
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 1  

 

CARGO: VIGIA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

VIGIA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: VIGIA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

(Adaptado de Exame, 21/05/2016) 

 

 

 

 

 

(TEXTO) 

Pesquisadores da Argentina encontraram nas cercanias da Base Marambio, na 1 

Antártida, um fóssil de um exemplar de uma ave correspondente ao período Eoceno (de 34 2 

milhões a 56 milhões de anos atrás): o pelagornitídio, que garante ser a maior e mais antiga 3 

das aves que são conhecidas, segundo o governo do país. “Trata-se de uma ave de mais de 4 

seis metros de envergadura de asa, a maior e a mais antiga da qual se têm registro”, afirmou 5 

neste sábado o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. 6 

Segundo o estudo, este grupo de aves, que chegou a se espalhar por todo o mundo 7 

pouco tempo depois da extinção dos dinossauros, tinha asas que lhe permitia atravessar 8 

grandes distâncias, e seus leves ossos possibilitavam que pegasse altura aproveitando as 9 

correntes de ar. 10 

Há 50 milhões de anos, segundo as mais recentes pesquisas, começou um período 11 

de aquecimento da temperatura dos oceanos que provocou uma grande produtividade 12 

biológica dos mares antárticos. Portanto, os pelagornitídios e os pinguins teriam tido 13 

alimento suficiente para poder desenvolver tamanhos tão grandes. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01. De acordo com as ideias do Texto, julgue os itens 

abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, 

assinale a alternativa com a ordem correta das 

respostas, de cima para baixo: 

 

(__) O Pelagornitídio é a maior ave que já existiu na 

história da humanidade. 

(__) De acordo com os estudos, o Pelagornitídio não 

conviveu com os dinossauros. 

(__) O grande aquecimento das temperaturas do oceano 

causou a extinção dos Pelagornitídios. 

 

(A) V – F – F 

(B) F – V – F 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

 

02. Assinale a alternativa em que a locução verbal 

sublinhada está no mesmo tempo e modo verbal que 

“teriam tido” (linha 13), retirada do Texto: 

 

(A) Tenho estado ocupado ultimamente. 

(B) Eu poderia ter avisado sobre o novo prazo. 

(C) Nós esperávamos estudar no final de semana. 

(D) Essas pessoas devem estar perdidas.  

 

03. Em relação à pontuação do Texto, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. Manteria a correção gramatical se acrescentássemos 

uma vírgula imediatamente após a palavra “sábado” 

(linha 6). 

II. A vírgula imediatamente após a palavra “dinossauros” 

(linha 8) é utilizada para separar, em uma 

enumeração, termos de mesma função sintática. 

III. Os dois pontos após “atrás” (linha 3) são utilizados 

para explicitar termo anteriormente citado pelo autor. 

 

(A) Apenas I está correto. 

(B) Apenas II está correto. 

(C) Apenas III está correto. 

(D) Apenas I e II estão corretos. 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa 

correta do acento da palavra destacada do Texto: 

 

(A) “Antártida” (linha 2): Acentuam-se todas as palavras 

proparoxítonas. 

(B) “fóssil” (linha 2): Acentuam-se as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não 

de “s”. 

(C) “atrás” (linha 3): Acentuam-se os monossílabos 

tônicos terminados em “a” (s). 

(D) “período” (linha 2): Acentuam-se as vogais tônicas 

dos hiatos, seguidas ou não de “s”. 

 

05. Assinale a alternativa em que a palavra “mais” 

pertence à mesma classe gramatical que em “... 

garante ser a maior e mais antiga das aves (...)” 

(linhas 3 e 4): 

 

(A) Mais vezes de treinamento serão necessárias. 

(B) Precisamos de mais oportunidades imediatamente. 

(C) A indústria vendeu mais produtos neste mês. 

(D) Os produtos foram vendidos mais caro. 

 

06.  Quanto à classificação fonética, em “aquecimento da 

temperatura dos oceanos” (linha 12), há exatamente: 

 

(A) 3 (três) dígrafos e 1 (um) hiato. 

