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ENTRE O DESESPERO E A ESPERANÇA: COMO REENCANTAR O TRABALHO?

Christophe Dejours

Nos dias de hoje, quando se fala do trabalho, é de bom-tom considerá-lo a priori como uma fatalidade.
Uma fatalidade socialmente gerada. E, de fato, é preciso reconhecer que a evolução do mundo do
trabalho é bastante preocupante para os médicos, para os trabalhadores, para as pessoas comuns
apreensivas com as condições que serão deixadas a seus filhos em um mundo de trabalho desencantado.

E, no entanto, no mesmo momento em que devemos denunciar os desgastes psíquicos causados pelo
trabalho contemporâneo, devemos dizer que ele também pode ser usado como instrumento terapêutico
essencial para pessoas que sofrem de problemas psicopatológicos crônicos. No que concerne à visão
negativa, é preciso distinguir o sofrimento que o trabalho impõe àqueles que têm um emprego do
sofrimento daqueles homens e mulheres que foram demitidos ou que se encontram privados de qualquer
possibilidade de um dia ter um emprego.

Há, portanto, situações de contraste. Surge inevitavelmente a questão de saber se é possível
compreender as diversas contradições que se observam na psicodinâmica e na psicopatologia do trabalho.
Isso só é possível se defendermos a tese da “centralidade do trabalho”. Essa tese se desdobra em quatro
domínios:

• no domínio individual, o trabalho é central para a formação da identidade e para a saúde mental,

• no domínio das relações entre homens e mulheres, o trabalho permite superar a desigualdade nas
relações de “gênero”. Esclareço que aqui não se deve entender trabalho apenas como trabalho
assalariado, mas também como trabalho doméstico, o que repercute na economia do amor, inclusive na
economia erótica,

• no domínio político, é possível mostrar que o trabalho desempenha um papel central no que concerne à
totalidade da evolução política de uma sociedade,

• no domínio da teoria do conhecimento, o trabalho, afinal, possibilita a produção de novos
conhecimentos. Isso não é óbvio. O estatuto do conhecimento, supostamente elevado acima das
contingências do mundo dos mortais, deve ser revisto profundamente quando se considera o processo de
produção do conhecimento e não apenas o conhecimento. É o que se chama de “centralidade
epistemológica” do trabalho. [...]
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AOCP / 2022
A partir da leitura do título do texto, é INCORRETO afirmar que

A o trabalho, de modo geral, já foi motivo de encantamento dos trabalhadores em algum momento
anterior.

B “desespero” e “esperança” estão colocados como sentimentos opostos.

C atualmente o trabalho não gera satisfação aos trabalhadores.

D é impossível que o ser humano volte a ter prazer com seu trabalho.

E há uma expectativa de que o texto apresentará maneiras de se reencantar o trabalho.

Gabarito letra D 

AOCP / 2022
Sobre os excertos “Esclareço que aqui não se deve entender trabalho apenas como trabalho assalariado
[...]” e “O estatuto do conhecimento [...] deve ser revisto [...]”, assinale a alternativa correta.

A É possível substituir, em ambos os excertos, o termo “deve” por “pode”, sem que isso modifique
semanticamente as frases.

B O termo “revisto” apresenta significado equivalente ao verbo “rever” em “Voltei para rever os amigos”.

C A expressão “Esclareço que” poderia ser omitida, sem que isso prejudicasse sintaticamente a frase.

D O termo “aqui” indica um espaço físico próximo ao autor do texto, diferentemente de “ali” e “lá”.

E Ambos os excertos estão na voz ativa.

Gabarito letra C 
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AOCP / 2022
Quanto aos mecanismos de coesão empregados no texto, assinale a alternativa INCORRETA.

A Os itens destacados em “E, de fato, é preciso reconhecer [...]”, “E, no entanto, no mesmo momento em
que [...]” e “Há, portanto, situações [...]” contribuem para a coesão sequencial do texto.

B No excerto “[...] ele também pode ser usado como instrumento [...]”, contido no segundo parágrafo do
texto, o pronome retoma o sintagma “trabalho contemporâneo”.

