda a ação que é observável 

e variável, representando a conduta humana.

“Para que haja conduta ética é preciso que exista o agente consciente, isto 

é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, 

permitido e proibido, virtude e vício”,   Marilena Chauí, em “Convite à 

Filosofia”. 

Você já flagrou alguém na situação 
ilustrada ao lado?

Ou será que você já passou por situação 
semelhante?

Figura 7.1 - Fofoca 
Fonte: http://1.bp.blogspot.com



Leia o artigo intitulado Televisão 
e Ideologia, escrito por Paulo de 
Abreu Lima, disponível no site: 
P@artes a sua revista virtual 
http: / /www.partes.com.br/

ed21/comportamento.asp.
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Atividades de aprendizagem
Faça uma análise a respeito do seu próprio comportamento frente ao assunto 

abordado.

Conte-me, você já havia feito esse tipo de reflexão sobre os programas e as 

redes televisivas que assiste?

Quais são os parâmetros de escolha que você adota para assistir uma rede 

de televisão?

Você verifica o conteúdo dos programas que seu filho anda assistindo?



Aula 8 - Cidadania
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Muito se fala em cidadania, exercer a cidadania, ser cidadão, mas será que 

sabemos o que vem a ser cidadania e ser cidadão?

Pois bem, vamos aqui desvendar a tão falada palavrinha.

A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. A 

palavra cidadania foi usada na Roma antiga para indicar a situação política 

de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. 

Segundo Dalmo Dallari: “A cidadania expressa um conjunto de direitos que 

dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo 

de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da 

vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade 

dentro do grupo social”.( www.dhnet.org.br)

Segundo o Dicionário Aurélio, cidadão é aquele indivíduo no gozo dos 

direitos civis e políticos de um Estado, ou no desempenho de seus deveres 

para com este, ou habitante da cidade, indivíduo, homem, sujeito.

Cidadania se refere às relações entre os cidadãos, aqueles que pertencem 

a uma cidade, por meio dos procedimentos e leis acordados entre eles. 

Da nossa herança grega e latina, traz o sentido de pertencimento a uma 

comunidade organizada igualitariamente, regida pelo direito, baseada na 

liberdade, participação e valorização individual de cada um em uma esfera 

pública (não privada, como a família), mas este é um sentido que sofreu 

mutações históricas. 

A cidadania esteve e está em permanente construção; é um referencial de 

conquista da humanidade, através daqueles que sempre lutam por mais 

direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas, e não se 

conformam frente às dominações arrogantes, seja do próprio Estado ou de 

outras instituições ou pessoas que não desistem de privilégios, de opressão 

e de injustiças contra uma maioria desassistida e que não se consegue fazer 

ouvir, exatamente por que se lhe nega a cidadania plena cuja conquista, 

ainda que tardia, não será obstada (impedida). (www.advogado.adv.br)



Saiba mais sobre: Falta de informação 
limita participação popular -- 
BARBOSA, B. em: http://www.
cidadania.org.br/conteudo.asp: e 
Cidadania na Internet. Rio de Janeiro, 
nov. 2003 em : http://www.advogado.
adv.br/estudantesdireito/fadipa/

marcossilviodesantana/cidadania
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Um dos sentidos atuais da cidadania de massa, em Estados que congregam 

muita diversidade cultural, é o esforço para participar e usufruir dos direitos 

pensados pelos representantes de um Estado para seus virtuais cidadãos; 

é vir a ser, de fato, e não apenas de direito, um cidadão. Os valores da 

cidadania são políticos: igualdade, equidade, justiça, bem-comum.

 

         Figura 8.1 - Reunião
           Fonte: http://4.bp.blogspot.com

Ser cidadão é ser chamado à responsabilidade para lutar pela defesa 
da vida com qualidade e do bem-estar geral.

Resumo
•	 ÉTICA E CONDUTA - Ética estuda a ação que, comandada pelo cérebro, 

é observável e variável, representando a conduta humana.

•	 ORIGEM DA PALAVRA CIDADANIA - vem do latim civitas, que quer 

dizer cidade. A palavra cidadania foi usada na Roma antiga para indicar 

a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou 

podia exercer. 

•	 CIDADANIA – refere- se às relações entre os cidadãos, àqueles que 

pertencem a uma cidade, por meio dos procedimentos e leis acordados 

entre eles.



Aula 9 - Ética e Cidadania
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As instituições sociais e políticas têm uma história. É impossível não 

reconhecer o seu desenvolvimento e o seu progresso em muitos aspectos, 

pelo menos do ponto de vista formal. 

A escravidão era legal no Brasil até 120 anos atrás. As mulheres brasileiras 

conquistaram o direito de votar apenas há 64 anos e os analfabetos apenas 

há alguns anos atrás. Chamamos isso de ampliação da cidadania. (www.

suigeneris.pro.br)

Existem direitos formais (civis, políticos e sociais) que nem sempre se realizam 

como direitos reais. A cidadania nem sempre é uma realidade efetiva e nem 

sempre é para todos. A efetivação da cidadania e a consciência coletiva 

dessa condição são indicadores do desenvolvimento moral e ético de uma 

sociedade. 

Para a ética não basta que exista um elenco de princípios fundamentais e 

direitos definidos nas Constituições. O desafio ético para uma nação é o de 

universalizar os direitos reais, permitido uma cidadania plena, cotidiana e 

ativa. 

É preciso fundar a responsabilidade individual numa ética construída e 

instituída, tendo como foco o bem comum, visando à formação do sujeito 

ético. Desse modo será possível à síntese entre ética e cidadania, no qual 

possa prevalecer muito mais uma ética de princípios do que uma ética do 

dever. A responsabilidade individual deverá ser portadora de princípios e não 

de interesses particulares.

Parte do Artigo indicado acima – Não deixe de ler o artigo na íntegra:

9.1 Da cidadania
Ninguém nasce cidadão, mas torna-se cidadão pela educação. 

Porque a educação atualiza a inclinação potencial e natural dos homens 

à vida comunitária ou social.
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Cidadania é, nesse sentido, um processo. Processo que começou nos 

primórdios da humanidade e que se efetiva através do conhecimento e 

conquista dos direitos humanos, não como algo pronto, acabado; mas, 

como aquilo que se constrói.

Assim como a ética, a cidadania é hoje questão fundamental, quer na 

educação, quer na família e entidades, para o aperfeiçoamento de um 

modo de vida.

Não basta o desenvolvimento tecnológico, científico para que a vida 

fique melhor. É preciso uma boa e razoável convivência na comunidade 

política, para que os gestos e ações de cidadania possa estabelecer um 

viver harmônico, mais justo e menos sofredor.

9.2 O exemplo de Betinho
Foi através do impeachment que ocorreu a luta pela redemocratização 

do Brasil. Foi através deste fato que os brasileiros passaram a entender 

que a democracia pode funcionar.

Dali surgiu o Movimento pela Ética na Política, tendo como princípio o 

fato da democracia não sobreviver sem ética. Este movimento começou 

sem muito poder, mas foi conseguindo mobilizar o apoio de entidades, 

de representantes da sociedade, de lideranças políticas, etc., ganhando 

a envergadura necessária para um salto democrático e cidadão.

Nasceu A Ação de Cidadania.

Nessa Ação de Cidadania, surgida da força social, apareceu uma 

nova ideia para a sociedade: combater a fome. Nela estava expressa a 

indignação frente à miséria, que é o maior crime moral que a sociedade 

pode cometer.

A Ação de Cidadania é uma ação da sociedade contra a fome. Porque 

a fome é a expressão mais imediata, mais urgente da miséria. É uma 

ação contra a miséria, porque ela é mais ampla e se manifesta de 

diferentes maneiras: na saúde, na educação, na falta de moradia, na 

falta de esgoto, etc. Dessa ação de cidadania surgiu, por exemplo, o 

Consea – Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que é a parte 

governamental da campanha, que foi presidida por dom Mauro Morelli.
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Não é demais lembrar que nos anos 70, época da ditadura, existiram 

vários movimentos contra a mesma.

Naquela época, qualquer um da oposição que fosse capturado era 

torturado ou até mesmo morto. Mas tudo isso não impediu que os 

oposicionistas conseguissem seus direitos políticos e sociais de volta, 

pois alcançaram o fim da censura à imprensa, anistia e as eleições 

diretas.

Para Betinho, o grande impulsionador daquela Ação de Cidadania, 

o caminho para se mudar um país depende principalmente da sua 

cultura e de seus valores éticos. Ele julgava que a TV, de um modo 

geral, era antiética. Porque não conclamava os cidadãos para o, nem 

os educava nos valores fundamentais para a vida em comum. Então, 

ele nomeia e privilegia os princípios, os quais julgava mais essenciais 

para a participação política dos cidadãos: igualdade, solidariedade, 

diversidade para se formar uma sociedade democrática.

De forma que, uma comunidade política sem ética e cidadania está 

fadada não só ao autoritarismo, mas também, à prática da corrupção 

e artimanhas de favoritismo de toda espécie. 

Por isto, tanto o apelo pela ética pensada na emergência do sujeito 

ético, e não simplesmente em códigos de ética; quanto, a necessidade 

de ações de cidadania, que busquem concretizar direitos são os modos 

mais eficazes e eficientes, nos dias de hoje, para que a comunidade 

política possa ser o lugar privilegiado da autonomia e auto realização 

dos indivíduos e da própria comunidade.

Depreende-se, então que se faz necessário ter uma consciência 

individual para que se possa ser responsável socialmente. Em outras 

palavras, a responsabilidade individual é que vai garantir uma ética, 

fundada em princípios e valores que norteiem o viver em comunidade.

Entretanto, não podemos pensar que é o sujeito moral imiscuído na 

sua individualidade, que irá fundar uma ética. Pois, neste caso, o que 

pode ser moral para um, pode não ser imoral para outro.

Faz-se necessário um salto do individual para o coletivo, do privado 

para o público, do particular para o universal. Mas, isto não quer dizer 



Leia o artigo Ética e Cidadania, 
de Luis Carlos Ludovikus 
Moreira de Carvalho, Professor 
da Escola Legislativa. Disponível 
em: http://www.almg.gov.br/
bancoconhecimento/tematico/

EtiCid.pdf

Aprofunde seus conhecimentos 
sobre o assunto, lendo o 
artigo Ética e Cidadania, do 
professor Luis Carlos Ludovikus 
Moreira de Carvalho da Escola 
Legislativa. Disponível em: 
h t t p : / / w w w. a l m g . g o v. b r /
bancoconhecimento/tematico/
Ética e Cidadani– Conjuntura 
2003- Outubro -Disponível em: 
http://www.novasociedade.
com.br/conjuntura/arquivos/

conjuntura03.pdf

e-Tec Brasil 40 Serviços Públicos

que se exija que sejamos Sócrates, Cristo, Ghandi, Buda; ou Tiradentes, 

Antônio Conselheiro, Zumbi. Podemos simplesmente fazer como 

alguns negros fizeram nos Estados Unidos. A lei os proibia de entrar em 

bares, eles entravam assim mesmo. Até que um dia aquela lei virou lixo.

Então, é preciso fundar a responsabilidade individual numa ética 

construída e instituída tendo em mira o bem comum, ou seja, visando 

a formação do sujeito ético, porque aí é possível a síntese entre ética e 

cidadania, no qual possa prevalecer muito mais uma ética de princípios, 

do que uma ética do dever. Ou seja, a responsabilidade individual 

deverá ser portadora de princípios e não de interesses particulares.

Somente assim, o sujeito ético norteará um novo modo de viver e um 

novo sentido ético, para que os humanos alcancem a felicidade terrena.
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A tendência da maioria é pensar que o funcionamento da cidadania depende 

de outras pessoas, tais como: prefeitos, vereadores, deputados, enfim, do 

governo. Uma pessoa exemplar comporta-se como se tudo dependesse do 

seu procedimento pessoal e não do próximo.

Por outro lado, é preciso admitir que nenhum país é subdesenvolvido por 

acaso. Existe uma série de coincidências nefastas que acabam) prejudicando 

a nação ao longo do tempo, sem culpa de ninguém. A miséria é fruto da 

omissão e do descaso sistemático, da cobiça e da ganância de alguns durante 

séculos.