(B) 2 (dois) hiatos. 

(C) 1 (um) hiato e 1 (um) ditongo. 

(D) 2 (dois) ditongos e 1 (um) hiato. 

 

07.  Analise os trechos abaixo retirados do Texto. Em 

seguida, assinale a alternativa que compreende os 

que desrespeitaram as regras de concordância 

verbal da Língua Portuguesa: 

 

I. “... que garante ser a maior e mais antiga das aves que 

são conhecidas (...)” (linhas 3 e 4) 

II. “...a maior e a mais antiga da qual se têm registro. (...)” 

(linha 5) 

III. “...tinha asas que lhe permitia atravessar grandes 

distâncias (...)” (linhas 8 e 9) 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

 

08.  Os fonemas da língua portuguesa classificam-se em 

vogais, semivogais e consoantes. Podemos afirmar 

que existe semivogal na seguinte palavra retirada do 

Texto: 

 

(A) “Pesquisadores” (linha 1) 

(B) “exemplar” (linha 2) 

(C) “período” (linha 2) 

(D) “maior” (linha 3) 

 

09.  Dentre as alternativas, a melhor palavra sinônima 

para a expressão “cercanias” (linha 1) no contexto do 

Texto é: 

 

(A) Entranhas 

(B) Adjacências  

(C) Altitudes 

(D) Profundidades 
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ÁREA LIVRE 

10.  Levando-se em consideração a concordância verbal, 

assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna da frase abaixo: 

 

“Se não _______ a carteira, passaríamos por 

problemas.” 

 

(A) Tivesse trazido 

(B) Estivesse trazido 

(C) Tivesse trago 

(D) Estivesse trago 

 

11.  Observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo, 

derivadas do verbo “lembrar”. Assinale a alternativa 

em que a palavra sublinhada é classificada como 

substantivo: 

 

(A) O rapaz estava lembrando os momentos bons. 

(B) A lembrança permaneceu mesmo após anos. 

(C) A história foi lembrada diversas vezes. 

(D) Quando me lembro da viagem, rio sozinha. 

 

12.  No trecho abaixo, também adaptado de Exame, 

conclui-se que há erro de grafia na seguinte palavra 

sublinhada: 

 

“O Ministério destacou que a descoberta de um número 

incompleto durante a campanha antártica de 2014 facilitou 

a revisão de todos os pelagornítidos antárticos conhecidos 

até então, o que permitiu um avanço "considerável" no 

conhecimento da diversidade e da evolução deste grupo 

de aves, cuja estinção ocorreu há 3 milhões de anos.” 

 

(A) “antártica” 

(B) “revisão” 

(C) “considerável” 

(D) “estinção”  

 

13. As sílabas são grupos fônicos emitidos em única 

pronúncia. Dessa forma, há sílaba formada por uma 

vogal sozinha – desacompanhada de outros fonemas 

- na seguinte palavra: 

 

(A) Trouxe 

(B) Juízes 

(C) Mais 

(D) Investigador 

 

14.  A palavra “coordenadoria” possui a seguinte 

separação silábica: 

 

(A) Coor-de-na-do-ri-a 

(B) Co-or-de-na-do-ria 

(C) Co-or-de-na-do-ri-a 

(D) Coor-de-na-do-ria 

 

15.  Analise a frase a seguir: “Nada acontece por acaso, 

ou seja, tudo depende de nosso esforço.”. As 

vírgulas empregadas são utilizadas devido à seguinte 

regra gramatical: 

 

(A) Utilizam-se vírgulas para isolar elemento de valor 

meramente explicativo. 

(B) Utilizam-se vírgulas para marcar orações 

subordinadas. 

(C) Utilizam-se vírgulas para isolar elementos repetidos 

em uma enumeração. 

(D) Utiliza-se vírgula para separar elementos que 

exercem a mesma função na oração. 
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CÁLCULOS 

 

 

16) O valor da expressão  , para A = 3 e B = -2, 

é um número compreendido entre. 