C Em “Essa tese se desdobra [...]”, a expressão em destaque retoma a tese da “centralidade do trabalho”.

D Na apresentação, em forma de tópicos, dos domínios abarcados pela tese da “centralidade do
trabalho”, não há elementos atuando na coesão sequencial ou referencial do texto.

E Em “Há, portanto, situações de contraste.”, a conjunção sinaliza uma relação de conclusão.

Gabarito letra D 

AOCP / 2022
E, no entanto, no mesmo momento em que devemos denunciar os desgastes psíquicos causados pelo
trabalho contemporâneo, devemos dizer que ele também pode ser usado como instrumento terapêutico
essencial para pessoas que sofrem de problemas psicopatológicos crônicos.

• no domínio individual, o trabalho é central para a formação da identidade e para a saúde mental,

Qual(is) dos domínios da tese “da centralidade do trabalho” está(ão) relacionado(s) às informações
contidas no primeiro período do segundo parágrafo do texto?

A Individual.

B Político.

C Da teoria do conhecimento.

D Das relações entre homens e mulheres.

E Das relações entre homens e mulheres e Político.

Gabarito letra A 
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AOCP / 2022
Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita semântica e gramaticalmente correta para o excerto
“Nos dias de hoje, quando se fala do trabalho, é de bom-tom considerá-lo a priori como uma fatalidade.”.

A Agora, no momento em que falo do trabalho, considero-o, em primeiro lugar, uma fatalidade.

B Atualmente, quando discutem sobre o trabalho, devem considerá-lo, em alto e bom tom, como um
desastre.

C Quando é falado do trabalho, nos dias que correm, é visto com bons olhos o ato de tê-lo sempre como
se fosse algo ruim.

D Hoje em dia, quando as pessoas falam sobre o trabalho, é socialmente adequado considerá-lo, sem
sombra de dúvidas, como algo fatal.

E Hodiernamente, quando falam do trabalho, é educado que o julguem, a princípio, como inevitável.

Gabarito letra E 

AOCP / 2022
Em relação ao excerto “[...] para as pessoas comuns apreensivas com as condições que serão deixadas a
seus filhos em um mundo de trabalho desencantado.”, assinale a alternativa correta.

A A expressão “as condições” é um sujeito simples que pratica a ação de “deixar”.

B A expressão “em um” não poderia ser substituída por “num”, pois isso causaria um prejuízo sintático ao
excerto.

C O termo “comuns” apresenta um sentido pejorativo.

D A preposição “a” poderia ser substituída por “para” ou “por”, sem que isso modificasse o sentido do
excerto.

E No excerto, “desencantado” tem significado equivalente a “que se desencantou”.

Gabarito letra E 
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AOCP / 2022
Assinale a alternativa em que o pronome átono pode ser movido para a posição enclítica ao verbo.

A “[...] quando se fala do trabalho [...]’.

B “Essa tese se desdobra em quatro domínios [...]”.

C “[...] diversas contradições que se observam [...]”.

D “[...] quando se considera o processo de produção do conhecimento [...]”.

E “[...] o que se chama de ‘centralidade epistemológica’ do trabalho.”.

Gabarito letra B 

AOCP / 2022
Assinale a alternativa em que o termo em destaque é uma conjunção integrante.

A “[...] apreensivas com as condições que serão deixadas a seus filhos [...]”.

B “Isso só é possível se defendermos a tese [...]”.

C “[...] não se deve entender trabalho apenas como trabalho assalariado [...]”.

D “[...] a questão de saber se é possível compreender [...]”.

E “[...] ou que se encontram privados de qualquer possibilidade [...]”.

Gabarito letra D 

15

16



AOCP / 2021
Julgue o item a seguir.

Em ‘[...] pensar naquilo que não queremos.”, “que” é uma partícula de realce.

Questão incorreta 

AOCP / 2022
Qual é a relação sintático-semântica mantida entre “[...] não se deve entender trabalho apenas como
trabalho assalariado [...]” e “[...] mas também como trabalho doméstico [...]”?

A Comparação.

B Contraste.

C Adição.

D Negação.

E Explicação.