A recuperação do tempo perdido exige uma mudança radical, a partir da 

consideração dos seguintes itens:

10.1 Impostos

              Figura 10.1 - Impostos 
                  Fonte: http://www.fotosearch.com.br

O primeiro dever do cidadão responsável é colaborar financeiramente no 

custeio das despesas comuns. Por exemplo: pagar o Imposto Territorial 

Urbano, a Seguridade Social e todos os tributos embutidos em serviços e 

alimentos. Pedir a nota fiscal ao efetuar qualquer compra.
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Infelizmente, nem sempre os governantes se comportam de modo isento na 

hora de estabelecer a carga tributária ou emprego dos recursos arrecadados. 

Alguns tributos, criados com determinado fim, mudam de destinação 

ao longo dos anos; outros, temporários na sua implantação, eternizam-

se inexplicavelmente; certos impostos incidem sobre outros, punindo 

desnecessariamente a população.

Por tudo isso, um cidadão responsável:

- mantém-se sempre vigilante;

- fiscaliza o poder executivo diretamente ou por intermédio do seu 

representante na câmara, assembleia ou congresso;

- nega o voto aos políticos ineficientes ou corruptos, quando das eleições.

10.2 Solidariedade

 Figura 10.2 - Solidariedade
 Fonte: http://3.bp.blogspot.com

As organizações empregam grande parte dos tributos recolhidos para 

minimizar problemas sociais, os quais, por sua vez, não são tão graves 

quanto os dos povos subdesenvolvidos. Em países emergentes, como o 

Brasil, o Estado deve atender a tantas necessidades e os problemas são 

tão numerosos, que sempre ficam enormes lacunas por preencher. Cabe 

aos cidadãos esclarecidos desdobrar-se para ajudar os marginalizados do 

sistema. Além dos tributos obrigatórios, tais organizações tentam diversas 
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fórmulas para canalizar ajuda. Como exemplo, temos as Organizações 

não governamentais (ONGs), os hospitais, as instituições civis e religiosas, 

orfanatos, escolas especiais, creches, movimentos ou associações de pessoas 

portadoras de deficiência.

Não só ajudam, mas fiscalizam as despesas, controlam contas e decidem, na 

medida do possível, sobre aplicações de recursos arrecadados.

10.3 Meio Ambiente

       Figura 10.3 - Meio Ambiente
         Fonte: http://www.guacunoticias.com.br

Encontramos enormes problemas em nossa sociedade que devem ser 

resolvidos. Porém, o homem nunca viveu tanto, nem teve tanta saúde como 

se vê na atualidade. 

O principal problema do meio ambiente é que a população aumenta, mas 

os recursos naturais continuam os mesmos, com a ressalva de que cada vez 

produzimos mais alimentos. Em contrapartida, também consumimos mais, 

gerando enormes quantidades de detritos que se voltam contra nós.

 Como seres humanos responsáveis que somos, é necessário difundir o hábito 

de poupar água, energia, reciclar o lixo, usar fontes alternativas de energia. 
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10.4 Transportes

            Figura 10.4 - Transporte
               Fonte: http://www.akatu.org.br

O automóvel, por seu avanço tecnológico, impulsionou o desenvolvimento 

da indústria automobilística e outros setores ligados direta ou indiretamente 

a ela. As grandes cidades renderam-se aos carros, gerando o transporte 

individual e com isso reformaram-se as ruas, criaram-se avenidas, tudo em 

função da circulação destes com maior rapidez. 

Com isso, o pedestre foi esquecido, o ciclista também. O transporte público 

passou a um segundo plano. Resultado: o mundo ficou refém do automóvel.

 Em um engarrafamento qualquer, os motoristas percebem que estão 

parados. A maioria encontra-se a sós, espremidos entre quatro latas, 

querendo ir todos ao mesmo lugar, mas sem sucesso. Além de inviabilizar 

ou complicar os deslocamentos, o trânsito rodado enerva as pessoas, produz 

inúmeros acidentes, polui o ambiente e empobrece muitos usuários, que 

perdem grandes somas de dinheiro cada vez que decidem trocar de carro. 

Tudo isso em nome do prestígio, da privacidade e de um ilusório conforto 

individual. 

O homem esclarecido prefere o transporte público, senta-se sóbrio ao volante 

o, partilha sua condução com amigos, conhecidos ou colegas de trabalho.
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10.5 Segurança

   Figura 10.5 - Segurança 
   Fonte: http://3.bp.blogspot.com

No mundo em que vivemos hoje, ninguém está livre de assaltos. Pedestres, 

usuários de transportes coletivos e proprietários de veículos correm perigos 

semelhantes. Os ladrões são, em via de regra, inteligentes e preguiçosos. 

Alguns escolhem suas vítimas pacientemente após um período de observação. 

Alguns são mais rápidos e agem intuitivamente. Mulheres e pessoas idosas 

correm mais riscos. A pessoa circunspecta (denota seriedade) toma distância 

de pessoas envolvidas com drogas, veste-se de modo discreto, evita lugares 

isolados, estacionamentos vazios ou terrenos baldios. Antes de estacionar ou 

parar, dá uma olhada em volta do carro. 

10.6 Saúde Pública

Figura 10.6
Fonte: http://www.hospitalunimar.com.br
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O zelo pela saúde individual tem sua dimensão social, pois cada vez que um 

cidadão adoece, a sociedade como um todo fica prejudicada.

O cidadão ético evita que a água se acumule em qualquer tipo de recipiente, 

para combater doenças parasitárias, dá passagem imediata a veículos de 

emergência (ambulância, polícia, bombeiros).  

10.7 Serviços Públicos

  Figura 10.7- Serviços Públicos 
  Fonte: http://2.bp.blogspot.com

Delegacias, hospitais, escolas públicas e telefones públicos sofrem terríveis 

desgastes nas mãos da população. Paredes, objetos e móveis são arranhados, 

riscados, pichados, ou arrancados do seu devido lugar como é o caso do 

telefone público.  

Um cidadão que se preza usa com cuidado os bens comuns, colabora com 

as escolas públicas, ao sair com o animal de estimação para passear, limpa os 

detritos e excrementos deixado por este durante o passeio. 

E aí meu caro aluno, você percebeu que todos esses componentes fazem 

parte do seu dia a dia?
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Resumo
Nas aulas 9 e 10 estudamos: 

•	 ÉTICA E CIDADANIA - Para a ética não basta que exista um elenco de 

princípios fundamentais e direitos definidos nas Constituições. O desafio 

ético para uma nação é o de universalizar os direitos reais, permitido a 

cidadania plena, cotidiana e ativa.

•	 COMPONENTES ÉTICOS DA CIDADANIA - Impostos, solidariedade, 

meio ambiente, transportes, segurança, saúde pública e serviço público.
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Agora que já falamos de ética, moral, valor e princípios éticos como formação 

do indivíduo vamos saber por que esses assuntos são importantes também 

na nossa vida profissional.

Primeiramente, vamos entender o que significa a palavra profissão

A expressão profissão provém do latim professione, do substantivo 
professio, que teve diversas acepções naquele idioma, mas foi 
empregado por Cícero como “ação de fazer profissão de”. 

Segundo Antonio Lopes de Sá, podemos conceituar profissão da seguinte 

maneira: “trabalho que se pratica com habitualidade a serviço de terceiros”, 

ou seja, “prática constante de um ofício”. 

Pode-se dizer, ainda, que a profissão além de sua utilidade para o indivíduo, 

também tem uma rara expressão social e moral. 

Neste sentido Sá cita o pensamento de Culliver:

- É pela profissão que o indivíduo se destaca e se realiza plenamente, 

provando sua capacidade, habilidade, sabedoria e inteligência, com-

provando sua personalidade para vencer obstáculos.

- Através do exercício profissional, consegue o homem elevar seu nível 

moral.

- É na profissão que o homem pode ser útil à sua comunidade e nela se 

eleva e destaca, na prática dessa solidariedade orgânica.

11.1 Virtudes básicas profissionais
Virtudes profissionais são indispensáveis, sem as quais não se consegue a 

realização de um exercício ético competente, seja qual for à natureza do 

serviço prestado.
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Verifica-se que as virtudes formam a consciência ética e os alicerces do 

caráter, habilitando o profissional no desenvolvimento de suas atividades. 

A saber:

Zelo: inicia-se com a responsabilidade individual, fundamentada na relação 

entre o sujeito e o objeto do trabalho. 

”Desejar fazer cuidadosamente, procurar ser perfeito, abranger todas as 

possibilidades que garantem a boa qualidade do que se faz ser eficaz e 

cumprir tudo isso com amor e prazer caracteriza bem a virtude do zelo”.

Honestidade: trata-se do respeito e responsabilidade para com o outro. 

Valoriza-se a prática do bem e da satisfação de alguém.

“É necessário ser honesto, parecer honesto e ter ânimo de sê-lo, para que 

exista a prática do respeito ao direito de nosso semelhante”. 

Sigilo: O respeito pelo segredo das pessoas, dos negócios, das instituições, 

é protegido legalmente, trata-se de algo importante. Eticamente, o sigilo é 

compromisso de honra. A preservação do silêncio é obrigatória. 

”Nem tudo é objeto de sigilo, mas preferível será sempre que o profissional 

se reserve quanto a tudo o que sabe e que lhe é reservado pelo cliente, ou 

que ele veio a saber, por força da execução do trabalho”.

Competência: é o conhecimento acumulado pelo indivíduo, suficiente para 

o desempenho eficaz de uma tarefa. É o exercício do conhecimento, de 

forma adequada e pertinente, a um trabalho.

“O conservadorismo é prejudicial à competência quando gera menor 

qualidade de trabalho e maiores custos aos utentes serviços”. 
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Na vida profissional, a conduta do profissional faz toda a diferença. Pois, 

aquele que possui uma conduta ética irá não apenas destacar-se dos demais, 

mas irá se posicionar no mercado com um diferencial. E será esta postura 

que contribuirá e muito para que o mesmo permaneça no mercado por um 

longo tempo, tendo sua carreira não só consolidada, mas, respeitada.

Admite-se que o profissional, cujo pilar de suas ações esteja alicerçado na 

ética, além de possuir conhecimento e fazer uso do código de ética de sua 

profissão, aja com integridade e transparência. A Integridade no exercício da 

função significa agir em conformidade com seus princípios morais e valores, 

sem prejudicar as demais pessoas em sua volta, zelando e se preocupando 

sempre com a boa reputação de seu nome. O conceito profissional é a 

evidência, perante terceiros, das capacidades e virtudes de um ser no 

exercício de um trabalho habitual de qualidade superior. (www.artigonal.com)

O conceito pleno de profissão não se constrói sem a prática de uma conduta 

qualificada.

O valor profissional deve ser acompanhado de um valor ético para que exista 

uma integral imagem de qualidade.

Somente a competência técnica e científica não resultará numa conduta 

virtuosa. A tendência é de que o conceito, no campo do trabalho, possa 

abalar-se, notadamente em profissões que lidam com maiores riscos. Por 

exemplo, quando nos consultamos com um médico ou advogado, por 

razões pessoais e privadas, geralmente não passa por nossa cabeça que 

estamos agindo com grande confiança. Acreditamos e esperamos que nossa 

privacidade seja respeitada e que nosso caso seja tratado confidencialmente. 

Na verdade, confiamos na existência e no respeito de um código de ética 

profissional, um conjunto de normas codificadas do comportamento dos 

praticantes de uma determinada profissão, ou conjunto de normas morais 

pela qual o indivíduo deve orientar seu comportamento na profissão que 

exerce.



Assim como se pode enobrecer uma profissão, através da ação correta e 

competente, pode-se também desmoralizar, por meio de uma conduta 

inconveniente, como a quebra de princípios éticos.

Atividades de aprendizagem

Vamos pensar juntos: O vendedor de CDS PIRATAS está exercendo 
sua profissão dentro da ética? Ou será que quem compra o CD 
PIRATA é que não está exercendo a ética e a cidadania? Pergunte 
para seu colega de classe qual é a opinião dele. Reflita e discuta 
sobre o assunto com os colegas de classe.

12.1 Classes profissionais

Pirataria - Figura 12.1
Fonte: http://www.overmundo.com.br

   Profissões - Figura 12.2
   Fonte: http://static.photaki.com

Uma classe profissional caracteriza-se pela homogeneidade do trabalho 

executado, pela natureza do conhecimento exigido preferencialmente para 

tal execução e pela identidade de habilitação para o exercício da mesma. 