 

A) -3  e -2. 

B) -2 e -1. 

C) -4 e -3. 

D) -1 e 0. 

 

17) A soma dos divisores naturais do número 40 é: 

 

A) ZERO 

B) 80 

C) 100 

D) 90 

 

18) Dois irmãos têm diferença de idade de 5 anos entre 

eles. Se o irmão mais novo tem 16 anos, qual a idade 

do irmão mais velho? 

 

A) 11 anos 

B) 14 anos 

C) 19 anos 

D) 21 anos 

 

19) Dividindo-se 50
50

 por 25
25

, obtém-se: 

 

A) 2
25

 

B) 2
50

 

C) 10
25

 

D) 10
50

 

 

20) Em um grupo de 60 pessoas, 40% são homens e 

75% das mulheres são solteiras. O número de 

mulheres casadas é: 

 

A) 6 

B) 7 

C) 8 

D) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Cada situação de comunicação é diferente de 

qualquer outra. Todavia, é possível identificar certos 

elementos que são comuns a todas as 

comunicações, bem como as interrelações que se 

processam entre eles. Julgue os itens e assinale a 

alternativa correta em relação ao processo de 

Comunicação: 

 

(   ) O processo de comunicação se inicia, quando o 

emissor (ou codificador) emite uma mensagem (ou 

sinal) ao receptor (ou decodificador), através de um 

canal (ou meio). 

(   ) O receptor interpretará a mensagem que pode ter 

chegado até ele com algum tipo de barreira (ruído, 

bloqueio, filtragem). 

(     ) O feedback ou resposta é o que completa o processo 

de comunicação.  

(   ) A comunicação só pode ser considerada eficaz, 

quando a compreensão do receptor não coincide 

com o significado pretendido pelo emissor. 

 

A) V, V, V, V 

B) V, V, V, F 

C) V, V, F, F 

D) F, F, F, F 

 

22)  Apesar de serem baseados em óticas diversas, 

frutos de culturas, contextos e épocas diferentes, os 

vários modelos de processos de comunicação 

apresentam elementos em comum: o emissor, a 

mensagem e o receptor. E são cinco os elementos 

que compõem seu processo. Marque a alterna 

 

I- Fonte de 

informação 

II- Transmissor 

III- Canal 

IV- Receptor 

V- Destinatário 

a) Que transforma o sinal recebido 

em mensagem e a envia ao 

destinatário. 

b) Meio utilizado para transmitir o 

sinal do transmissor ao receptor. 

c) A pessoa a qual a mensagem é 

destinada. 

d) Que produz a mensagem ou a 

sequência de mensagens que 

serão comunicadas. 

e) Que transforma a mensagem 

em sinal apropriado ao canal. 

 

A) I- a; II- b; III- c; IV- d; V-e 

B) I- e; II- b; III- a; IV- d; V-c 

C) I- d; II- e; III- b; IV- a; V-c 

D) I- e; II- d; III- c; IV- b; V-a 

 

 

 

 

23) Ruído pode ser definido como distorção, distúrbio, 

interferência, barulho indesejável ou estática não 

planejada que ocorre durante o processo de 

comunicação, fazendo com que a mensagem chegue 

ao receptor diferente da forma como foi enviada pelo 

emissor. Acerca disso, assinale a alternativa, que 

apresenta o que não pode ser considerado como 

ruído da comunicação ao nível do indivíduo: 

 

A) O fato de uma palavra possuir apenas um significado 

e não vários significados. 

B) Os diferentes níveis de conhecimento, cultura e 

educação entre emissor e receptor. 

C) As diferenças de percepção e profissionais: 

indivíduos que exercem funções diferençadas em 

uma organização podem ter problemas ao se 

comunicarem. 

D) O excesso de informação.  

