
 

 

 



 

 

O INSTITUTO AOCP é uma associação civil sem fins econômicos, de caráter 

organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho 

político ou partidário. Dessa forma, apresenta-se como pessoa jurídica de direito privado. 

O INSTITUTO AOCP tem como finalidade desenvolver projetos na área da Educação, 

dispondo à população em geral atividades complementares às desenvolvidas pelo Estado. Tais 

atividades têm o objetivo de propor, executar e disseminar programas de treinamento e 

desenvolvimento, cursos profissionalizantes, estudos e pesquisa do ensino nas áreas de 

educação e ação comunitária. Assim como, recuperar socialmente o indivíduo privado de 

liberdade, proporcionando o desenvolvimento social e humano, visando sua posterior 

reintegração na sociedade. 

O INSTITUTO AOCP não distribui entre os seus associados, conselheiros, diretores, 

empregados ou doadores eventuais, quaisquer excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 

dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, resultantes do exercício 

de suas atividades, e os aplica integralmente na realização do seu objetivo social. 

Para cumprimento de suas finalidades, o INSTITUTO AOCP prioriza os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.  

 

Informações obtidas no site institucional do Instituto AOCP 

  

https://www.institutoaocp.org.br/instituto.jsp
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1. Introdução 

 

O INSTITUTO AOCP tem como objetivo desenvolver projetos na área da Educação, 

propondo a integração entre os indivíduos para o crescimento mútuo, e colocando-se à 

disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades desenvolvidas pelo 

Estado, executando e disseminando programas de treinamento e desenvolvimento, cursos 

profissionalizantes, estudos e pesquisa do ensino nas áreas de educação e ação comunitária. 

O INSTITUTO AOCP através de suas atividades dirigidas à área da educação visa capacitar 

trabalhadores e elevar sua empregabilidade, contribuindo para sua inserção e/ou reinserção 

profissional, através de: 

▪ Prestação de serviços à comunidade sob a forma de cursos e treinamentos, de 

consultoria e de outras formas correlatas. 

▪ Desenvolvimento de pesquisas e investigação científica na área da educação. 

▪ Divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, por meio do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação. 

Dessa maneira, buscando a melhor preparação do candidato, o material a seguir tem a 

iniciativa de dar ao aluno um amplo conhecimento sobre as características da banca. Assim, o 

resultado tem grande chance de ser positivo.  

Vamos às informações que te ajudarão na busca pela sua aprovação!! Vamos juntos!! 

 

2. Nível de Dificuldade 

 

O Instituto AOCP possui uma boa experiência na organização de certames em todo o 

país. Não obstante, existem duas bancas com o mesmo nome: AOCP e Instituto AOCP. Em 



 

 

primeira oportunidade, o candidato precisa saber que as duas bancas não são a mesma empresa, 

possuindo professores e organizadores diferentes.  

Logo, o Instituto AOCP é responsável por provas maiores de órgãos federais e estaduais, 

já a AOCP tem um foco maior nas provas de concursos municipais.  

Por tratar de provas com maiores pesos e recorrentes nas carreiras jurídicas, o estudo a 

seguir se refere ao Instituto AOCP. Desse modo, cabe dizer que suas provas não possuem fama 

de ser rigorosas, sendo considerada uma banca previsível que repete questões e costuma cobrar 

exatamente aquilo disposto no edital. 

O nível das provas pode variar de acordo com a exigência do órgão, no entanto, a 

dificuldade costuma ficar em um nível mediano. As suas provas costumam conter entre 80 e 

100 questões, de múltipla escolha com 5 alternativas. Por outro lado, a grande dificuldade 

daqueles que fazem provas do Instituto é a presença de grandes textos que tornam a prova 

bastante cansativa.  

A organizadora costuma cobrar todos os itens presentes no conteúdo programático 

do edital, ainda que de forma indireta. Desta forma, é aconselhável o estudo de todo o assunto, 

pois a banca cobrará, mesmo que interdisciplinarmente, todos os itens nas questões. 

O Instituto é considerado uma banca de dificuldade mediana, isto porque as questões 

não costumam ter um nível muito alto de complexidade. Em contrapartida, o conteúdo disposto 

no edital é extenso. 

Assim, vamos ao estilo de questões e a alguns exemplos!!! 

 

3. Estilo de Questões  

 



 

 

As provas elaboradas pelo Instituto AOCP normalmente apresentam textos mais longos, 

com perguntas menos diretas. No mesmo sentido, a banca costuma cobrar assuntos muito 

bem contextualizados, com objetivo de resolução de situações-problema.   

O estilo das questões é geralmente comparado com outras bancas mais conhecidas como 

a Fundação CesGRANRIO, Instituto Quadrix e Fundação Carlos Chagas.  