Gabarito letra C 
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AOCP / 2022
Em “Quando ignoramos nossas emoções negativas, nosso corpo aumenta o volume para chamar nossa
atenção para esse problema. (...)”, a vírgula foi empregada pelo mesmo motivo que em

A “Pode parecer contraditório, mas a positividade pode ser tóxica.”.

B “‘Qualquer tentativa de escapar do negativo — evitá-lo, sufocá-lo ou silenciá-lo — falha.’”.

C “O psicólogo da saúde Antonio Rodellar, especialista em transtornos de ansiedade e hipnose clínica,
prefere falar em ‘emoções desreguladas’ do que ‘negativas’”.

D “‘Se houvesse mais honestidade sobre as vulnerabilidades, nos sentiríamos mais livres para
experimentar todos os tipos de emoções.’”.

E “(...) o que devemos lembrar é que ‘todas as nossas emoções são autênticas e reais, e todas elas são
válidas’”.

Gabarito letra D 

AOCP / 2022
No trecho “(...) ‘Se não houver frustração e fracasso, não aprendemos a desenvolver em nossas vidas’,
disse ele à BBC Mundo.”, o acento grave, indicativo de crase, foi utilizado devido

A à fusão da preposição “a”, que rege o verbo “dizer”, com o artigo “a”, que acompanha a locução
feminina “BBC Mundo”, correspondente ao nome de uma corporação.

B à expressão “à BBC Mundo” corresponder a uma locução adverbial de lugar formada por palavra
feminina.

C ao emprego do verbo “dizer”, que sempre ocasiona a ocorrência de crase ao ser utilizado, uma vez que
“quem diz diz algo a alguém.”.

D ao encontro de duas preposições “a”: o “a” que o verbo “dizer” exige, e o “a” que acompanha a
expressão “BBC Mundo”, nome de uma corporação de rádio e TV.

E à locução “à BBC Mundo” ter função de objeto indireto, complemento verbal que exige preposição e,
por sua vez, a ocorrência de crase.

Gabarito letra A 

19

20



AOCP / 2022
Sobre o excerto “No que concerne à visão negativa, é preciso distinguir o sofrimento que o trabalho
impõe àqueles que têm um emprego [...]”, assinale a alternativa correta.

A Se as palavras “visão” e “àqueles” fossem substituídas por “ponto de vista” e “sobre aqueles”,
respectivamente, não haveria ocorrência de acento indicativo de crase no excerto.

B As palavras “impõe” e “têm” são acentuadas pelo mesmo motivo, isto é, por serem oxítonas.

C A palavra “impõe” apresenta o mesmo som e a mesma grafia tanto no singular quanto no plural.

D O termo “àqueles” recebe acento indicativo de crase por se tratar de uma palavra masculina.

E O verbo “impõe”, exposto no excerto, apresenta o mesmo significado e a mesma regência que sua
ocorrência na seguinte oração “Ele impõe a coroa na cabeça da rainha”.

Gabarito letra A 
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FUNÇÕES DO “QUE” E 
DO “SE”

Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas

FUNÇÕES DO “QUE”

Conjunção consecutiva: Bebi tanto que passei mal.

Conjunção comparativa: Estudo mais (do) que você. (“do” é facultativo)

Conjunção explicativa: Estude, que o edital já vai sair.

Conjunção Causal: Cansado que estava, não poderia sair.

Conjunção aditiva: Você fala que fala hein, meu amigo!

Locução conjuntiva final: Estudo para que meu filho tenha uma vida melhor.
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Substantivo:

Essa mulher tem um quê de cigana. (sempre acentuado)

Advérbio de intensidade:

Que chato!

Que depressa passa nossa infância.

Partícula Expletiva (de realce):

Eu é que te sustentei, seu ingrato! (SER + QUE)

Foi ele que roubou meu carro! (SER + QUE)

Naturalmente que neguei, mas quase que caí em tentação...

Preposição acidental:

Tenho que passar o quanto antes

Não há que se fazer greve.

Pronome interrogativo:

(O) Que houve aqui? (“o” é expletivo)

Não sei que (quais) intenções você tem com minha filha. (forma uma
interrogativa indireta, sem [?])

Não sei por que caminho seguir.

Pronome indefinido:

Sei que (quais) intenções você tem com minha filha.

