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QUESTÃO 61 

Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, 

quanto às Disposições Constitucionais Gerais, é 

correto afirmar que: 

A) Toda e qualquer pensão paga pelo Estado, a 

qualquer título, poderá ser de valor inferior ao do 

salário mínimo vigente no País. 

B) O Estado criará crédito educativo, por meio de suas 

entidades financeiras, para favorecer os estudantes de 

alta renda, na forma que dispuser a lei. 

C) O Estado criará crédito imobiliário, por meio de suas 

entidades financeiras, para favorecer os estudantes de 

baixa renda, na forma que dispuser a lei. 

D) Fica proibida a criação de creches nos presídios 

femininos e, às mães presidiárias, a adequada 

assistência aos seus filhos durante o período de 

amamentação.  

E) Fica assegurada a criação de creches nos presídios 

femininos e, às mães presidiárias, a adequada 

assistência aos seus filhos durante o período de 

amamentação. 

 

 

QUESTÃO 62 

(VUNESP-2018) Com relação à estabilidade prevista 

na Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968, assinale a 

alternativa correta. 

 A) É assegurada a estabilidade somente ao 

funcionário que, nomeado por concurso, contar mais de 

1 (um) ano de efetivo exercício. 

B) O funcionário estável só poderá ser demitido em 

virtude de processo administrativo, assegurada ampla 

defesa. 

C) A estabilidade diz respeito ao serviço público e não 

ao cargo, ressalvando-se à Administração o direito de 

aproveitar o funcionário em outro cargo de igual 

padrão, de acordo com as suas aptidões.  

 D) O funcionário estável só poderá ser demitido em 

virtude de sentença judicial, assegurada ampla defesa. 

E) A estabilidade diz respeito ao serviço público e ao 

cargo, sendo vedado à Administração aproveitar o 

funcionário em outro cargo de igual padrão. 

 

 

QUESTÃO 63 

(CESPE-2013) Uma situação que surge quando todas 

as alternativas de escolha ou comportamentos foram 

considerados indesejáveis por causa das 

consequências potencialmente negativas, tornando 

difícil a diferenciação entre o certo e o errado, é um 

exemplo de dilema 

A) legal. 

B) de livre escolha. 

C) valorativo. 

D) moral. 

E) ético.  

 

 

QUESTÃO 64 

Conforme a Constituição do Estado de São Paulo, 

analise as afirmativas a seguir: 

I. Os Municípios organizarão, igualmente, seus 

sistemas de ensino. 

II. O Poder Público oferecerá atendimento 

especializado aos portadores de deficiências, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

III. As escolas particulares estarão sujeitas à 

fiscalização, controle e avaliação, na forma da lei. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente a afirmativa I está correta. 

B) Somente a afirmativa II está correta. 

C) Somente a afirmativa III está correta. 

D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

QUESTÃO 65 

(SEE-SP-2009) De acordo com o artigo 115 da 

Constituição do Estado de São Paulo, é norma 

obrigatória da Administração Pública que 

A) ao servidor público civil garanta-se o direito à livre 

associação sindical, obedecido o disposto na 

Constituição Federal. 

B) em qualquer caso de necessidade poderá haver 

contratação temporária, a critério do Governador do 

Estado. 

C) a administração educacional terá precedência sobre 

os demais setores administrativos, na forma da lei. 

D) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 

serão computados para fins de concessão de 

acréscimos ulteriores. 

E) o limite de idade para o ingresso por concurso 

público é de sessenta anos. 

 

 

QUESTÃO 66 

(FGV-2018) Nos mais diversos níveis, servidores 

públicos e da iniciativa privada, em suas variadas 

funções, devem pautar suas condutas pelas normas 

vigentes e pelo respeito aos valores éticos e morais da 

instituição. Considere os casos hipotéticos 

relacionados ao funcionário público Hataidez, sua 

repartição pública e suas reações, independentes e 

apresentados a seguir. 
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I. A repartição celebrou um contrato cuja empresa X é 

a contratada direta para determinado fornecimento. A 

empresa X convida Hataidez para elaborar, 

remuneradamente, o cronograma físico financeiro da 

empresa X, dentre outras atividades, para o 

fornecimento do serviço. Consultando o regimento 

interno da repartição, Hataidez viu que não havia 

impedimento legal e aceita a proposta. 

II. Hataidez verificou que seu chefe imediato tomou 

uma série de atitudes que beneficia a si (chefe) com 

potencial prejuízo para a repartição pública à qual está 

funcionalmente vinculado. Por se tratar de um 

conhecido de trabalho e de seu chefe, decidiu não 

denunciar o chefe e colega. 