 

24) Em relação às categorias de bens, que seriam objeto 

de vigilância, observa-se na Lei nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, em seus Artigos 

62 a 65. Em relação a esse tema, assinale a 

assertiva, que traz a conduta proibida, de acordo com 

a legislação:  

 

A) Poder destruir, inutilizar ou deteriorar bem, 

especialmente protegido por lei, ato administrativo ou 

decisão judicial; arquivo, registro, museu, biblioteca, 

pinacoteca, instalação científica ou similar protegido 

por lei, ato administrativo ou decisão judicial. 

B) Não alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou 

local especialmente protegido por lei, ato 

administrativo ou decisão judicial, em razão de seu 

valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, 

histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico 

ou monumental, sem autorização da autoridade 

competente ou em desacordo com a concedida. 

C) Não promover construção em solo não edificável, ou 

no seu entorno, assim considerado em razão de seu 

valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, 

histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico 

ou monumental, sem autorização da autoridade 

competente ou em desacordo com a concedida. 

D) Não pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar 

edificação ou monumento urbano. 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) Assinale a alternativa que apresenta o que não é 

considerada como medida de segurança para o 

patrimônio público: 

 

A) Prevenção ao roubo ou furto de bens culturais 

(monitoramento). 

B) Instalações de prevenção ao roubo e furto e 

instalações de combate a incêndio.  

C) Prevenção e controle de saída de bens culturais do 

País. 

D) Compra e venda de obras de arte e de objetos de 

uso doméstico antigo, sem precauções e sem 

restrições legais. 

 

26) Em relação à função de vigia, conforme a norma 

regulamentadora 33, que trata da segurança e saúde 

nos trabalhos em espaços confinados, assinale a 

alternativa errada: 

 

A) Manter esporadicamente a contagem precisa do 

número de trabalhadores autorizados no espaço 

confinado e assegurar que todos saiam ao término 

da atividade. 

B) Permanecer fora do espaço confinado, junto à 

entrada, em contato permanente com os 

trabalhadores autorizados. 

C) Adotar os procedimentos de emergência, acionando 

a equipe de salvamento, pública ou privada, quando 

necessário. 

D) Ordenar o abandono do espaço confinado sempre 

que reconhecer algum sinal de alarme, perigo, 

sintoma, queixa, condição proibida, acidente, 

situação não prevista ou quando não puder 

desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser 

substituído por outro Vigia. 

 

27) Dentre os deveres dos servidores públicos, há um 

que estabelece que o servidor deva manter sempre 

correção de atitudes, decoro em seus hábitos e 

dignidade de procedimento. A sua vida íntima não 

revela, senão na medida em que não se torne 

escandalosa. Assim, assinale a alternativa, que diz 

respeito a esse conceito: 

 

A) Proibição de intermediação. 

B) Boa conduta. 

C) Dever de obediência. 

D) Sigilo. 

 

28)  A segurança patrimonial tem como objetivo 

assegurar proteção a todos os itens abaixo, exceto: 

 

A) Visitantes 

B) Ligações telefônicas 

C) Informações da entidade 

D) Bens móveis da entidade 

 

29)  As instalações elétricas podem ser foco de incêndio 

caso não estiverem com a manutenção adequada. 

Assinale a alternativa que apresenta um problema na 

rede elétrica de uma instituição que indica possível 

ocorrência futura de incêndio: 
 

A) Falta de energia elétrica. 

B) Queima de uma lâmpada. 

C) Constante abertura de disjuntores. 

D) Falha no acionamento do gerador de energia elétrica. 

 

30)  O extintor de incêndio mais utilizado para combater 

incêndios pelo método de resfriamento do local é o: 
 

A) Extintor de gás carbônico 

B) Extintor de espuma 

C) Extintor de pó químico 

D) Extintor de água 

 

31)  A ventilação dos locais de trabalho, como em salas 

de armazenamento de tintas ou substâncias tóxicas, 

é considerada, para os efeitos de segurança do 

trabalho, como: 
 

A) Equipamento de Proteção Individual 

B) Risco 

C) Perigo 

D) Equipamento de Proteção Coletiva 

 

32)  Quando o funcionário de determinada entidade 

demonstra não se importar com o público externo, 

diz-se que há o seguinte erro frente à convivência 

com o público: 
 

A) Apatia 

B) Robostismo 

C) Demasiado apego às normas 

D) Jogo de responsabilidades 

 

33)  Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna do texto abaixo relativo ao processo de 

comunicação organizacional: 
 

“_______ é o processo pelo qual o receptor confere 

significado aos símbolos transmitidos pelo emissor.” 
 