Que livro interessante!
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FUNÇÕES DO “QUE”

Conjunção consecutiva: Bebi tanto que passei mal.

Conjunção comparativa: Estudo mais (do) que você. (“do” é facultativo)

Conjunção explicativa: Estude, que o edital já vai sair.

Conjunção Causal: Cansado que estava, não poderia sair.

Conjunção aditiva: Você fala que fala hein, meu amigo!

Locução conjuntiva final: Estudo para que meu filho tenha uma vida melhor.

FUNÇÕES DO “QUE”

Conjunção integrante (orações subordinadas substantivas):

É importante que você estude.

Quero que você seja aprovado!

Desconfio de que ele me traia.

Tenho desconfiança de que ele me traia.

27

28



FUNÇÕES DO “QUE”

Pronome Relativo:

O aluno que estuda muito passa.

O carro de Luíza, que quebrou ontem, é caro.

“QUE” PRONOME RELATIVO - Orações adjetivas

Os funcionários que fizeram greve foram demitidos.

Os funcionários, que fizeram greve, foram demitidos.
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FUNÇÕES DO “SE”

Conjunção condicional:

Se eu tivesse talento, seria músico.

Conjunção causal:

Se o cachorro é feroz, você não deveria ter andado com ele solto.

*

FUNÇÕES DO “SE”
Pronome apassivador (PA):

Vendem-se casas.
* Espera-se que a prova ocorra logo.

Partícula de indeterminação do sujeito (PIS):

Vive-se bem aqui.
Trata-se de uma exceção.
Sempre se está sujeito a erros.

Conjunção integrante:

Não quero saber se ele nasceu pobre.
Não sei se ele estuda.
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Pronome reflexivo: O menino feriu-se com a faca.

Pronome recíproco: Irmão e irmã se abraçaram.

Parte integrante de verbo pronominal (PIV): Candidatei-me à presidência e me
arrependi/Certifique-se do horário.

(indignar-se, esvair-se, atrever-se, alegrar-se, admirar-se, lembrar-se, esquecer-se,
orgulhar-se, arrepender-se, queixar-se; sentar-se, suicidar-se, concentrar-se, converter-se,
afastar-se, precaver-se, partir-se, afogar-se etc.)

Esse “se” não tem função sintática, é parte integrante do verbo!

Sandy se perdeu e se afogou
O tronco se partiu em dois.
O sol se ergue no horizonte.

Partícula expletiva de realce:

Vão-se minhas últimas economias.
Foi-se embora com o circo.
Ele se treme todo na minha presença.
Você vai sair? Se vou!
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COLOCAÇÃO PRONOMINAL

FUNÇÕES DO “COMO”

Conjunção aditiva: normalmente em “correlações aditivas”: tanto...como; não só...como.

Ex: Tanto corro de dia, como nado à noite.

Ex: Não só estudo, como reviso diariamente.

Ex: Juntos na alegria como na tristeza (Houaiss).

Conjunção comparativa: estabelece um paralelo entre qualidades, ações, entidades.

Ex: Ele canta como um anjo.

Ex: Amou sua mulher como se fosse a última (comparação hipotética).

Conjunção conformativa: indica que um fato ocorre conforme outro.

Ex: Como todos sabem, não existe milagre em concurso público.

Ex: O mundo é um moinho, como dizia Cartola.

Conjunção causal: Vem antecipada, antes da oração que indica a consequência.

Ex: Como choveu, a rua está toda molhada.

COLOCAÇÃO PRONOMINAL

Pronome relativo: retoma substantivos como “modo”, “maneira”, “forma”, “jeito” etc.

Ex: A maneira como você fala magoa as pessoas.

Ex: Essa não é a forma como você deve estudar.

Preposição Acidental: Normalmente com sentido de “por” ou “na qualidade de”.

Ex: Ele joga como atacante.

Ex: Machado de Assis, como romancista, nunca foi superado.

Ex: Os heróis tiveram como prêmio uma medalha.

Ex: As matérias de maior peso, como português e direito, são prioridade.

Interjeição:

Ex: Como?!Não acredito no que estou ouvindo!