A classe profissional é, pois, um grupo dentro da sociedade, específico, 

definido por sua especialidade de desempenho de tarefa.

Assista ao filme O Diabo Veste Prada e 
faça uma relação entre o filme e o que 

acabamos de estudar.
E se possível, leia o livro Ética 
Profissional, de Antonio Lopes de Sá.
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A questão dos grupamentos específicos, sem dúvida, decorre de uma 

especialização, motivada por seleção natural ou habilidade própria, e hoje se 

constitui em inequívoca força dentro das sociedades.

A formação das classes profissionais decorreu de forma natural, há milênios, 

e se dividiram cada vez mais. Historicamente, atribuem-se à Idade Média a 

organização das classes trabalhadoras, notadamente as de artesãos, que se 

reuniram em corporações.

A divisão do trabalho é antiga. Está ligada à vocação de cada um para 

determinadas tarefas e às circunstâncias que obrigam. Às vezes, ao assumir 

esse ou aquele trabalho ficou prático para o homem, em comunidade, 

transferir tarefas e executar a sua.

A união dos que realizam o mesmo trabalho foi uma evolução natural e hoje 

se acha não só regulada por lei, mas consolidada em instituições fortíssimas 

de classe.(www.tpd2000.vilabol.uol.com.br)

Resumo
Estudamos nas aulas 11 e 12:

•	 PROFISSÃO - É um trabalho ou atividade especializada dentro da 

sociedade, geralmente exercida por um profissional. Tais trabalhos e 

atividades geralmente requerem estudos extensivos e a masterização de 

um dado conhecimento, tais como biomedicina, advocacia, engenharia, 

etc..(www.tpd2000.vilabol.uol.com.br)

•	 VIRTUDES BÁSICAS PROFISSIONAIS – Zelo, honestidade, sigilo e 

competência.

•	 ÉTICA E PROFISSÃO – A Integridade no exercício da função significa agir 

em conformidade com seus princípios morais e valores, sem prejudicar as 

demais pessoas a sua volta, zelando e preocupando sempre com a boa 

reputação de seu nome.

•	 CLASSES PROFISSIONAIS - Uma classe profissional caracteriza-se pela 

homogeneidade do trabalho executado, pela natureza do conhecimento 

exigido preferencialmente para tal execução e pela identidade de 

habilitação para o exercício da mesma. (www.sejaetico.blogspot.com)
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Aula 13 - Código de Ética Profissional
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O agrupamento de profissionais que exercem o mesmo ofício acaba criando 

classes distintas de profissionais, e também uma conduta pertinente no 

exercício da profissão.

Nas diversas esferas profissionais existem aspectos claros referentes ao 

padrão de comportamento perante o conhecimento, o cliente, o colega, a 

classe, a sociedade, a pátria, perante a própria humanidade como conceito 

global.

O Código de Ética Profissional tem como objetivo dirigir e fiscalizar o exercício 

da respectiva profissão, estabelecendo normas de conduta que o profissional 

deve observar no desempenho de suas atividades e em suas relações com 

seus clientes e todas as demais pessoas com quem possa ter contato. 

Qualquer desvio de conduta pode ser apurado por meio de processo 

disciplinar. Embora o conceito de ética profissional seja mais conciso, 

importante observar que podemos nos deparar com situações em que a 

mesma conduta pode ser permitida no âmbito de determinada profissão e 

condenada no âmbito de outra.

E então, meu caro aluno, você já havia parado para pensar sobre o Código 

de Ética da profissão que exerce?

Sua conduta perante a profissão está dentro dos padrões éticos?

Até que ponto o Código de Ética é importante no exercício da profissão?

13.1 Por que um código de ética?
O Código de Ética é elaborado para servir como balizador da boa conduta 

moral, ou seja, para o desenvolvimento da função com honestidade, zelo 

e eficiência principalmente. É um referencial para a conduta ética. Ao 

buscarmos um código de ética, devemos contemplar nele a perspectiva 



e-Tec Brasil 56 Serviços Públicos

reflexiva. Aí devem ser explicitados os princípios, que serão referência para 

as ações. 

Mas não podemos esquecer que nessa esfera da busca pela boa conduta do 

administrador público temos também o Direito Administrativo Disciplinar e 

o Código Penal, que são alicerces para o Código de Ética Pública. Portanto, 

tendo-se uma boa conduta ética, teremos sem sombra de dúvida uma boa 

gestão pública, reduzindo assim os casos de corrupção, ilícitos administrativos 

e o mau uso da coisa pública. 

Através do texto da Associação Brasileira das Agências de Comunicação – 

ABRACOM, vamos exemplificar melhor a necessidade do Código de Ética:

A maior parte dos códigos que conhecemos é “de moral”. A moral é 

exatamente o conjunto de normas, regras, leis que orienta a vida dos 

indivíduos e grupos na sociedade, configurando o que se chama ethos, 

que é a marca da sociedade, o jeito de viver e se relacionar, baseado em 

determinados valores.

A ética é um olhar crítico sobre o ethos, uma reflexão que pergunta pelo 

fundamento e pela coerência dos valores. É no espaço da ética que se 

encontram os princípios que devem sustentar as normas e as leis.

Podemos perceber, então, que a moral tem um caráter particular, na medida 

em que o ethos - os costumes, as leis, as normas – varia de uma sociedade 

para outra, de uma época para outra. Já a ética guarda um caráter universal 

– seus princípios têm como referência última a dignidade humana, o bem-

comum.

Na medida em que não se pode deixar de lado a prática do cotidiano, o 

código trará indicações para a realização adequada dessas ações, servindo 

como recurso para avaliá-las.

As normas e regras que uma organização estabelece para o trabalho de seus 

diretores e funcionários se explicitam de forma específica em um Regimento 

ou um Código de Regulação. Esse regimento terá tanto mais possibilidade 

de ser aceito quanto mais estiver sustentado em princípios éticos. 
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Daí o significado de se construir um Código de Ética, no qual se apresentem 

os princípios norteadores das ações da organização, que se fazem válidos 

não apenas em seu interior, mas no contexto global da sociedade.

Assim como a vida social, à qual se refere o código, não é algo estático, 

estabelecido de uma vez por todas, o olhar crítico sobre a prática e sobre 

o próprio código permitirá que se façam, ao longo do tempo, revisões e 

transformações na direção dos objetivos desejados. (www.abracom.org.br)

“Quando o outro entra em cena, nasce a ética”.
Umberto Eco





Aula 14 - Como deve ser formulado o Código de 
Ética? 
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O processo de produção de um código de ética deve ser um exercício de 

ética, caso contrário, nunca passará de um simples código moral defensivo de 

uma corporação. Deve, pois, envolver intencionalmente todos os membros 

do grupo social que ele abrangerá e representará. Isso exige um sistema 

ou processo de elaboração “de baixo para cima”, do diverso ao unitário, 

construindo-se consensos progressivos, de tal modo que o resultado final 

seja reconhecido como representativo de todas as disposições morais e 

éticas do grupo. 

A elaboração de um código de ética, portanto, realiza-se como um processo 

ao mesmo tempo educativo no interior do próprio grupo. E deve resultar 

num produto tal, que cumpra função educativa e exemplar de cidadania 

diante dos demais grupos sociais e de todos os cidadãos. 

Sabendo que o maior encargo da Comissão de Ética, está no trabalho de 

divulgação de normas éticas e morais visando alcançar a todos os servidores, 

com a divulgação das boas práticas éticas e morais. Tal divulgação é um 

exercício constante e ininterrupto, com o objetivo de reeducação na forma 

de exercer as atividades pertinentes ao cargo ocupado. A reeducação à luz 

da ética tem o desafio de tratar das mudanças comportamentais e vícios que 

se encontram arraigada na Administração Pública.

A Comissão de Ética tem como função não só de disseminar a ética, como 

também deve ser a porta de entrada para um bom e eficaz controle social. 

É através dela que o cidadão poderá realizar consultas, esclarecer dúvidas, 

apresentar reclamações e denúncias sobre o comportamento ético e moral 

do servidor público.

Uma das tarefas da Comissão de Ética é orientar, aconselhar e acompanhar 

os dirigentes e servidores quanto à ética e a moralidade de seus atos.
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Resumo
Estudamos nas aulas 13 e 14:

•	 CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL - Tem como base as virtudes que 

devem ser exigíveis e respeitadas no exercício da profissão, abrangendo 

o relacionamento com usuários, colegas de profissão, classe e sociedade.

•	 POR QUE UM CÓDIGO DE ÉTICA? - O que a ética busca é o bem-

comum. Sendo assim, o código de ética traz um conjunto de reflexões 

que orientam o dia a dia das ações das empresas e dos respectivos 

funcionários, dentro do espaço econômico e social das suas atividades 

empresariais, no intuito de estabelecer o que é bom para todos.

•	 COMO DEVE SER FORMULADO O CÓDIGO DE ÉTICA - A elaboração 

de um código de ética realiza-se como um processo ao mesmo tempo 

educativo no interior do próprio grupo. E deve resultar num produto tal, 

que cumpra uma função educativa e exemplar de cidadania diante dos 

demais grupos sociais e de todos os cidadãos.  
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Como toda empresa, o setor público não poderia deixar de dotar na sua 

organização um documento que de maneira clara, precisa e sistemática 

exponha os princípios e valores que devem orientar os servidores que prestam 

serviços direta ou indiretamente na empresa pública, assim como as regras 

éticas que todos devem aplicar no desenvolvimento de suas funções. Tal 

documento visa à transparência da condução do serviço e o aperfeiçoamento 

do compromisso ético, esclarecendo os valores e princípios da conduta do 

funcionário público. 

Código ética - Figura 15.1
Fonte: http://www.reservadorei.com.br

Em 1994, no governo Itamar Franco, o Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal é introduzido na agenda 
do governo, com o intuito de resgatar a Conduta Ética na gestão pública 

que fora abalado após a renúncia do então Presidente Fernando Collor, que 

para não ter seus direitos políticos cassados resolve renunciar ao cargo. 

Na tentativa de resgatar a moralidade na atividade pública, em 09 de março 

de 1.994, a Comissão Especial decidiu constituir um grupo de trabalho 

com a finalidade de elaborar a proposta de um Código de Ética. No dia 06 

de abril de 1.994, em sessão Plenária da Comissão Especial, foi aprovada 

a minuta de Decreto que aprovou o Código de Ética, a qual foi levada 

para apreciação do Senhor Presidente da República, que promulgou no 

dia 22 de junho de 1994, o Decreto n° 1.171/1.994, aprovando o Código 

de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.                      

(www.protogenescontraacorrupcao.ning.com)
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O Código de Ética apresentado, ao Presidente da República da época, não 

se confunde com o regime disciplinar do servidor público previsto nas leis 

administrativas. Antes de tudo, fornece o suporte moral para a sua correta 

aplicação e cumprimento por todos os servidores. E mais, o Código de Ética 

prevê que o julgamento do servidor em falta será feito por uma Comissão 

de Ética, formada por três servidores indicados conforme seus antecedentes 

funcionais, passado sem máculas, integral dedicação ao serviço público, 

boa formação ética e moral. A Comissão de Ética é um elo entre o usuário 

e o serviço público, encarregadas de orientar e aconselhar sobre ética na 

Administração Pública, sobretudo no tratamento das pessoas e na proteção 

do patrimônio moral e material do serviço público.

Em 26 de maio de 1999, o Presidente da República, no uso da atribuição que 

lhe confere o art. 84, Inciso VI, da Constituição, decreta:

Art. 1º Fica criada a Comissão de Ética Pública, vinculada ao Presidente 

da República, competindo-lhe à revisão das normas que dispõem sobre 

conduta ética na Administração Pública Federal, elaborar e propor 

a instituição do Código de Conduta das Autoridades, no âmbito do 

Poder Executivo Federal. 

E em menos tempo, 21 de agosto de 2000, o Código de Conduta da Alta 

Administração Federal, também foi instituído.

Com o Decreto nº 6.029 de 01 de fevereiro de 2007, referente ao Sistema 

de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, cuja finalidade é promover 

atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo 

Federal, passa a ser obrigatório o comprometimento por parte dos gestores 

públicos, devendo apresentar-se principalmente através do bom exemplo, 

pois os subordinados hierárquicos tendem a agir e seguir o exemplo de seus 

superiores.