Nas provas de Português, o Instituto AOCP geralmente cobra textos bastante longos. 

Eles são bem selecionados, normalmente versando sobre gramática normativa e tradicional. 

Além disso, as questões costumam ser claras. Logo, como o foco da disciplina português, é na 

gramática, não deixe de estudar temas como pontuação, uso da crase, concordância verbal 

e nominal, pois eles costumam ser frequentes.  

Em matérias como matemática, informática e raciocínio lógico, o contexto é bastante 

importante, sendo necessário um bom grau de interpretação do enunciado pelo participante.  

4. Conteúdo das Questões 

 

O conteúdo programático se repete na gigantesca maioria dos concursos. Percebe-se que 

são comuns nas provas elaboradas por ela, os assuntos já cobrados em concursos anteriores. 

Por isso, investir na resolução de questões anteriores da banca é crucial e fará total diferença 

no seu preparo, não só para ficar familiarizado com o estilo da prova, mas também para ficar 

atento às pegadinhas dos enunciados e quais assuntos mais se repetem.  

No entanto, isso não isenta você da necessidade de aprofundar-se em tantos conteúdos 

quanto for possível. Não esqueça: quanto mais preparado você estiver, maiores as chances de 

não ser surpreendido na hora da prova! 

 

• Português 



 

 

As questões de português da AOCPnão costumam ser um pouco difíceis. Faz parte do 

perfil da banca uma abordagem bastante didática, focada na gramática normativa.  

Por conseguinte, o eixo de cobrança são os seguintes assuntos: colocação pronominal, 

pontuação, concordância verbal, período simples e composto, acentuação, crase, vocábulos e 

ortografia, compreensão e interpretação de textos, semântica, análise sintática, estruturas 

linguísticas do texto e significação das palavras. 

• Conhecimentos Específicos de Direito 

As provas de direito da AOCP não são muito aprofundadas, como as do CESPE/CEBRASPE 

ou FGV, por exemplo, mesmo em concursos públicos para cargos exclusivos de bacharéis em 

direito. 

Mas, mesmo assim, é importante estudar as disciplinas de direito, principalmente direito 

constitucional e direito administrativo, que são as matérias mais cobradas na maioria dos 

certames realizados pela Fundação. 

O mais importante na hora de fazer uma prova AOCP é conhecer a letra da lei, já que a 

banca não tem o costume de cobrar jurisprudência nem doutrina. Mesmo assim, por segurança, 

é recomendado ao candidato estudar a doutrina, a fim de estar preparado para qualquer 

questão.  

Em alguns casos, a banca também aplica questões discursivas, que consistem em redações 

e estudos de caso. Nas provas discursivas (redação), a expressão é um aspecto avaliado com 

muito rigor, portanto, você precisa mostrar ao examinador que domina o padrão culto escrito 

da língua e deve apresentar clareza ao expressar suas ideias. 

Lembrando que o candidato não deve escrever sobre a sua opinião, como em uma 

dissertação, mas sim, contextualizar argumentos, dados, indicativos com a lei, a jurisprudência e 

a doutrina pertinentes à questão. 

 



 

 

5.  Cuidado com o tempo! 

 

É importante descobrir o tempo disponível para a resolução de questões. A banca sempre 

informa no edital, geralmente variando entre 3h30min e 5h. 

Apesar das questões do Instituto AOCP serem longas, não são de difícil leitura, sendo 

sempre importante resolver questões exaustivamente. Por isso, busque provas anteriores da 

banca e faça o máximo de exercícios que puder. Desta forma, você conseguirá entender o que 

a AOCP espera que o candidato saiba.  

O estudo aprofundado de súmulas e informativos de tribunais superiores geralmente 

não é tão necessário para as provas elaboradas por essa banca. Mas lembre-se: estudando 

este conteúdo, você estará à frente dos outros candidatos caso a banca formule uma questão 

e pegue todos de surpresa! 

6. Dicas gerais acerca da banca: 

 

• A AOCP costuma cobrar textos longos, que exigem uma maior carga de leitura. Os textos 

usados nas questões são, em muitos casos, retirados de jornais ou poemas. 

• No geral, as provas da AOCP não cobram muito conhecimento de matérias ligadas à 

Atualidades. 

• Com relação às disciplinas de Direito, a instituição costuma pedir a literalidade da lei. As 

provas não costumam cobrar doutrina ou jurisprudência. 

• A banca costuma cobrar todos os conteúdos do edital. Estude todos os assuntos! 

• É muito comum a cobrança de conceitos, o que beneficia os candidatos com maior 

capacidade de memorização. 

• São poucas as figuras utilizadas nas questões da prova, ficando a interpretação a cargo 

do candidato. 