Verbo: representa a primeira pessoa do singular do verbo “comer”.

Ex: Eu não como carne!
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Monossílabos

Terminados em
A(s), E(s), O(s)

Ex: Pá, Ré, Pó

Terminados em 
Ditongo Aberto 

Éu(s), Éi(s), Ói(s)
Ex: Céu, Réis, Dói

Oxítonas

Terminadas em 
A(s), E(s), 

O(s), Em, Ens
ex: Sofá, Café, Jiló, 
Também, Parabéns

Terminadas em 
Ditongo Aberto 

Éu(s), Éi(s), Ói(s)

Ex: Chapéu, Anéis, 
Heróis

Paroxítonas

Todas, EXCETO as 
terminadas em A(s), 
E(s), O(s), Em, Ens

ex: fácil, hífen, álbum, cadáver, 
álbuns, tórax, júri, lápis, vírus, 

bíceps, órfão.

Terminadas em 
Ditongo

Ex: Necessária, 
Ministério, 

Homogêneo, Imóveis
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OBRIGADO

Prof. Felipe Luccas

DIREITO ADMINISTRATIVO

Prof. Fabiano Pereira
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01. (INSTITUTO AOCP | Assistente Social – PC ES - 2019) Assinale a alternativa correta acerca dos
princípios do Direito Administrativo.

A) O princípio administrativo do interesse público é um princípio implícito da administração pública.

B) O princípio da legalidade no direito administrativo preconiza que o administrador público está
sujeito às exigências do bem comum, e delas não se pode afastar ou desviar, sendo que o cidadão
poderá fazer tudo o que a lei não proíba e o administrador público poderá fazer tão somente o que
diz a lei.

C) Os princípios do direito administrativo são apenas os da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência e supremacia do interesse público.

D) O princípio da isonomia manifesta a imposição da administração em divulgar seus atos que são
divulgados no diário oficial, seja da União, do Estado ou do município, na forma de obrigação
constante na lei para garantir a transparência da administração.

E) O princípio da eficiência não está implícito em outros princípios.

Prof. Fabiano Pereira 

Lei 9.784/99. Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Prof. Fabiano Pereira 
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02. (INSTITUTO AOCP | IPE Prev – Analista - 2022) No que concerne à organização administrativa e
aos princípios administrativos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e
assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) Enquanto pela tutela a Administração exerce controle sobre outra pessoa jurídica por ela mesma
instituída, pela autotutela o controle se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular
ou convalidar os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso
ao Poder Judiciário.

( ) A própria Constituição dá uma consequência expressa ao princípio da moralidade, quando proíbe
que constem nome, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos.

( ) Desconcentração é a distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica.

( ) A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado com capital inteiramente público (com
possibilidade de participação das entidades da Administração Indireta) e organização sob qualquer
das formas admitidas em direito.

Prof. Fabiano Pereira 

02. (INSTITUTO AOCP | IPE Prev – Analista - 2022) No que concerne à organização administrativa e
aos princípios administrativos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e
assinale a alternativa com a sequência correta.

A) V – F – F – V.

B) V – V – F – F.

C) V – F – V – V.

D) F – V – F – V.

E) F – F – V – F.

Prof. Fabiano Pereira 
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03. (INSTITUTO AOCP | PC PA – Investigador - 2021) Considerando a temática da organização
administrativa, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O instituto da desconcentração está fundado na hierarquia e se configura pela distribuição interna
de competência no âmbito de uma mesma pessoa jurídica.

B) Na outorga, é transferida a titularidade e a execução do serviço público à pessoa jurídica diversa
do Estado, ao passo que, na delegação, apenas a execução é transferida, permanecendo com o
Estado a titularidade do serviço.

C) Os órgãos autônomos são caracterizados por serem imediatamente subordinados aos órgãos
independentes e diretamente subordinados aos seus agentes.

D) Consoante a doutrina, as fundações públicas de direito privado têm sua criação autorizada por lei
específica enquanto as fundações públicas de direito público são criadas por lei específica, não
dependendo de registro para que sejam instituídas.

E) As empresas públicas e as sociedades de economia mista não estão sujeitas à fiscalização do
Tribunal de Contas.