Desta forma, faz-se necessário lembrar que de nada adianta o esforço 

para a disseminação das boas práticas éticas e morais, se os dirigentes das 

Entidades e dos Órgãos Públicos não estiverem realmente comprometidos 

com as atividades da Comissão de Ética.

É necessário que você esteja sempre bem informado, acompanhando não 

apenas as mudanças nos conhecimentos técnicos da sua área profissional, 

mas também nos aspectos legais e normativos. Esteja sempre atualizado. 
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Muitos processos ético-disciplinares nos conselhos profissionais acontecem 

por desconhecimento, negligência.

Competência técnica, aprimoramento constante, respeito às pessoas, 

confidencialidade, privacidade, tolerância, flexibilidade, fidelidade, 

envolvimento, afetividade, correção de conduta, boas maneiras, relações 

genuínas com as pessoas, responsabilidade, corresponder à confiança que é 

depositada em você...

A aplicabilidade adequada da ética e o sucesso continuado são indissociáveis, 

não só na vida profissional! 

15.1 Código de ética e código de conduta
O código de conduta atua em complemento ao código de ética. Embora 

o código de ética forneça os valores a serem seguidos pelos profissionais, 

este não garante que tais valores sejam adotados ou cumpridos. Para que as 

linhas traçadas pelo código de ética sejam realmente seguidas, essas normas 

devem ser disciplinadas. O instrumento que disciplina o código de ética é 

o código de conduta. Em diversas profissões, como Medicina e Direito, a 

utilização de código de conduta é prática comum para definir obrigações e 

responsabilidades dos profissionais. 

Melhor explicando, o Código de Ética é instrumento composto por valores e 

princípios da empresa, que por sua vez, auxilia a concretizar a visão e missão 

da própria. Os valores dizem respeito ao que as empresas creem e valorizam. 

Por outro lado, os princípios funcionam como pontos de partida, requisitos 

e fundamentos morais que orientam as ações e atuações da empresa junto 

a seus diversos públicos e áreas de relacionamento.

Assim o Código de Conduta nada mais é que um guia prático, com regras 

orientadoras de atuação e práticas organizacionais. É o documento, onde os 

princípios do código de ética são esmiuçados, e que orientam o funcionário 

diante de determinadas situações. O código de conduta trata de temas 

como legislação, conflitos de interesses, atividades políticas, corrupção, 

confidencialidade, manifestação pública e assédio. 

Vale lembrar ainda que não existem fórmulas prontas para confeccionar os 

códigos de ética e de conduta. Cada empresa, seja ela pública ou privada, 



Agora que você já leu, ouviu e estudou 
bastante sobre o Código de Ética e seus 
componentes, recomendo que assista 
ao filme O Informante, que fala sobre 
as empresas de tabaco e as substâncias 
que colocam em seus produtos para 

viciarem seus usuários.

para saber mais sobre a legislação dos 
assuntos estudados nas duas últimas 
aulas entre no site: servidor – sítio 
do servidor público. Disponível em: 
http://www.Servidor.Gov.Br/codigo_

conduta/index.Htm 
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possui sua própria particularidade, e que devem ser levadas em consideração 

na hora de construir os documentos. (www.idis.org.br)
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Já faz um bom tempo que a insatisfação com a conduta no serviço público 

vem sendo alvo de críticas pela sociedade brasileira. De modo geral, o país 

enfrenta descrédito da opinião pública a respeito do comportamento dos 

administradores públicos e da classe política, seja ela na esfera municipal, 

estadual ou federal. Diante desse cenário, é natural que a sociedade 

desempenhe seu papel de cidadão e seja mais exigente com a conduta 

daqueles que desempenham atividades no serviço e na gestão de bens 

públicos. 

FIGURA 15.2 - ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO
Fonte: http://www.bdscon09.jex.com.br

PERCEBA AQUI, CARO ALUNO, SUA RESPONSABILIDADE ENQUANTO 
CIDADADÃO E SE FOR O CASO, COMO SERVIDOR PÚBLICO.

A atividade pública deve ser conduzida com muita seriedade, porque 

desfazer a imagem negativa do padrão ético do serviço público é tarefa das 

mais difíceis.

Segundo Aristóteles, a grande função social do homem de Estado consiste 

em fazer de seus concidadãos homens de bem, cumpridores das leis. 

A norma ética, por melhor que seja, não tem real vigor ou vigência, se não 

estiver viva na consciência dos homens, ou seja, se não corresponder a uma 

disposição individual e coletiva de viver eticamente. O filósofo Aristóteles 

sempre insistiu em mostrar que o objetivo supremo da arte de governar 

consiste em formar os cidadãos na aretê (virtude), obrigando-os a adquirir 



Para saber mais sobre  o artigo de  
Ética no Serviço Público – Universidade 
Metodista de São Paulo – Acesse: 
www.metodista.br/catedracidades/
publ icacoes/bolet im/09/et ica-no-
serviço-publico e Ética e Serviço 
Público, artigo de Desirée Muller – 
Disponível em: www.direitonet.com.br/

artigos/x/26/74/2674/
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hábitos virtuosos. Quando os governos não se deixam orientar por esse 

objetivo, falham completamente no exercício de suas funções. 

É exatamente por aí que se pode distinguir entre a boa e a má constituição 

ou organização política.

Considerando que a ética deve ser entendida como a ciência da conduta 

humana perante o ser e seus semelhantes, na relação profissional é necessário 

preservar valores pessoais e institucionais, sendo, portanto, dever ético de 

qualquer componente de uma categoria profissional proteger o nome da 

atividade e da instituição e daqueles que dela fazem parte. 

A ética no serviço público é pré-requisito fundamental para a confiança 

pública. Constitui-se em marco fundamental para a boa governança. Sendo 

que a ética esta diretamente relacionada aos princípios fundamentais da 

administração pública. Tais princípios amparam os valores morais da boa 

conduta e a boa fé acima de tudo, como princípios básicos e essenciais a 

uma vida equilibrada do cidadão inserido na sociedade, promovendo o bem 

comum.

Os padrões éticos dos servidores públicos devem estar amparados pelo 

caráter público do ato, direcionado ao público em geral. Não respeitar os 

princípios fundamentais e o caráter ético do ato público pode ocasionar a 

nulidade do ato e comprometer a função pública com a prática de atos de 

improbidade administrativa. ( www.moodle.ead.esaf.serpro.gov.br)

16.1 Conceito de servidor público
Entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato 

ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária 

ou excepcional, ainda, mesmo que sem retribuição financeira, desde que 

ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as 

autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas, 

Figura 16.1 - Servidor
Fonte: http://aluisiodutra.zip.net
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sociedades de economia mista, ou em qualquer setor no qual prevaleça o 

interesse do Estado. 

Resumo
Estudamos nas aulas 15 E 16:

•	 CÓDIGO DE ÉTICA NO SETOR PÚBLICO - Tal documento visa 

à transparência da condução do serviço e o aperfeiçoamento do 

compromisso ético, esclarecendo os valores e princípios da conduta do 

funcionário público. 

•	 LEGISLAÇÕES - Decreto 1.171/1.994, aprova o Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e Decreto 

6.029/07.

•	 CÓDIGO DE ÉTICA E CÓDIGO DE CONDUTA - O código de conduta 

atua em complemento ao código de ética. Embora o código de ética 

forneça os valores a serem seguidos pelos profissionais, não garante que 

tais valores sejam seguidos ou cumpridos. Para que as linhas traçadas 

pelo código de ética sejam realmente seguidas, essas normas devem ser 

disciplinadas.

•	 ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO – A atividade pública deve ser conduzida 

com muita seriedade, porque desfazer a imagem negativa do padrão 

ético do serviço público é tarefa das mais difíceis.

•	 CONCEITO DE SERVIDOR PÚBLICO - Entende-se por servidor público 

todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, 

preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional. 





Aula 17 - Condições Fundamentais para a Qualidade 
do Serviço Público
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A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais 

são adjetivos que devem estar inseridos no cotidiano do servidor público, 

seja no exercício do cargo ou fora dele, já que, refletirá o exercício do próprio 

poder estatal, ou seja, no exercício da função ou fora dele, o funcionário 

público, aos olhos da população sempre estará representando a atividade ou 

o órgão ao qual pertence. 

Figura 17.1 - Qualidade
Fonte: www.filiperemedios.blogspot.com

O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua 

conduta, deste modo, 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.

A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o 

bem e o mal, devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem 

comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade é que poderá consolidar 

a moralidade do ato administrativo. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e 

o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. 

Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente 

significa causar-lhe dano moral.

Se o servidor público deixar qualquer pessoa à espera de solução que 

compete ao setor ao qual é de sua competência, permitindo a formação 

de longas filas, ou qualquer espécie de atraso na prestação do serviço, 

não caracterizará apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, 
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mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.               

(www.uff.br)

17.1 Principais deveres do servidor público

• Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu 

caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a 

melhor e mais vantajosa para o bem-comum.

• Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 

materializam na adequada prestação dos serviços públicos.

• 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.

17.2 Ética do servidor público quanto à hie-
rarquia 

Figura 17.2 - Deveres
Fonte: http://laboratoriojuridico.com.br

Figura 17.3 - Hierarquia
Fonte: http://www.certisign.com.br
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O servidor deve prestar toda atenção às ordens legais de seus superiores, 

velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando conduta 

negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-

se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no 

desempenho da função pública.





Aula 18 - Ética e Vida Pública
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Atualmente, a sociedade passa por grave crise de valores, caracterizada 

pela falta de decoro, de respeito pelo outro e de limites. As pessoas têm 

dificuldades em assimilar normas morais e respeitar as leis e as regras sociais.

Estas dificuldades têm uma influência direta nas organizações, porque 

elas estão ligadas à cultura e, com base nesta, definem suas relações 

interpessoais e empresariais, seus objetivos, compromissos e formato 

administrativo. Podemos dizer, então, que a cultura de uma organização é 

o reflexo da cultura da sociedade. Cada organização, porém, possui cultura 

própria, visível, através da qual se identificam; as formas como as pessoas se 

relacionam; a linguagem usada; as imagens cultuadas. No serviço público, 

as organizações também possuem uma cultura própria. Mas esta cultura 

própria não deve e não pode estar acima da ética e do interesse público. 

Pois, a administração pública só existe em função do interesse público, 

portanto, a ética é o alicerce da empresa pública, integrando a instituição e 

seus agentes públicos.

Por tanto, o caminho a ser seguido pela gestão pública, não poderia ser outro 

se não a ética. A administração prescreve valores, respaldados pela ética, que 

orientam suas atividades em busca do fim próprio, que funda e legitima a 

própria ação pública, que é o de perseguir e alcançar o interesse coletivo, 

pois o interesse público pode validar o bem ou o mal da ação pública.

Sendo assim, conclui-se que a não observância da ética significa a destruição 

da própria razão da administração pública, no seu propósito de promover a 

gestão dos conflitos e interesses individuais em prol do bem-estar comum, 

o interesse público.

Os agentes da Administração Pública, na qualidade de servidores 
públicos, sejam eles políticos ou de carreira, não podem se apropriar 
dos meios administrativos que lhe são confiados para o exercício 
de suas funções em benefício próprio, visando o bem individual. O 
objetivo maior da gestão pública, que é o interesse coletivo, fica 
comprometido com tal conduta. 
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A noção de público, determinando e orientando administração para o 

alcance do bem comum, surge a partir do Estado Moderno, que propicia 

uma separação entre os meios administrativos e os seus incumbentes. 

É neste Estado, principalmente no Estado Democrático de Direito, que o 

ocupante de cargo público é separado dos recursos da repartição ou do 

órgão que dirige, por não lhe pertencerem, pois tais recursos fazem parte do 

patrimônio público.

Para a filósofa Marilena Chauí, não é certo falar em retorno da ética, como se 

fosse algo que pudéssemos perder com o tempo. A ética deve estar presente 

em todas as posturas de quem é cidadão. Política e ética andam juntas. A 

vida justa e feliz é a finalidade da política. Dessa forma, não dá para separá-

la da ética. 

Mas afinal, se política e ética andam juntas, por certo devemos concluir que 

ética e política e ética e administração pública precisam andar juntas, uma 

vez que a conduta do agente público, no desempenho de sua função pública 

deve ser legal, e, principalmente, deve estar respaldado pela conduta ética.