III. Um colega de trabalho, ouvindo de terceiros que 

Hataidez terá uma reunião fora da sede, ao saber o 

endereço, a data e o horário de sua reunião, oferece-

lhe uma carona em veículo oficial que será utilizado 

pelo primeiro para desempenho de outra atividade 

profissional da repartição. Hataidez aceita a oferta feita 

pelo colega. 

Com base nas informações contidas em cada caso, 

está(ão) de acordo com a ética somente: 

A) I; 

B) III; 

C) I e II; 

D) I e III; 

E) II e III. 

 

 

QUESTÃO 67 

(SEE-SP-2009) Segundo as disposições do Estatuto 

dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 

Paulo, referentes aos deveres e proibições dos 

funcionários, tem-se que  

A) cumprir as ordens superiores e manter sigilo sobre 

elas, mesmo quando forem manifestamente ilegais, é 

um dever. 

B) representar aos superiores sobre todas as 

irregularidades de que tiver conhecimento no exercício 

de suas funções é um dever. 

C) constitui uma proibição o atendimento, com 

preferência sobre qualquer outro serviço, às 

requisições de documentos feitas pelas autoridades 

judiciárias, mesmo que para defesa do Estado, em 

Juízo. 

D) promover apenas manifestações de apreço na 

repartição, ou tornar-se solidário com elas, constitui um 

dever. 

E) o exercício de comércio entre os companheiros de 

serviço é uma proibição, enquanto que 

promover/subscrever listas de donativos na repartição 

não o é. 

 

 

QUESTÃO 68 

(SEE-SP-2014) A concepção que parte do pressuposto 

básico de que todo homem social interage e 

interdepende de outros indivíduos identifica um dos 

princípios éticos de qualquer profissão na sociedade. 

Esse princípio é o da(o) 

A) alteridade. 

B) autonomia. 

C) compromisso. 

D) respeito à diversidade. 

E) responsabilidade. 

 

 

QUESTÃO 69 

(SEE-SP-2009) Está em conformidade com o disposto 

na Constituição do Estado de São Paulo, a afirmação 

de que 

A) ao servidor público estadual é assegurado o 

percebimento do adicional por tempo de serviço, até o 

limite de seis quinquênios. 

B) ao servidor será assegurado o direito de remoção 

por união de cônjuges, independentemente de vaga, 

nos termos da lei. 

C) se concederá a sexta-parte dos vencimentos 

integrais aos vinte e cinco anos de efetivo exercício. 

D) os servidores, após três anos de efetivo exercício, 

terão computado o tempo de contribuição ao regime de 

previdência social. 

E) faz jus ao abono de permanência o servidor que, 

completadas as exigências para a aposentadoria 

voluntária, opte pela atividade. 

 

 

QUESTÃO 70  

(FAUEL-2017) Ao lidar com pessoas e transmitir 

informações, tanto quando se interage com colegas de 

setor quanto com o contribuinte, qual das 

competências abaixo é a única que NÃO contribui para 

o bom desempenho destas atividades? 

A. Passividade. 

B. Capacidade de trabalhar em equipe. 

C. Objetividade. 

D. Ética profissional. 

E. Organização. 

 

 

QUESTÃO 71 

(FCC-2014) NÃO são valores éticos para o Profissional 

Prestador de Serviços: 

A. legalidade, moralidade e respeito. 

B. corporativismo, ineficiência e preconceito. 

C. impessoalidade, transparência e excelência. 

D. valorização das pessoas, competência e respeito. 

E. eficiência, respeito e moralidade 
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QUESTÃO 72 

(FGV-2018) Código de valores que norteiam a conduta 

de um indivíduo, bem como suas decisões e escolhas, 

fazendo com que esse indivíduo seja capaz de julgar o 

que é certo ou errado. 

Trata-se da definição de: 

A) altruísmo; 

B) egoísmo; 

C) consenso; 

D) participação; 

E) moralidade. 

 

 

QUESTÃO 73 

(SEE-SP-2009) Em relação aos atos administrativos da 

Administração Pública Estadual, a Constituição do 

Estado de São Paulo determina que 

A) devem obedecer aos princípios da praticidade, 

impessoalidade, moralidade, privacidade e interesse 

público, entre outros. 

B) deverão, em todos os casos, ser publicados no 

órgão oficial do Estado, para que produzam seus 

efeitos regulares. 

C) seus prazos de execução serão variáveis em função 

da disponibilidade de pessoal e da existência de 

recursos orçamentários. 

D) a lei estabelecerá recursos adequados à sua 

revisão, indicando seus efeitos e formas de 

processamento. 

E) sua publicidade poderá conter apenas o nome da 

autoridade responsável por sua execução. 

 

 

QUESTÃO 74 

(CESPE-2013) A ética preconiza, conforme a 

abordagem da moral e dos direitos, que as decisões 

morais 

A) precisam preservar os direitos das pessoas afetadas 

por ela. 

B) devem ser claramente anunciadas e executadas de 

modo consistente e imparcial. 