Prof. Fabiano Pereira 

04. (INSTITUTO AOCP | MPE RS – Técnico - 2021) Sobre os variados temas de Direito Administrativo,
analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. De acordo com as regras de organização administrativa, o INSS e o IBAMA são autarquias federais
que integram a administração direta da União.

II. Os atos administrativos possuem cinco elementos, quais sejam: competência, finalidade, forma,
motivo e objeto.

III. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

IV. Segundo a Lei Federal nº 8.666/1993, tomada de preços é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

Prof. Fabiano Pereira 
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04. (INSTITUTO AOCP | MPE RS – Técnico - 2021) Sobre os variados temas de Direito Administrativo,
analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

A) Apenas I e II.

B) Apenas II e III.

C) Apenas III e IV.

D) Apenas I, II e IV.

E) Apenas I, III e IV.

Prof. Fabiano Pereira 

05. (INSTITUTO AOCP | Câmara do Rio Branco AC – Analista - 2016) São cláusulas exorbitantes nos
contratos administrativos, EXCETO

A) a possibilidade de modificação unilateral do contrato.

B) possibilidade de rescisão unilateral do contrato.

C) o poder de fiscalização pelo poder público da execução do objeto.

D) a possibilidade de quebra de sigilo fiscal do contratado.

E) a possibilidade de ocupação provisória para apurar irregularidades.

Prof. Fabiano Pereira 
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06. (INSTITUTO AOCP | IPE PREV – Analista - 2022) Analise o seguinte caso hipotético:

Marinalva, prefeita municipal, foi condenada em ação de improbidade administrativa por ter nomeado seu
cônjuge, José, para o exercício de cargo em comissão como Chefe de Gabinete. Nos termos da Lei Federal
nº 8.429/1992, a conduta de Marinalva caracterizou ato de improbidade administrativa, na modalidade

A) enriquecimento ilícito, podendo acarretar, dentre outras penas, a perda da função pública e a suspensão
dos direitos políticos por até 14 (catorze) anos.

B) lesão ao erário, podendo acarretar, dentre outras penas, a perda da função pública e a suspensão dos
direitos políticos por até 12 (doze) anos.

C) lesão ao erário, podendo acarretar, dentre outras penas, o pagamento de multa civil de até 12 (doze)
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.

D) violação aos princípios da administração pública, podendo acarretar, dentre outras penas, a perda da
função pública e a suspensão dos direitos políticos por até 4 (quatro) anos.

E) violação aos princípios da administração pública, podendo acarretar, dentre outras penas, o pagamento
de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.

Prof. Fabiano Pereira 

Prof. Fabiano Pereira 
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07. (INSTITUTO AOCP | UFFS – Bibliotecário - 2019) Em uma situação hipotética, o Município “X” está enfrentando um
momento de dificuldade e escassez de recursos financeiros, mas necessita da construção de uma escola, bem como de um
hospital. No entanto há disponibilidade financeira suficiente somente para realizar uma das obras mencionadas e o
administrador público, em virtude de seu juízo de conveniência e oportunidade, decidiu por construir a escola, observando,
sem qualquer infringência, todas as disposições legais relativas à realização da obra. Nesse caso, quanto ao controle do ato
administrativo, é correto afirmar que

A) está sujeito apenas a controle pelo Poder Judiciário, em face à flagrante violação às exigências legais, inclusive aos
princípios constitucionais, sendo o caso de ilegalidade evidente, o que pode ensejar a anulação do ato administrativo.

B) está sujeito apenas a controle pela própria Administração Pública, face à violação à discricionariedade, sendo o caso de
anulação do ato praticado, por ofensa aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público.

C) não está sujeito a controle pelo Poder Judiciário, já que observou as exigências legais, inclusive no que se refere aos
princípios administrativos, e a decisão do administrador está pautada pela discricionariedade de seus atos, somente se
submetendo à (re) análise pela própria Administração Pública.

D) não está sujeito a controle pelo Poder Judiciário, já que a anulação dos atos administrativos compete exclusivamente a
própria Administração Pública, em razão dos critérios de conveniência e oportunidade.