A Administração Pública possui, de certa forma, a moral como parte do 

próprio conceito de legalidade, e para orientar e reger a conduta do agente 

público estabeleceu-se alguns princípios. Abaixo, seguem os princípios 

previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, e que 

devem respaldar todo ato de seus agentes, no desempenho de suas funções 

públicas:

Art. 37. 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 (...).

Porém, nem sempre o problema envolve ilegalidade. Há questões éticas. O 

que é legal nem sempre é ético. Aristóteles foi quem primeiro chamou a 

atenção para esse fato. O cidadão que cumpre a lei não necessariamente é 

um sujeito ético. A lei é o mínimo da moralidade.(www.espacopublico.blog.br)

Exemplo do que diz Aristóteles encontramos no artigo A ética e a lei na 

administração pública, de Luis Aureliano publicado em 31/01/2008 transcrito 

abaixo: 



O governo defronta-se com dois casos distintos: um que infringe a ética, e 

outro que infringe a lei. O ministro Carlos Luppi acumula o Ministério com a 

presidência de um partido político. Pode não estar na lei e, portanto, pode 

não ser considerado ilegal, mas é antiético porque pode implicar conflito de 

interesses. Quem garante que o Ministro agirá com isenção e impessoalida-

de em matérias que envolvam interesses de seus correligionários? 

O caso dos cartões corporativos é diferente. A ministra da Igualdade Racial, 

ao que tudo indica, valeu-se deles para aumentar sua renda pessoal. Os gas-

tos mensais com o cartão superam seus vencimentos como ministra. 

Ética e administração pública e ética e política precisam andar juntas. Não é 

o que se vê no Brasil. E isso vale não só para o Executivo, mas também para 

o Legislativo e o Judiciário. 

O caso dos suplentes de senador é exemplar para demonstrar como é frágil 

a noção de ética entre os políticos brasileiros. A lei permite que escolham 

suplentes e muitos deles, desrespeitando seus eleitores, indicam filhos, ami-

gos e financiadores de campanha para substituí-los em seus impedimentos. 

O caso do senador Edison Lobão, cujo suplente é seu filho, não é único. Com 

a morte de Antonio Carlos Magalhães seu filho assumiu a vaga no Senado. 

Como se pode observar acima, à ética e a política, muitas vezes trilham 

caminhos diferentes. Cenário este que precisa ser mudado para que a 

seriedade e o crédito da política e da esfera pública como um todo sejam 

resgatados ou até mesmo reconstruídos.  

Resumo
Relembrando as aulas 17 e 18 

•	 CONDIÇÕES FUNDAMENTAIS PARA A QUALIDADE DO SERVIÇO 
PÚBLICO - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos 

princípios morais são adjetivos que devem fazer parte do cotidiano do 

servidor público. 

•	 PRINCIPAIS DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO - Ser probo, reto, leal, 

justo, ter consciência dos princípios éticos, ter cortesia, ter urbanidade, 

disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações 

individuais. 
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•	 ÉTICA DO SERVIDOR PÚBLICO QUANTO À HIERARQUIA - O servidor 

deve prestar toda atenção às ordens legais de seus superiores, velando 

atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando conduta negligente. 

•	 ÉTICA E VIDA PÚBLICA – A administração pública só existe em função 

do interesse público, portanto, a ética é o alicerce da Administração 

Pública, integrando a Instituição e seus agentes públicos.
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Para inibir práticas ilícitas por parte dos agentes públicos, e até mesmo 

orientá-los em suas condutas, com o intuito de promover o bem comum 

coletivo, a Constituição de 1988, de cunho progressista, estabelece os 

princípios harmônicos que devem ser aplicados.

Os princípios compreendem as propriedades ou regras fundamentais que 

devem ser observadas na prática de qualquer ato público, pois qualquer ato 

administrativo que deles se destoem será tido como inválido.

A invalidez do ato representa sanção pela inobservância do padrão 

normativo, cuja reverência é obrigatória, pois tais princípios veiculam diretivas 

comportamentais, promovendo um dever positivo para o servidor público.

Os princípios estabelecidos pela referida constituição e que devem respaldar 

todo ato administrativo são:

• legalidade 

• impessoalidade 

• moralidade 

• publicidade 

• eficiência.

Tais princípios constituem os fundamentos da validade da ação administrativa 

e/ou os sustentáculos da atividade pública. Renegá-los é desvirtuar a gestão 

dos negócios públicos e olvidar o que há de mais elementar para a boa 

guarda e zelo dos interesses sociais.

O Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade é um método utilizado 

para resolver a colisão de princípios jurídicos, sendo estes entendidos como 

valores, bens, interesses.Tal princípio surge a partir da ideia de razoabilidade 

da doutrina norte-americana. E foi derivado do princípio do devido processo 
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legal. Somente a partir da década de 1970 que o STF passou a substituir 

o termo razoabilidade por proporcionalidade. A resolução de conflito de 

princípios jurídicos e do conflito de valores é uma questão de ponderação, 

de preferência, aplicando-se o princípio ou o valor na medida do possível. O 

princípio da proporcionalidade, basicamente, se propõe a eleger a solução 

mais razoável para o problema jurídico concreto, dentro das circunstâncias 

sociais, econômicas, culturais e políticas que envolvem a questão, sem se 

afastar dos parâmetros legais.

A abertura normativa dos princípios permite que a interpretação do direito 

possa captar a riqueza das circunstâncias fáticas dos diferentes conflitos 

sociais, o que não poderia ser feito se a lei fosse interpretada “ao pé da 

letra”, ou pelo seu mero texto legal. Os princípios, em geral, servem para 

buscar a justiça material, pois procuram ajustar o comando frio da lei à 

realidade do caso específico.

O princípio da proporcionalidade é, então, um princípio constitucional 

implícito, porque, apesar de derivar da Constituição, não consta nela 

expressamente. Analisando terminologicamente, a palavra Proporcionalidade 

dá uma conotação de proporção, adequação, medida justa, prudente e 

apropriada à necessidade exigida pelo caso presente. Neste sentido, tal 

princípio tem como escopo evitar resultados desproporcionais e injustos, 

baseado em valores fundamentais conflitantes, ou seja, o reconhecimento 

e a aplicação do princípio permitem vislumbrar a circunstância de que o 

propósito constitucional de proteger determinados valores fundamentais 

deve ceder quando a observância intransigente de tal orientação importar a 

violação de outro direito fundamental mais valorado.

Ato discricionário, segundo Hely Lopes Meirelles, é aquele praticado com 

liberdade de escolha de seu conteúdo, do seu destinatário, tendo em vista a 

conveniência, a oportunidade e a forma de sua realização. Isso não significa 

que o ato discricionário, por dar certa margem de liberdade ao administrador, 

será realizado fora dos princípios da legalidade e moralidade, pelo contrário 

segue o mesmo parâmetro do ato vinculado. O ato discricionário, porém 

tem suas limitações, que são determinadas pela Lei. Se um ato discricionário 

causar prejuízo a terceiro seja a um cidadão ou a coletividade pode-se entrar 

com Ação Civil Pública, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança 

Coletivo, ou Ação Popular.

Como surgiu o princípio da eficiência:
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A Mensagem Presidencial 886/95, que posteriormente foi convertida na 

Proposta de Emenda a Constituição 173/95, e aprovada como Emenda 

Constitucional 19/98, trazia em sua exposição de motivos suas pretensões, 

dentre as quais, constava o seguinte trecho: “incorporar a dimensão de 

eficiência na administração pública: o aparelho de Estado deverá se revelar 

apto a gerar mais benefícios, na forma de prestação de serviços à sociedade, 

com os recursos disponíveis, em respeito ao cidadão contribuinte” e 

“enfatizar a qualidade e o desempenho nos serviços públicos: a assimilação, 

pelo serviço público, da centralidade do cidadão e da importância da 

contínua superação de metas desempenhadas, conjugada com a retirada 

de controles e obstruções legais desnecessários, repercutirá na melhoria dos 

serviços públicos”.

Moraes pontua algumas características importantes concernentes ao 

princípio da eficiência, sendo elas:

        -   direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do 

bem comum 

• imparcialidade 

• neutralidade 

• transparência 

• participação e aproximação dos serviços públicos da população 

• eficácia 

• desburocratização 

• busca da qualidade 

A Emenda Constitucional 19/98, além de introduzir o princípio da eficiência, 

trouxe alterações que permitiram sua aplicabilidade e efetividade. Com isso, 

ela modificou a redação do parágrafo 3°, do artigo 37 da Constituição 
1988,  prevendo que a lei disciplinaria as formas de participação do usuário 

na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as 

reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, asseguradas 
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a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, 

externa e interna, da qualidade dos serviços.

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 

administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em 

geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao 

usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade 

dos serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações 

sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e 

XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou 

abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Este parágrafo tem a ver com você aluno:
Ainda trouxe alterações para o parágrafo 2º do mesmo artigo, passando a 

estabelecer que a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas 

de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 

constituindo-se a participação nos cursos, um dos requisitos para a promoção 

na carreira.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 

prorrogável uma vez, por igual período; 

 

§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a 

nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos 

da lei.
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E ainda, reforçou a possibilidade de perda do cargo pelo servidor público, 

através do procedimento de avaliação periódica de desempenho, sendo-lhe 

assegurada ampla defesa.





Aula 20 - Improbidade Administrativa
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A palavra improbidade vem do latim improbitas, atis, significando em sentido 

próprio, má qualidade. Também em sentido próprio, improbus, i, que deu 

origem ao vernáculo ímprobo, significa mal, de má qualidade. Da mesma 

forma, a expressão probus, i, em português significa probo, quer dizer bom, 

de boa qualidade. O sentido próprio dessas palavras, pois, não se reporta, 

necessariamente, ao caráter desonesto do procedimento incriminado, 

quando se faz referência a “administrador ímprobo”. 

Improbidade - Figura 20.1
Fonte: http://static.blogstorage.hi-pi.com

Portanto, uma administração ímproba significa administração de má 

qualidade. Isso é importante para se alcançar o verdadeiro significado legal 

e jurídico da expressão, levando, por conseguinte, primeiramente, a uma 

distinção entre “probidade na administração” e “moralidade administrativa”.

(FERNANDES, 1997)

A improbidade administrativa caracteriza-se pelo desrespeito, por parte do 

servidor, dos princípios fundamentais da administração pública e das normas 

e padrões éticos e morais da sociedade, sem observância da probidade 

que deve respaldar todo ato público. Tais atos são aqueles que importam 

vantagem ilícita, ou que causam prejuízo ao erário, ou que atentam contra 

os princípios da administração pública, aqui abrangidos todos os princípios, 

quais sejam: interesse público; supremacia do interesse público; legalidade; 

moralidade; impessoalidade; publicidade; finalidade; indisponibilidade; 

continuidade; autotutela (poder da administração de corrigir os seus atos); 
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motivação (fundamentação); razoabilidade; proporcionalidade; igualdade; 

controle judicial; hierarquia; poder-dever; eficiência; e especialidade.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, parágrafo 4º, inseriu 

disposições para prevenir e reprimir os atos de improbidade.

“Art. 37 – 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 e, também, ao seguinte: ...”

No § 4º, o legislador constituinte predefiniu as penalidades cabíveis ao 

dispor.

“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos 

bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, 

sem prejuízo da ação penal cabível.” 

Todos os atos praticados pelo agente público que firam aos princípios da 

administração pública e aos padrões morais e éticos, devem ser considerados 

atos de improbidade administrativa. Agir em benefício próprio, utilizando 

recursos públicos para atendimento de demandas pessoais, promover 

a imagem própria, lesar o erário, dentre outros, são exemplos de atos 

de improbidade administrativa. A Lei 8.429/92 trata de todos os atos de 

improbidade administrativa, os sujeitos ativo e passivo, as penalidades 
cabíveis, bem como, regula o procedimento administrativo e o processo 
judicial para investigação e punição do agente público infrator.

Segundo a Lei 8.429/92, improbidade administrativa comporta claramente 

três modalidades. Os artigos 9º, 10 e 11 definem respectivamente os atos 

de improbidade administrativa que importam no enriquecimento ilícito, 

que causam prejuízo ao erário, e que atentam contra os princípios da 

administração pública. 

- Vejamos alguns exemplos da 1ª modalidade: adquirir, para si ou para 

outrem, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função pública, 

bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do 

patrimônio ou à renda do agente público. 
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- Exemplo da 2ª modalidade: ordenar ou permitir a realização de despesas 

não autorizadas em lei ou regulamento. 