 



 

 

7. Questões Comentadas da Banca Instituto AOCP 

 

 

Ano: 2021 

Concurso: Ministério Público do Rio Grande do Sul 

Cargo: Técnico Ministerial   

 

QUESTÃO 

 

A respeito da improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. 

(A) 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.  

(B) Frustrar a licitude de concurso público caracteriza ato de improbidade administrativa que 

causa lesão ao erário. 

(C) A nomeação do agente público fica condicionada à apresentação de declaração dos bens e 

valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 

competente.  

(D) Será punido com a pena de exoneração, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do 

prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

 (E) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam após decisão 

proferida por órgão judicial colegiado. 

Resposta: Letra A 



 

 

Comentário:   

A) Correta. A questão reproduz a literalidade do art 37 § 4º, da CRFB/88: 

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: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º 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. 

B) Errada. Conforme art. 11, da Lei 8.429, constitui ato de improbidade administrativa que atenta 

contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 

de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

(...) 

V - frustrar a licitude de concurso público”  

C) Errada. Não é a nomeação, mas sim a posse e o exercício  da atividade que o servidor irá 

desempenhar que ficam dependentes das exigências. Vejamos: 

Art. 13, da Lei 8.429: A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação 

de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada 

no serviço de pessoal competente 

D) Errada. Conforme art. 13, § 3º, da Lei 8.429: Será punido com a pena de demissão, a bem do 

serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a 

prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

E) Errada. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o 

trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme dispõe o art. 20, da Lei 8.429. 

 



 

 

Ano: 2021 

Órgão: Ministério Público do Rio Grande do Sul 

Cargo: Técnico Judiciário 

 

QUESTÃO 

 

Sobre o excerto “Achava eu que esta inclinação (que é motivo de troça de meus amigos) era 

um pouco de infantilismo meu [...]”, assinale a alternativa correta.  

(A) A inversão da posição canônica de sujeito e verbo confere ao excerto um maior grau de 

informalidade.  

(B) O termo “troça” é um termo típico da variedade informal do português brasileiro, sendo a 

forma feminina do substantivo “troço” e possuindo o mesmo significado que ele.  

(C) O substantivo “infantilismo” é derivado de um adjetivo com o acréscimo do sufixo “-ismo”, 

assim como os substantivos “charlatanismo” e “civismo”.  

(D) Os parênteses poderiam ser suprimidos sem que isso causasse mudança sintática ou 

semântica ao excerto.  

(E) A oração entre parênteses completa sintaticamente o substantivo “inclinação”, sendo, 

portanto, uma oração adjetiva restritiva. 

Resposta: Letra C 

Comentário:  

LETRA - A - INCORRETA - A utilização de hipérbato, a troca da posição do verbo e sujeito, 

confere ao texto uma noção culta. 



 

 

LETRA - B - INCORRETA - O termo troço é uma variação informal do português brasileiro, 

entretanto troço e troça possuem significados diferentes. Enquanto troço está relacionado a 

objetos, a palavra troça é relacionada a zombaria. 

LETRA - C - CORRETA - Charlatanismo, civismo e infantilismo são todos adjetivos com acréscimo 

do sufixo “-ismo”. 

LETRA - D - INCORRETA - A utilização dos parênteses indica uma oração subordinada adjetiva 

explicativa. A retirada de qualquer sinal de pontuação de destaque transforma essa oração 

adjetiva explicativa em oração adjetiva restritiva. 

LETRA - E - INCORRETA - A oração descrita é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vide 

comentário da letra D. 

 

8. Dicas Finais 

 

✓ De maneira rápida e suscinta, marque na própria prova o que está errado ou certo 

naquele item (você pode circular, por exemplo, as partes certas e sublinhar as erradas). 

Isso poderá te deixar mais seguro ao responder as questões e esclarecerá qualquer 

dúvida futura, caso você venha a fazer uma revisão daquela assertiva. 

✓ Faça relações de um item com outro da prova para poder direcionar sua resposta.  

✓ Muita atenção ao preencher o gabarito!  

✓ Dê seu melhor sem perder a calma! Mesmo que você esteja dominando muito bem 

todas as matérias, não se desespere ao deparar-se com questões que você não sabe. É 

praticamente impossível gabaritar toda prova. Mesmo os candidatos que são os primeiros 

colocados costumam acertar 80% das questões. Logo, percebe-se que não acertar todas 

as questões faz parte.   

 



 

 

9. Conclusão 

 

Para ser aprovado em um Concurso Público, independente se a banca for a AOCP ou 

não, você precisa se preparar de forma adequada e contínua. É imprescindível o empenho, o 

estudo e o esforço do candidato. Um estudo intenso, aliado a um material direcionado e focado 

na banca organizadora e no cargo que almeja, farão a diferença! 

 

Vamos juntos! 