E) está sujeito apenas a controle pelo Poder Judiciário, uma vez que a revogação do ato administrativo compete ao Poder
Judiciário que analisa a legalidade do ato e a violação à legalidade autoriza a atuação do Poder Judiciário.

Prof. Fabiano Pereira 

08. (INSTITUTO AOCP | PC PA – Delegado - 2021) Determinado delegado de polícia, agindo
imprudentemente, disparou sua arma de fogo ao manuseá-la dentro da própria delegacia, ferindo
um particular que ali estava. Nessa situação hipotética, no que concerne à responsabilidade civil do
Estado, assinale a alternativa correta.

A) Em eventual ação contra o Estado, o particular deverá provar a imprudência do delegado para
que seja ressarcido dos danos experimentados.

B) Como agiu imprudentemente, o delegado responderá diretamente ao particular pelos prejuízos
causados, excluindo a responsabilidade civil do Estado.

C) A prescrição para as ações de reparação civil contra o Estado ocorre em três anos.

D) O Estado responde civilmente em razão da conduta culposa de seu agente, aplicando-se ao caso a
teoria do risco administrativo.

E) Como se trata de conduta comissiva de agente público, qualificada pelo elemento culpa, aplica-se
ao caso a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado.

Prof. Fabiano Pereira 
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09. (INSTITUTO AOCP | Técnico – MP RS - 2021) Analise o seguinte caso hipotético: Mário, servidor
público em estágio probatório ocupante do cargo de Técnico do Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul, foi eleito Deputado Federal. À luz da Constituição Federal, Mário

A) será exonerado do cargo de Técnico, pois ainda não goza de estabilidade.

B) será afastado do cargo de Técnico, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

C) será afastado do cargo de Técnico, sendo-lhe vedado optar pela sua remuneração.

D) perceberá as vantagens de ambos os cargos, desde que haja compatibilidade de horários.

E) será posto em disponibilidade e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais,
inclusive para promoção por merecimento.

Prof. Fabiano Pereira 

OBRIGADO
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Prof. Antonio Daud

LICITAÇÕES & CONTRATOS

LICITAÇÕES (LEI 14.133/2021)

Prof. Antonio Daud
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nova lei de 
licitações

norma nacional 
(U, E, DF e M)

normas gerais

fixou prazo de 2 anos
p/ revogação das 

seguintes normas:

Lei 8.666/1993*

Lei 10.520/2002 
(pregão)

Lei 12.462/2011 
(RDC)

nova lei alcança

administração direta
(inclusive Legislativo e Judiciário no exercício 

da função administrativa)

autarquias

fundações públicas

fundos especiais

entidades controladas

não alcança

estatais (regras constam da Lei 
13.303/2016, exceto crimes da NLL)

repartições no exterior 
(regul. próprio, mas "princípios básicos" da 

NLL)

contratações que envolvam recursos 
estrangeiros 

(regras próprias)

reservas internacionais 
(ato normativo do Bacen)
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Licitações
Prof. Antonio Daud

Quem está alcançado pela NLL?

art. 1º 

nova lei alcança

administração direta
(inclusive Legislativo e Judiciário no exercício da 

função administrativa)

autarquias

fundações públicas

fundos especiais

entidades controladas

não alcança

estatais (regras constam da Lei 13.303/2016, 
exceto crimes da NLL)

repartições no exterior* 
(regul. próprio, mas "princípios básicos" da 

NLL)

contratações que envolvam recursos 
estrangeiros* 
(regras próprias)

reservas internacionais* 
(ato normativo do Bacen)

Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

modalidades mantidas

Concorrência

Leilão

Concurso

Pregão

nova modalidade

Diálogo competitivo

Modalidades extintas

Tomada de preços

Convite

RDC (Lei 12.462)
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Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Concorrência Pregão

Concurso Leilão

bens e serviços especiais
obras

serviços de engenharia 
especiais (obrigatória)

todos os critérios, exceto maior 
lance

procedimento comum

obrigatório p/ obj. comuns

menor preçoou maior desconto

facult. p/ serv. eng. comuns

pregoeiro
procedimento comum

escolha de trabalho T-C-A
vencedor recebe 

prêmio/remuneração

antecedência: 35 dias úteis
melhor técn. ou cont. artístico

Alienações de bens
leiloeiro ou servidor desig.