- Exemplo da 3ª modalidade: praticar ato visando fim proibido em lei ou 

regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

Cada um desses artigos definiu genericamente o ato de improbidade 

no caput e deu uma definição pormenorizada em vários incisos, o que 

ensejará, certamente, uma interminável discussão quanto à taxatividade ou 

exemplificatividade das hipóteses elencadas, a exemplo do que ocorreu com 

a lista de serviços municipais.(HARADA, 2000)

Importante notar que nem todo ato de improbidade administrativa implica 

enriquecimento ilícito do agente público ou prejuízo ao erário.

O agente público, na função pública, deve zelar pelo bem público, agindo 

com zelo e dedicação, sendo leal ao órgão, observando as normas, cumprindo 

as ordens, sendo prestativo ao público, dentre outros. Tais deveres estão 

previstos no artigo 116 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

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.

VI. levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades 

de que tiver ciência em razão do cargo;

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;



e-Tec Brasil 86 Serviços Públicos

X. ser assíduo e pontual ao serviço;

XI. tratar com urbanidade as pessoas;

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

Para o agente público agir corretamente, nos dias atuais, não é apenas uma 

questão de consciência, mas é também um dos principais quesitos para ter 

uma carreira longa, respeitada e sólida. Agir de maneira ética vai além de 

não cometer atos ilícitos. A ética implica respeito ao cidadão, agir direito, 

proceder bem, sem infringir os ordenamentos jurídicos ou prejudicar os 

outros. Ser ético é agir de acordo com os valores morais de uma determinada 

sociedade, de acordo com sua cultura.

O servidor público deve estar alicerçado aos princípios da administração 

pública e aos valores sociais, exigindo do mesmo cuidado na prática de 

seus atos em respeito aos deveres específicos do cargo, e que orientam sua 

atuação enquanto agente público, e, ao mesmo tempo, observância dos 

direitos existentes para sua atuação. (www.moodle.ead.esaf.serpro.gov.br)

20.1 Constituição Federal e ética
A Constituição de 1988 fez expressa menção no seu artigo 37 aos princípios 

da administração pública a serem observados por todas as pessoas 

administrativas de qualquer ente da Federação. Estes princípios por si só 

impõem aos agentes públicos o dever de atuar com o interesse público, a 

probidade e a ética.

Os princípios são:

•	 Legalidade - este princípio trata da atividade administrativa a qual, para 

ser realizada, deverá ser autorizada por lei. Caso contrário, a atividade 

terá caráter ilícito.

•	 Impessoalidade - no sentido mais amplo, segundo José Afonso da Silva, 

este princípio significa “que os atos e provimentos administrativos são 

imputáveis, não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade 

da Administração Pública, de sorte que ele é o autor institucional do 

ato”.



e-Tec Brasil87Aula 20 - Improbidade administrativa

Quando se reconhece a validade dos atos praticados por funcionários 

irregularmente investidos no cargo ou função, percebe-se a aplicação desse 

princípio sendo que os atos são do órgão e não do seu agente.

Em seu artigo 37, § 1º a Constituição Federal disciplina a publicidade dos atos 

e veda a promoção pessoal de autoridades e servidores como se demonstra 

a seguir:

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 

dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo ou 

de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos 

ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos.

•	 Moralidade - neste princípio o administrador público não poderá 

dispensar os princípios éticos, os quais devem estar presentes em sua 

conduta. Não deve ser averiguada somente sua conduta, mas também 

distinguir o que é honesto e desonesto. São traços distintos o direito 

e a moral, o ato da licitude e da honestidade, pois nem tudo que é 

legal é honesto. Exemplificando: Em três anos de cargo, o presidente da 

Funai, Mércio Gomes, voou 118 vezes ao Rio de Janeiro, onde tem vários 

familiares, todas as viagens foram pagas com dinheiro público.

A Constituição Federal de 1988 trata do item em questão no seu artigo 5º:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 

que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de 

que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 

e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 

má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

•	 Publicidade - este princípio dispõe sobre a divulgação dos atos praticados 

pela Administração, dando transparência a todos os seus atos, exceto 

aqueles que a lei admite sigilo.



A Constituição Federal poderia ser 
considerada um Código de Ética?

Leia o artigo de Dênerson Dias Rosa, sobre 
o Princípio da Publicidade no Processo 
Administrativo Tributário - Disponível em: 

http://www.kplus.com.br/materia.asp?
Leia também O princípio da publicidade. 
Considerações sobre forma e conteúdo – 
de Thomas Wlassak, analista judiciário da 
Justiça Federal no Ceará. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp

FILMES QUE RETRATAM A ÉTICA, 
MORAL, CONDUTA E CIDADANIA.

Ética na Ciência – Essa é a história de 
um cientista que descobriu como fazer 
um clone humano na mesma época em 
que foi diagnosticada uma doença fatal 
em seu filho. Analise o dilema ético que o 

cientista se defronta.

A Casa Monstro – mostra todo um 
processo de vendas, de forma inteligente, 
criativa e inovadora. Analise o processo 
de venda dentro do contexto do material 

que acabamos de estudar.

Danton o Processo da Revolução – narra 
o processo que culminou em 1974 na 
execução do líder revolucionário francês 
Georges Danton. Além de você relembrar 
um pouco de história no que diz respeito 
à Revolução Francesa, verá um dos 
melhores filmes sobre ética e política no 

envolvimento da moralidade.

Carch Carter: Treinamento para a vida 
– é a história de um ex-campeão de 
basquete que é convidado para treinar 
um time de jovens sem regras, sem 
normas, com notas baixas e nem um 
pouco de princípios perante a sociedade. 
Assista ao filme e descubra se o treinador 

obteve sucesso.   
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Resumo
Vamos relembrar as nossas duas últimas aulas.

•	 PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

•	 IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - A improbidade administrativa 

caracteriza-se pelo desrespeito, por parte do servidor, dos princípios 

fundamentais da Administração Pública e das normas e padrões éticos e 

morais da sociedade, sem observância da probidade que deve respaldar 

todo ato público.

•	 CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ÉTICA - A Constituição de 1988 fez 

expressa menção no artigo 37 aos princípios da administração pública a 

serem observados por todas as pessoas administrativas de qualquer ente 

da Federação. Estes princípios por si só impõem aos agentes públicos o 

dever de atuar com o interesse público, a probidade e a ética.
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Atividades autoinstrutivas

1) Assinale a alternativa que não define Ética.
a) Ética é a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes.

b) Ética é uma ciência que estuda o comportamento humano perante uma 

situação.

c) Ética é um produto histórico e individual e como tal define o que é virtu-

de, o que é bom ou mal, certo ou errado, permitido ou proibido, para cada 

cultura e sociedade.

d) Ética é a parte da filosofia que aborda o comportamento humano, seus 

anseios, desejos e vontades. 

e) Ética é a ciência normativa dos comportamentos humanos 

2) Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso no que diz respeito a 
Valores:

(__) Pode-se afirmar que valor é uma ciência que define o que é certo ou 

errado na teoria da ética.

(__) Cada indivíduo carrega consigo uma hierarquia abstrata de valores que 

orienta suas escolhas.

(__) A criação de um sistema de valores está diretamente relacionada com a 

questão ética.

(__) Valor se integra a Ética quando se trata de estudar o ser humano pela 

sua inteligência.

Assinale a sequência CORRETA

a) V, V, V, F

b) F, F, V, V

c) V, V, F, F

d) F, F, F, V

e) V, F, V, F

3) Assinale a alternativa correta que segundo Maximiano, a expressão 
Valor Ético pode ser interpretada de duas formas.
a) absoluto e interativo.

b) intermediário e relativo.

c) absoluto e interposto.

d) absoluto ou relativo.

e) relativos e adquiridos.
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4) Para Maximiano, ética absoluta é aquela que:
a) A noção de certo e errado depende de opiniões. 

b) Baseia-se no princípio que todas as condutas são intrinsecamente cor-

retas ou certas, qualquer que seja a situação, e, dessa maneira, devem ser 

apresentadas e difundidas como tal. 

c) Determina que normas e condutas não são fatores determinantes para 

definir todas as situações humanas.

d) Baseia-se na premissa de que as normas de conduta são válidas em todas 

as situações.

e) Afirma que normas de conduta são válidas somente em situações espe-

cíficas do dia a dia do ser humano.

5) Quanto ao Valor Ético Relativo, os orientais entendem que:
a) Deve haver uma separação da vida pessoal da vida profissional.

b) O estudo do comportamento humano perante a vida social e profissional 

em diversas situações do dia a dia do ser humano.   

c) Os indivíduos devem dedicar-se inteiramente à empresa, que constitui 

uma família à qual pertence à vida dos trabalhadores.

d) As normas não dependem de situações e sim do comportamento do 

homem com relação ao trabalho.

e) Os seres humanos devem ter o trabalho como uma tarefa insignificante 

e irrelevante para a formação do caráter do indivíduo.

6) Assinale a alternativa que não corresponde ao Conceito de Moral.
a) A moral é definida como a teoria, o conhecimento ou a ciência do com-

portamento ético que busca explicar, compreender, justificar e criticar a ética.

b) A moral se conceitua no dia a dia, conforme a evolução cultural da so-

ciedade.

c) A moral é definida como o conjunto de normas e valores, princípios, 

preceitos, costumes éticos, valores que norteiam o comportamento do indi-

víduo no seu grupo social.

d) Moral é o conjunto das normas para o agir específico ou concreto, esta-

belece regras que são assumidas pela pessoa, como uma forma de garantir 

o seu bem-viver. 

e) Entende-se a moral como um conjunto de normas e regras destinadas a 

regular as relações dos indivíduos numa comunidade social.
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7) Assinale a alternativa correta que corresponde ao Comportamento 
Ético Aplicável Universalmente.
a) Compaixão: relacionada com a ajuda ao próximo;

b) Imparcialidade: tratar as pessoas respeitando o nível social de cada uma;

c) Honestidade: mentir somente em benefício próprio;

d) Consistência: medir o valor ético do ser humano pela inconsistência de 

suas ações;

e) Integridade: cumprir as obrigações, somente quando for obrigado.

8) Com relação aos princípios éticos, é correto afirmar: 
a) Que os princípios éticos nos obrigam a agir com interesse puramente 

subjetivo, compartilhando com a comunidade nossos valores materiais.

b) Que possuem o mesmo valor da Lei e por isso devem ser seguidas.

c) Que na qualidade própria do princípio ético nada mais é, na verdade, 

do que uma ausência lógica do fato de se fundarem, na dignidade de uma 

determinada sociedade.

d) Que no alcance dos princípios éticos eles tendem a alcançar na História 

uma vigência restrita.

e) Que nos obrigam a agir em função do valor do bem visado pela nossa 

ação, ou do objetivo final que dá sentido a vida humana.

9) Quanto ao alcance dos princípios éticos, pode-se afirmar 
corretamente que:
a) O alcance dos princípios éticos nos obriga a agir com interesse puramen-

te subjetivo, compartilhado com a comunidade;

b) O alcance dos princípios éticos deve ser considerado em todas as suas 

dimensões: no indivíduo, no grupo ou classe social, no povo, ou na própria 

humanidade.

c) O alcance dos princípios éticos nada mais é, na verdade, do que uma 

decorrência lógica do fato de se fundarem, na dignidade da pessoa humana.

d) O alcance dos princípios éticos é ilimitado, eles tendem a alcançar na 

História uma vigência universal.

e) O alcance dos princípios éticos obedece a sua ordem de abrangência.
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10)  Assinale a alternativa que conceitua de forma correta a palavra 
conduta:  
a) Como o processo pelo qual a conduta considerada em si mesma é eti-

camente neutra.

b) Como sendo a maneira pela qual o ser humano se expressa em sentido 

amplo, genérico.

c) Como sendo a maneira pela qual o ser humano se expressa em sentido 

unilateral.

d) Como processo de variabilidade de efeitos, desde que instigado pela 

sociedade moderna.

e) Conduta é o processo de transformação do homem enquanto parte in-

tegrante de um grupo social.

11) Segundo Dalmo Dallari, cidadania é: 
a) um conjunto de regras, as quais o cidadão deve seguir para fazer valer 

seus direitos perante a sociedade.

b) um conjunto de normas e valores que difundem o valor ético dentro de 

uma sociedade

c) um conjunto de deveres e direitos políticos que cada cidadão deve exer-

cer perante o Estado.

d) um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar 

ativamente da vida e do governo de seu povo

e) um conjunto de direitos e vontades de um grupo social. 