A) Mídia 

B) Mensagem 

C) Feedback 

D) Decodificação 

 

34) O distúrbio central onde a evocação das palavras fica 

prejudicada, como vemos em alguns idosos, ou 

vítimas de acidente vascular cerebral, por exemplo, é 

chamado de: 
 

A) Dicção  

B) Afasia 

C) Inibição  

D) Fala  
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35) No que se refere à segurança física de instalações, 

julgue os itens a seguir com (V) para verdadeiro e 

com (F) para falso e assinale a alternativa correta: 

 

(___) As medidas de segurança são necessárias para 

garantir a funcionalidade do sistema preventivo de 

segurança. Constituem verdadeiros obstáculos, 

quer seja por barreiras e equipamentos, quer seja 

pela ação humana, para inibir, dificultar e impedir 

qualquer ação criminosa. 

(___) O profissional de vigilância deve se conscientizar da 

responsabilidade que assume no tocante à 

segurança física das instalações e da integridade 

das pessoas que se encontram no local sob sua 

guarda. Sua atuação tem caráter preventivo, de 

modo a se antecipar a um evento futuro e possível. 

(___) O comprometimento profissional e o equilíbrio 

emocional proporcionarão o sucesso de sua 

atuação, de modo a se mostrar espontâneo e 

imparcial, não deixando prevalecer a emoção nos 

momentos críticos. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) V,F,F 

B) V,V,V 

C) V,F,V 

D) V,V,F 

 

36) Barreiras perimetrais, circuito fechado de TV, 

sistemas de alarmes, portas giratórias detectoras de 

metais são exemplos de: 

 

A) Medidas Estáticas de Segurança. 

B) Medidas Dinâmicas de Segurança. 

C) Medidas Constantes de Segurança. 

D) Pontos Estratégicos de Segurança. 

 

37) Sobre os procedimentos de Controle de acesso de 

Veículos, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Deve-se fazer o devido registro dos dados de acordo 

com normas estabelecidas. 

B) É conveniente que, caso seja autorizado o acesso, o 

veículo adentre com todos os ocupantes por uma 

questão de gentileza com os visitantes. 

C) Fazer inspeção visual com atenção voltada às 

características do veículo e ocupantes, bem como o 

comportamento e atitude dos últimos. 

D) Fazer a abordagem, à distância, procurando obter e 

confirmar todos os dados e, se for necessário, ligar 

para a empresa dos ocupantes do veículo para fazer 

a confirmação, antes do ingresso no 

estabelecimento. 

38) A ação humana que visa abalar a ordem interna no 

estabelecimento com a provocação de danos e 

sinistros que atingem a produção e o bom 

andamento do serviço é chamada de: 

 

A) Sabotagem 

B) Roubo 

C) Assalto 

D) Tumulto  

 

39) A graduação das diferentes categorias de 

funcionários ou membros de uma organização é 

chamada de: 

 

A) Disciplina 

B) Hierarquia 

C) Postura  

D) Superior 

 

40) Assinale a alternativa que apresenta uma vedação ao 

servidor público. 

 

A) Exercer com estrita moderação as prerrogativas 

funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de 

fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos 

usuários do serviço público e dos jurisdicionados 

administrativos. 

B) Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, 

poder ou autoridade com finalidade estranha ao 

interesse público, mesmo que observando as 

formalidades legais e não cometendo qualquer 

violação expressa à lei. 

C) Divulgar e informar a todos os integrantes da sua 

classe sobre a existência deste Código de Ética, 

estimulando o seu integral cumprimento. 

D) 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 superiores ou inferiores. 

 

 