sem habilitação
maior lance

agente de contratação ou

comissão (facultativo)

Diál. competitivo
inovação / adaptação de 

soluções
edital de pré-seleção: 

25 dias úteis
edital da fase competitiva:  60 

dias úteis
participam da f. competitiva só 

pré-selecionados
comissão de 3 efetivos / 

empregados perman.

antecedência: 15 dias úteis

serviços de engenharia comuns 
(facultativa)

obras serv. tec. 
espec.

especi
ais 

sem registro cadastral prévio

Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud
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Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

• Credenciamento
• SRP – sistema de registro de preços
• Pré-qualificação
• PMI – Procedimento de manifestação de interesse
• Registro cadastral

Procedimentos auxiliares (art. 78)

Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud
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Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Forma eletrônica ou presencial?

Etapa recursal única?

Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Divulgação do edital
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Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

an
ex

os
 d

o 
ed

ita
l

termo de referência

projetos básico e executivo

minuta do contrato a ser assinado

anteprojeto (na contratação integrada)

divulgados

em sítio eletrônico

na mesma data do edital

sem necessidade de registro ou de 
identificação para acesso

Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Publicidade do edital: antecedência mínima (art. 55 )

Objeto Critérios/regimes Prazo mínimo 

Aquisição de bens 

menor preço ou maior 
desconto 

8 dias úteis 

demais casos 15 dias úteis 

Serviços comuns, obras e serviços 
comuns de engenharia 

menor preço ou maior 
desconto 

10 dias úteis 

Serviços especiais e obras e 
serviços especiais de engenharia 

menor preço ou maior 
desconto 

25 dias úteis 

Serviços e obras 

contratação integrada 60 dias úteis 

Semi-integrada e demais 
casos 

35 dias úteis 

Alienações Maior lance 15 dias úteis 

Licitações em que se adotem os 
critérios de: 

- técnica e preço 

- melhor técnica ou 
conteúdo artístico 

35 dias úteis 
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Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Etapa recursal (art. 165)

Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Adjudicação e homologação (art. 71)

ao final do 
processo 

licitatório, a 
autoridade 

superior 
poderá/deverá

Se houver vício

Sanável
determinar o retorno dos 

autos para saneamento de 
irregularidades

Insanável anular a licitação 
(de ofício ou mediante provocação)

Se a licitação não 
for mais 

conveniente ou 
oportuna

revogar a licitação

Não havendo vícios e 
mantendo-se a 

conven. e oportun.
adjudicar o objeto e homologar

a licitação

prévia manifestação dos interessados
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Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Rol 
exemplificativo

Rol taxativo

Contratação 
direta

Licitação 
dispensável

(discricionário)

Dispensada
(ato vinculado)

Inexigibilidade

inviabilidade de 
competição

art. 75

art. 76

art. 74

dispensa

decisão do legislador

Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Inexigibilidade

Fornecedor 
exclusivo Vedada preferência por marca

Credenciamento

Serviços técnicos

Natureza intelectual 
predominante

Notória especialização

Enumerados no art. 74

+

+

Vedada subcontratação 

Vedada para
divulgação

publicidade

Artista 
consagrado

divulgar cachê do artista

Aquisição ou
locação de imóvel

avaliação prévia do bem

inexistência de imóveis púb. dispon. 

justificativas da singular. do imóvel 
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Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud
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Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Analise o seguinte caso hipotético:
A Prefeitura de Novo Hamburgo, por dispensa de licitação, pretende adquirir 10 (dez)
notebooks para que sejam utilizados pelos Secretários Municipais no desempenho de
suas funções. Nesse caso, considerando as disposições instituídas pela Lei nº
14.133/2021, é dispensável a licitação
A para contratação que envolva valores inferiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
B para contratação que envolva valores inferiores a R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais).
C para contratação que envolva valores inferiores a R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
D para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
E para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

AOCP - 2022 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Procurador
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Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud

Nova Lei de Licitações
Prof. Antonio Daud
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OBRIGADO

Prof. Antonio Daud
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