12) Cidadão é o indivíduo que:

a) expressa um conjunto de direitos e possibilidades para participar ativa-

mente da vida social.

b) possui conduta humana perante o ser e seus semelhantes, independente 

do conceito do bem e do mal.

c) consciente de seus deveres de cidadão é marginalizado ou excluído da 

vida social, e se coloca em posição de inferioridade dentro do grupo social.

d) tem consciência de que é sujeito de direitos: à vida, à liberdade, à pro-

priedade, à igualdade de direitos, enfim, direitos civis, políticos e sociais.

e) politicamente correto, está acima de qualquer suspeita para ocupar o 

mais alto escalão do Poder Legislativo.
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13) São componentes Éticos da Cidadania:
a) Impostos, solidariedade, meio ambiente, transporte, segurança, saúde 

pública e serviços públicos.

b) Serviço público, transporte próprio, segurança privada e meio ambiente.

c) Serviço público, saúde pública, segurança individual, meio ambiente, 

transporte.

d) Solidariedade, segurança pública, preservação do solo e despoluição.

e) Impostos, serviço social, transporte, arrecadação de tributos e segurança 

particular.

14) Assinale a alternativa incorreta quanto à cidadania exercida pelo 
cidadão responsável:
a) Pagamentos de Impostos Territoriais urbano, da Seguridade Social e de 

todas as taxas embutidas em serviços e alimentos.

b) Exigência da nota fiscal ao fazer uma compra. 

c) Preservação do patrimônio público (telefones públicos, praças e monu-

mentos).

d) Preservação do meio ambiente no que diz respeito ao seu bem estar.

e) Difundir o hábito de poupar água, energia, reciclar o lixo, usar fontes 

alternativas de energia.

15) No que se refere ao cidadão ético, podemos afirmar que: 
a) Dá passagem a veículo de emergência (ambulância, polícia e bombeiros)

b) Partilha sua condução com amigos, conhecidos e colegas de trabalho. 

c) No transporte público, respeita os idosos e gestantes quanto à preferên-

cia da poltrona.

d) Ao levar seu animal de estimação para passear, limpa os detritos e excre-

mentos deixados por este durante o passeio.

e) Dá passagem a veículos de emergência somente quando solicitado pelo 

guarda de trânsito.

16) Segundo Antonio Lopes de Sá, o conceito de profissão é: 
a) Atividade pela qual o cidadão manifesta sua aspiração social perante o 

Estado.

b) Trabalho que se pratica com habitualidade a serviço de terceiros, ou seja, 

prática constante de um ofício. 

c) Processo que introduz o ser e sua família em uma determinada socieda-

de.

d) É a atividade pela qual o indivíduo se destaca e se realiza plenamente, 
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provando sua capacidade, habilidade, sabedoria e inteligência, comprovan-

do sua personalidade para vencer obstáculos.

e) Profissão é a inclusão do ser humano dentro da sociedade imperialista.

17) Sobre profissão, assinale a alternativa incorreta:
a) Sem a prática de uma conduta qualificada não se constrói o conceito 

pleno de uma profissão.

b) A profissão não precisa ser acompanhada de um valor ético para que 

exista uma integral imagem de qualidade.

c) O trabalho realizado com amor, visando benefício de terceiros, possui 

expressão social.

d) A execução de um trabalho simplesmente com intuito de perceber uma 

remuneração acaba restringindo seu valor.

e) Somente a competência técnica e científica de uma profissão não resul-

tará numa conduta virtuosa.

18) São virtudes básicas profissionais:
a) Honestidade, sigilo, beleza e competência.

b) Competência, sigilo, honestidade e humildade.

c) Zelo, honestidade, sigilo e competência.

d) Aptidão, sigilo, honestidade e zelo.

e) Honestidade, displicência, zelo e beleza.

19) Indique a alternativa incorreta sobre ética profissional e código 
de ética. 
a) Pode-se enobrecer uma profissão através de uma ação correta e compe-

tente, ou seja, seguindo os princípios éticos.

b) Quando nos consultamos com um médico, por exemplo, estamos não só 

procurando a solução para um problema de saúde como também confiando 

na conduta do profissional.

c) Código de ética profissional tem como objetivo dirigir e fiscalizar o exer-

cício da respectiva profissão.

d) O código de ética é o conjunto de normas e condutas padrão para todas 

as atividades profissionais.

e) O agrupamento de profissionais que exercem o mesmo ofício acaba 

criando classes distintas de profissionais. 
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20) Analise as assertivas quanto à ética no serviço público. Depois 
assinale a alternativa correta:

1. A Ética no serviço público é pré-requisito fundamental para a confiança 

pública; 

2. No serviço público não se faz necessário preservar valores pessoais e ins-

titucionais;

3. O serviço público constitui-se em marco fundamental para a boa gover-

nança;

4. No serviço público o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade pode 

consolidar a moralidade do ato administrativo;

5. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço pú-

blico caracterizam o esforço pela disciplina.

a) 2 e 3 estão corretas;

b)  1 e 2 estão corretas;

c) 1, 3, 4 e 5 estão corretas;

d) Todas estão incorretas.

e)  Somente a 2 está correta.

21) Analise as assertivas quanto ao código de ética. Depois assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta: 

1. A formulação de um código de ética deve envolver intencionalmente 

todos os membros do grupo social que ele abrangerá e representará;

2. Os princípios éticos não devem ser parâmetros para a formulação do 

código de ética;

3. A formulação de um código de ética deve ter também uma função edu-

cativa e exemplar de cidadania diante dos demais grupos sociais e de 

todos os cidadãos;

4. O código de ética deve ser formulado mediante a presença de todos 

aqueles que serão atingidos pelas suas normas;
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5. O código de ética Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal obser-

va os princípios éticos observando principalmente os princípios da mora-

lidade e probidade administrativa.

a) 2 e 3 estão corretas;

b) 4 está correta;

c) 2 e 4 estão corretas;

d) 1, 3, 5 estão corretas;

e) Todas estão corretas.

22) Assinale a alternativa incorreta que faz menção ao código de 
ética. 
a) Ao buscarmos um código de ética, devemos contemplar nele perspectiva 

reflexiva. 

b) O código de ética é formulado por uma empresa mediante a coleta de 

informações sobre o nível cultural e social de seus empregados.

c) O regimento estabelecido por uma empresa aos seus empregados, terá 

maior êxito se fundamentado nos princípios éticos.

d) Ao longo do tempo o olhar crítico sobre o código de ética e a prática, 

permitirá que se façam revisões e transformações em benefício dos objetivos 

esperados.

e) O desvio de conduta pode ser apurado por meio de processo disciplinar.

23) Assinale a alternativa incorreta com relação ao código de ética:
a) A formulação de um código de ética deve envolver intencionalmente 

todos os membros do grupo social que ele abrangerá e representará.

b) Os princípios éticos não devem ser parâmetros para a formulação do 

código de ética.

c) A formulação de um código de ética deve ter, também, uma função 

educativa e exemplar de cidadania diante dos demais grupos sociais e de 

todos os cidadãos.

d) O código de ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal 

observa os princípios éticos observando principalmente os princípios da mo-

ralidade e probidade administrativa.

e) Podemos nos deparar com situações em que a mesma conduta pode ser 

permitida no âmbito de determinada profissão e condenada no âmbito de 

outra. 
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24) O Decreto Federal 1.171, de 22 de junho de 1994, aprova:
a) O Código de Ética do Profissional Liberal.

b) O Código de Ética do Profissional da Saúde.

c) O Código de Ética do Funcionário Público Municipal.

d) O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Execu-

tivo Federal.

e) O Código de Ética do Profissional Paranaense.

25) Com relação ao Código de Conduta, é correto afirmar: 
a) O Código de Conduta é o instrumento independente do Código de Éti-

ca.

b) Código de Conduta não atua em complemento ao código de ética. 

c) Código de Conduta é o documento, onde os princípios do código de 

ética são generalizados, e que orienta o funcionário diante de determinadas 

situações. 

d) Código de Conduta, nada mais é que um guia prático, com regras orien-

tadoras de atuação e práticas organizacionais. 

e) O código de conduta trata de temas como legislação, conflitos de in-

teresses, atividades políticas, corrupção, ditadura, manifestação privada e 

social.

26) O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1.171, de 22-06-1994, 
exalta alguns valores que devem ser observados no exercício da 
função pública, a saber: 

I. verdade, como um direito do cidadão, ainda que contrária aos seus inte-

resses ou da administração. 

II. dignidade, que deve estar refletida em comportamentos e atitudes di-

recionados à preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.

III. moralidade, representada pelo equilíbrio entre a legalidade e a finalidade 

do ato. 

IV. decoro, que deve ser mantido pelo servidor não apenas no local de tra-

balho, mas, também, fora dele.

V. cortesia, boa vontade e respeito pelo cidadão que paga os seus tributos.  

 

Estão corretas:

a) II, III, IV, V.

b) I, II, III, IV, V.

c) I, II, III, V.

d) I, III, IV, V.

e) III, IV, V.
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27) O Código de Conduta possui função importante a desempenhar 
na defesa do grupo dos servidores a ele subordinados:
a) Assegura a tranquilidade e a segurança necessárias para o exercício ple-

no das suas funções, sem o risco de denúncias descabidas sobre o caráter 

ético da conduta particular de cada um.

b) Assegurar seus direitos mesmo quando da omissão de seus deveres.

c) O Código de Conduta não estabelece regras e nem proibições no regis-

tro de acusações denúncias

d) Assegura ao funcionário integridade absoluta perante seus atos toma-

dos como irregular

e) Todas as alternativas estão corretas.

28) Segundo Aristóteles, é correto afirmar que:
a) A grande função social do homem de Estado consiste em fazer de seus 

cidadãos homens de bem, cumpridores das leis.

b) O objetivo da arte do governo consiste em formar cidadão na sua virtude 

pessoal.

c) Direcionar o indivíduo a constituir seus próprios valores para adquirir 

hábitos aceitáveis pela sociedade.

d) O Estado no seu papel social deve direcionar o cidadão a adquirir hábitos 

particulares.

e) Todas as alternativas estão corretas.

29) A respeito do servidor público, a alternativa correta é:
a) Servidor público é todo aquele que, por força de lei, contrato ou qual-

quer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou 

excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta 

ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal.

b) Servidor público é todo aquele que presta serviço remunerado às empre-

sas públicas.

c) Considera-se servidor público mesmo aquele que presta serviço a qual-

quer autarquia, fundação pública e entidades paraestatais sempre que re-

munerado.

d) É servidor público mesmo aquele que presta serviço em qualquer setor 

que prevaleça o interesse do Estado, desde que remunerado.

e) Servidor público é todo aquele que, por força de lei, contrato ou qual-

quer ato expressivo, preste serviços somente de natureza permanente.
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30) Escreva (V) para frases verdadeiras e (F) para as falsas a respeito 
de ética profissional e código de ética.

(__) Pode-se enobrecer uma profissão através de uma ação correta e compe-

tente, ou seja, seguindo os princípios éticos;

(__) Ao nos consultarmos com um profissional da medicina, por exemplo, 

estamos não só procurando a solução para um problema de saúde como 

também confiando na conduta daquele profissional;

(__) Código de ética profissional tem como objetivo dirigir e fiscalizar o exer-

cício da respectiva profissão;

(__) O código de ética são conjuntos de normas e condutas padrão para 

todas as atividades profissionais;

(__) Nem todas as esferas profissionais possuem aspectos claros de padrão 

de comportamento perante: o conhecimento, o cliente, o colega, a classe, a 

sociedade, a pátria e perante a própria humanidade como conceito global.

Assinale a sequência correta.

a) V, V, V, V, V

b) V, V, V, F, F

c) V, F, V, F, V

d) F, V, F, F, F

e) V, V, F, F, F

31) Assinale a alternativa correta referente ao que se pede: Para que 
haja qualidade no serviço público é necessário que exista por parte 
do servidor público.
a) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios 

morais.

b) Consciência dos princípios morais no serviço público desde que exigida 

por parte dos superiores.

c) Eficácia para atingir a finalidade independente da legalidade ou morali-

dade.

d) Cortesia, boa vontade e cuidado com o tempo dedicado ao serviço pú-

blico para que não haja excesso de eficiência.

e) Dignidade no serviço público quando visar o benefício próprio.
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32) Assinale a alternativa correta que identifica os principais deveres 
do funcionário público.
a) Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 

materializam na adequada prestação dos serviços públicos.

b) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu 

caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor 

e mais vantajosa para a sua carreira profissional.

c) Ser cortês, atencioso, respeitar a hierarquia e as limitações individuais de 

todos os usuários do serviço público.

d) Ter urbanidade e atenção somente nos assuntos mais relevantes.

e) Ter princípios éticos somente quando lhe convier.

33) Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos princípios e 
deveres do servidor público quanto à hierarquia. 
a) Quando melhor lhe convier, o servidor deve prestar toda a sua atenção 

às ordens legais de seus superiores.

b) Evitar conduta negligente por parte do servidor se ele obedecer às or-

dens impostas por seus superiores com atenção e com pouca presteza.

c) Descaso e erros constantes no desempenho da função pública podem 

caracterizar satisfação no desempenho da função.

d) Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, 

interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou van-

tagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais, ou antiéticas e 

denunciá-las.

e) Não comunicar imediatamente seus superiores todo e qualquer ato ou 

fato contrário ao interesse público. 

34) Analise as proposições quanto às vedações impostas ao servidor 
público:

1. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer 

documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público.

2. Fazer uso de informações obtidas no âmbito interno de seu serviço, em 

benefício da própria atividade pública em prol do cidadão.

3. 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 antiéti-

cas e denunciá-las.
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4. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar con-

tra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda 

o Poder Estatal.

5. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 

interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os 

jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente supe-

riores ou inferiores.

Assinale a alternativa correta:

a) 1, 2 e 3 estão corretas;

b) 1 e 5 estão corretas;

c) 3, 4 e 5 estão corretas;

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas.

35) Assinale a alternativa correta, quanto à ética do servidor público 
no que se refere à hierarquia.
a) O servidor deve prestar toda atenção às ordens legais de seus superio-

res, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando conduta 

negligente. 

b) O servidor deve ter cortesia, boa vontade, cuidado e tempo dedicado ao 

serviço público para caracterizar aptidão para ascensão funcional. 

c) O servidor deve prestar toda atenção às ordens legais de seus superiores, 

velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando progressão 

de carreira. 

d) O servidor deve ter cortesia, boa vontade, cuidado e tempo dedicado 

ao serviço público e a individualidade de cada funcionário para caracterizar 

aptidão para ascensão funcional. 

e) O servidor deve somente priorizar as ordens superiores independente do 

código de ética e de conduta.

36 - De acordo com o Decreto nº 1.171/1994 (Código de Conduta 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal), é vedado ao 
servidor público: 

I. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal. 

II. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. 
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III. Fazer uso, em benefício próprio, de informação privilegiada obtida em 

razão do cargo.

IV. Manter consigo, fora da repartição onde exerce suas funções, o compu-

tador portátil (notebook) que recebeu para uso no interesse do serviço. 

Assinale a sequência correta: 

a) I, II e III

b) II, III e IV

c) I, III e IV

d) I, II e IV

e) I, II, III e IV

37) As decisões das comissões de ética previstas no Código de Conduta 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal: 

I. Devem ter ampla divulgação, inclusive com o nome do servidor infrator, 

para que sirva de exemplo e medida educativa. 

II. Devem ser resumidas em ementas, omitindo-se os nomes dos interessa-

dos. 

III. Devem ser encaminhadas, se for o caso, à entidade fiscalizadora do exer-

cício profissional na qual o servidor público infrator estiver inscrito.

IV. Quando resumidas em ementas, devem ser encaminhadas às demais co-

missões de ética. 

Assinale a sequência correta:

a) I, II e III

b) II, III e IV

c) I, III e IV

d) I, II e IV

e) I, II, III e IV
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38) Assinale a alternativa correta que justifica a promoção da gestão 
da ética. 
a) Para gerar o devido respeito e a confiança na administração pública e, 

com isso, promover o fortalecimento do processo democrático e o fortaleci-

mento do Estado Democrático de Direito.

b) Para promover a estabilidade funcional na administração de pública e, 

com isso, promover o fortalecimento do processo democrático e o fortaleci-

mento do Estado Democrático de Direito.

c) Para gerar maior compreensão e funcionabilidade da atividade pública.

d) Para promover a atividade pública, levando-a ao reconhecimento popu-

lacional e dos demais poderes.

e) Para promover habilidades técnicas e profissionais no que diz respeito ao 

atendimento público e privado.

39) Princípio ético é:
a) uma norma, uma regra geral, uma orientação, uma tentativa de se es-

tabelecer um padrão, um modelo. São regras gerais cujo objetivo é realizar 

um valor;

b) uma condição, uma regra geral, uma orientação, uma tentativa de se 

estabelecer um padrão, um modelo. São regras gerais cujo objetivo é realizar 

um valor;

c) uma norma, uma regra geral, uma orientação, uma obrigatoriedade de 

se estabelecer um padrão, um modelo. São regras gerais cujo objetivo é 

realizar um valor;

d) uma norma única, uma regra geral, uma orientação, uma tentativa de se 

estabelecer um padrão, um modelo. São regras gerais cujo objetivo é realizar 

um valor;

e) uma norma, uma regra geral, uma orientação, uma tentativa de se es-

tabelecer um padrão, um modelo. São regras específicas cujo objetivo é re-

alizar um valor.

40) Os objetivos de uma Comissão de Ética são:
a) Orientar, aconselhar, esclarecer, tirar dúvidas, prevenir conflitos de inte-

resses;

b) Orientar, aplicar sanções, esclarecer, tirar dúvidas, prevenir conflitos de 

interesses; 

c) Orientar, aconselhar, esclarecer, tirar dúvidas; 

d) Orientar, reprimir, esclarecer, tirar dúvidas, prevenir conflitos de interes-

ses;

e) Orientar, aconselhar, esclarecer os gestores hierárquicos, tirar dúvidas, 

prevenir conflitos de interesses.
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41) Analise as assertivas referentes ao Decreto nº. 6.029/07, artigo 2º, 
e identifique as comissões que integram o Sistema de Gestão da Ética 
do Poder Executivo Federal:

1. A Comissão de Ética Pública - CEP, instituída pelo Decreto de 26 de maio 

de 1999;

2. As Comissões de Ética de que trata o Decreto nº1. 171, de 22 de junho 

de 1994; 

3. As demais Comissões de Ética e equivalentes nas entidades e órgãos do 

Poder Executivo Federal.

4. As Comissões de Ética de que trata o Decreto nº 1.171, de 22 de junho 

de 1997;

5. A Comissão de Ética Pública - CEP, instituída pelo Decreto de 26 de maio 

de 2007;

Assinale a alternativa correta:

a) 1, 2, 3 estão corretas.

b) 1, 4, 5 estão corretas.

c) 1, 4, 3 estão corretas.

d) 2, 3, 5 estão corretas.

e) 1, 2, 5 estão corretas.

42) O artigo 10, do Decreto 6.029/07 esclarece que os trabalhos da 
CEP e das demais Comissões de Ética devem ser desenvolvidos com 
celeridade e observância aos seguintes princípios:
1. Proteção à honra e à imagem da pessoa investigada;

2. Coerência, diplomacia e boa vontade;

3. Proteção à identidade da instituição pública responsável pelo funcionário 

denunciante;

4. Proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reser-

va, se este assim o desejar; 

5. Independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fa-

tos, com as garantias asseguradas no Decreto.

Assinale a sequência correta:

a) Estão corretas 1, 4, 3.

b) Estão corretas 2, 3, 4.

c) Estão corretas 1, 2, 4.
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d) Estão corretas 1, 4, 5. 

e) Estão corretas 1, 3, 5.

  
43) Conforme artigo 4º, do Decreto 6.029/07 compete à Comissão de 
Ética Pública (CEP): 
a) Conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética conforme pro-

cesso coordenado pela Comissão de Ética Pública.

b) Apurar, mediante denúncia ou de ofício, condutas em desacordo com 

as normas nele previstas, quando praticadas pelas autoridades a ele subme-

tidas.

c) Atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de 

seu respectivo órgão ou entidade.

d) Apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as 

normas éticas pertinentes.

e) Apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as 

normas básicas pertinentes. 

44) A qualquer pessoa que esteja sendo investigada pela Comissão 
de Ética Pública é assegurado:
a) O direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor 

da acusação e de ter vista dos autos, no recinto das Comissões de Ética, 

mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento 

investigatório.

b) O direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da 

acusação e de ter vista dos autos, no recinto das Comissões de Ética, somen-

te após a notificada da existência do procedimento investigatório.

c) O direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da 

acusação e contratar um advogado para ter vista dos autos, no recinto das 

Comissões de Ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existên-

cia do procedimento investigatório.

d) O direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor 

da acusação e de ter vista dos autos, no recinto do departamento ao qual 

pertence, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do pro-

cedimento investigatório.

e) Todas as alternativas estão corretas 
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45) A Lei 8.429 de 02 de junho de 1992 dispõe sobre:
a) As sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento 

ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 

pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

b) Institui Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, e dá ou-

tras providências. 

c) Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal.

d) Cria a Comissão de Ética Pública e dá outras providências

e) Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração federal 

direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

46) A Lei 8.429 de 02 de junho de 1992 considera agente público: 
a) Todo aquele que exerce, por eleição, nomeação, designação, contrata-

ção ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 

emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 1º. 

b) Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remunera-

ção, por eleição, nomeação, designação, contratação através de concurso 

público, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas 

no artigo 1º. 

c) Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remune-

ração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 

forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 

entidades mencionadas no artigo 1º. 

d) Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente e com remunera-

ção, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 

forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 

entidades mencionadas no artigo 1º. 

e) Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remunera-

ção, por indicação, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 

forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 

entidades mencionadas no artigo 1º. 

47) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à 
apresentação: 
a) pelo interessado, de declaração dos bens e valores que integram o seu 

patrimônio, bem como os do cônjuge, companheiro, filhos ou outras pesso-

as que vivam sob a sua dependência econômica, excluídos apenas os objetos 

e utensílios de uso doméstico.

b) pelo interessado, de certidão de casamento ou nascimento, bem como 
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os do cônjuge, companheiro, filhos ou outras pessoas que vivam sob a sua 

dependência econômica, excluídos apenas parentes de 3º grau.

c) pelo interessado, de declaração dos certificados de graduação e cursos 

afins, assim como de bens e valores que integram o seu patrimônio, bem 

como os do cônjuge, companheiro, filhos ou outras pessoas que vivam sob 

a sua dependência econômica, excluídos apenas os objetos e utensílios de 

uso doméstico.

d) pelo interessado, de declaração dos bens e valores que integram o seu 

patrimônio, bem como os do cônjuge, companheiro, filhos ou outras pes-

soas que vivam sob a sua dependência econômica, inclusive os objetos e 

utensílios de uso doméstico. 

e) pelo interessado, de declaração dos bens e valores que integram o seu 

patrimônio, bem como os do cônjuge, companheiro, filhos ou outras pes-

soas que vivam sob a sua dependência econômica, inclusive os objetos e 

utensílios de uso doméstico, assim como o patrimônio de seu país.

48) No caso da não apresentação da declaração dos bens ou apresentar 
falsa declaração, o agente público: 
a) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis.

b) Será punido através de prestação de serviço voluntário ao órgão que 

pertence pelo prazo de um mês sem qualquer tipo de remuneração.

c) Não será punido; receberá apenas advertência e prazo de 15 dias úteis 

para a apresentação da declaração de bens.

d) Será punido e deverá prestar novo concurso público.

e) Não será punido, pois a apresentação da declaração de bens por parte 

do agente público não é obrigatório. 

49) Quanto à Lei 8.730, de 10 de novembro de 1993, pode-se afirmar 
que: 
a) Institui Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, e dá ou-

tras providências. 

b) Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal.

c) A obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de 

cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

e dá outras providências.

d) Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração federal 

direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

e) As sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento 
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ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 

pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

50) Conforme artigo 4º da Lei 8.429/92:
a) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a 

velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

b) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou 

ensejar enriquecimento ilícito caberá a autoridade administrativa responsá-

vel pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade 

dos bens do indiciado.

c) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia não são obrigados 

a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

d) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro 

beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.

e) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
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