C) promovam os melhores interesses a longo prazo. 

D) levem ao bem comum em detrimento das 

preferências individuais. 

E) devem ser baseadas em equidade, justiça e 

imparcialidade. 

 

 

QUESTÃO 75 

(SEE-SP-2009) Em relação ao disposto no Estatuto 

dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 

Paulo, é correto o entendimento de que o funcionário 

poderá obter licença, sem vencimento ou remuneração, 

para tratar de interesses particulares, depois de 

A) 2 anos de exercício e pelo prazo máximo de 1 ano. 

B) 3 anos de exercício e pelo prazo mínimo de 18 

meses. 

C) 5 anos de exercício e pelo prazo mínimo de 1 ano. 

D) 5 anos de exercício e pelo prazo máximo de 2 anos. 

E) 3 anos de exercício e pelo prazo máximo de 2 anos. 

 

 

QUESTÃO 76 

(SEE-SP-2009) Ao dispor sobre o horário de trabalho e 

o ponto nas repartições públicas, o Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo 

determina que  

A) sejam evitados meios mecânicos para registro do 

ponto dos funcionários em serviço. 

B) o expediente poderá ser suspenso nas repartições 

públicas, em dias úteis, a critério do chefe da repartição 

ou serviço. 

C) nos dias úteis, somente por determinação do 

governador, poderão deixar de funcionar as repartições 

públicas ou ser suspenso o expediente. 

D) o funcionário estudante está sujeito às mesmas 

normas de frequência ao serviço dos demais 

funcionários, sendo vedado o estabelecimento de 

quaisquer normas especiais. 

E) o funcionário fica dispensado de comparecer ao 

serviço no dia seguinte ao da sua contribuição para 

banco de sangue mantido por órgão estatal ou 

paraestatal. 

 

 

QUESTÃO 77 

(QUADRIX-2018) Quanto à ética e aos valores como 

ensino transversal, assinale a alternativa incorreta. 

A. Contribui para o crescimento pessoal dos alunos ao 

favorecer e promover seu desenvolvimento e formas de 

socialização. 

B. Ao afirmar valores, o professor assume o papel de 

determinar quais aspectos da ética e da moralidade 

deverão ser adotados pelos alunos. 

C. Trabalhar transversalmente os referidos conteúdos 

não significa abordá‐los espontaneamente, ou mesmo 

de forma pontual. 

D. Para a aprendizagem ser significativa, é necessário 

que os valores trabalhados pelo professor sejam 

convertidos em atitudes pessoais na relação com seus 

alunos. 

E. Toda a escola deve trabalhar, em conjunto, esses 

temas transversais, e não apenas o professor. 
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QUESTÃO 78 

(SEE-SP-2009) Segundo o disposto na Lei n.º 10.261, 

de 28.10.68 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 

do Estado de São Paulo, serão considerados de efetivo 

exercício, para todos os efeitos legais, os dias em que 

o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de, 

dentre outros, 

A) falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos, até 8 

(oito) dias. 

B) falecimento dos avós, netos, sogros, padrasto ou 

madrasta, até 6 (seis) dias. 

C) trânsito, em decorrência de mudança de sede de 

exercício, desde que não exceda o prazo de 20 (vinte) 

dias. 

D) tratamento de saúde, de si próprio ou de familiares, 

mediante apresentação de atestado médico. 

E) casamento, até 6 (seis) dias. 

 

 

QUESTÃO 79 

(SEE-SP-2009) Segundo o Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis do Estado de São Paulo, é correto dizer 

que 

A) Quadro é o conjunto de classes da mesma natureza 

de trabalho, escalonadas segundo o nível de 

complexidade e de responsabilidade. 

B) o exercício é o ato que investe o cidadão em cargo 

público. 

C) a posse deverá verificar-se no prazo de 60 dias, 

contados da data da publicação do ato de provimento 

do cargo, no órgão oficial, podendo ser prorrogado por 

mais 60 dias, a requerimento do interessado. 

D) a requerimento do interessado e a juízo da 

autoridade competente, os prazos previstos para o 

exercício do cargo poderão ser prorrogados por 30 

dias. 

E) Acesso é a elevação do funcionário a função de 

maior grau de responsabilidade, dentro do respectivo 

quadro, ou em outros do serviço público. 

 

 

QUESTÃO 80 

(FAUEL-2017) O sigilo profissional é um preceito muito 

importante para o servidor público, porque garante ao 

contribuinte que suas informações pessoais não serão 

divulgadas ou usadas de forma incorreta. O sigilo 

profissional é também um conceito muito ligado ao 

respeito por aquilo que é correto, e, portanto, ao 

conceito de: 

A) extroversão. 

B) negligência profissional. 

C) subjetividade. 

D) divulgação de informações. 

E) ética profissional. 
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