
 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES 

 

EXTRATO DO EDITAL N. 001/2016, DE ABERTURA DO CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DOS CARGOS DE: AGENTE 

DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO; AGENTE LABORATORIAL; AGENTE 

DE MANEJO RURAL; AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO: ASSESSOR 

JURÍDICO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA, BIBLIOTECÁRIO, 

MÉDICO-VETERINÁRIO, PSICÓLOGO, ANALISTA DE SISTEMAS, 

CONTADOR; TÉCNICO E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS; 

MOTORISTA E OFICIAL DE MANUTENÇÃO. 

 
 

ERRATA N. 003, DE 04 DE MAIO DE 2016, AO EDITAL N. 001/2016. 
 

A Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – FIMES, através de sua Diretora Geral 

Sra. Ita de Fátima Dias Silva, no uso das atribuições que lhes são conferidas, tendo em vista 

o que preceitua o art. 37 da Constituição Federal, a Lei Municipal n. 1391/2008 (Plano de 

Cargos e Salários dos servidores Administrativos); Lei Municipal 1399/2008 (Alteração da 

Lei 1391/2008); Lei Municipal n. 1.756/2016 (Alteração da Lei 1391/2008); Lei Municipal n. 

1.757/2016 (Altera a Lei 1391/2008); e Lei Municipal n. 1360/2008 (Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Mineiros), torna público que estarão abertas as inscrições para o 

Concurso Público Municipal de Provas para provimento de vagas destinadas a selecionar 

candidatos para os cargos de agente de serviço administrativo; agente laboratorial; agente 

de manejo rural; agente técnico administrativo: assessor jurídico do núcleo de prática 

jurídica, bibliotecário, médico-veterinário, psicólogo, analista de sistemas, contador; 

técnico e intérprete de linguagem de sinais; motorista e oficial de manutenção, para as 

Unidades mantidas pela FIMES, para atividades desenvolvidas tanto no período diurno, 

quanto noturno, de segunda a sábado, de acordo com as necessidades da instituição, nos 

termos da legislação em vigor. 

 

1. Retifica o Conteúdo Programático - Anexo V, do Cargo de Assessor Jurídico do 

Núcleo de Prática Jurídica, considerando as mudanças ocorridas no Código de 

Processo Civil. 

 

ONDE SE LÊ: 

AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - ASSESSOR JURÍDICO DO NPJ 

(NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA) 

 

PROVA OBJETIVA 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Análise e compreensão de texto. 2. Coesão: conceitos e mecanismos. 3. Coerência textual: 

informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de textos e gêneros textuais. 5. 

Variação linguística: linguagem formal e informal. 6. Semântica: linguagem figurada e 

figuras de linguagem. 7. Semântica: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, 

hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão. 9. 

Estrutura e formação de palavras. 10. Vocativo e aposto. 11. Sintaxe de regência, 

concordância e colocação. 12. Ocorrência de crase. 13. Ortografia oficial. 14. Acentuação 

gráfica. 15. A linguagem e os tipos de discursos. 16. A comunicação e seus elementos. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

1. Problemas envolvendo: 1.1 – A lógica na organização das sequências numéricas simples; 

1.2 – A Raciocínio Lógico na Teoria dos Conjuntos: trabalhar situações envolvendo os 

conceitos das operações básicas entre conjuntos; 1.3 – A lógica nas aplicações das 

propriedades das operações básicas aritméticas e fracionárias. 2. A correlação entre 

elementos de um certo universo: 2.1 - Trabalhando problemas lógicos de nível fácil; 2.2 – 

Trabalhando problemas lógicos de nível intermediário. 3. Resolvendo Problemas 

Interdisciplinares: 3.1 – A importância do Raciocínio Lógico na solução de problemas que 

contemplem diversas áreas do conhecimento. 4. Proposições Compostas. 4.1. Análise do 

“se”, “somente se” e “se e somente se”; 4.2 - Tautologia, Contradição, Contingência. 

Contradição como ferramenta do Raciocínio Lógico; 4.3 - Técnica da Contradição para 

resolver problemas de verdades, mentiras e culpados. 5. Lógica Sentencial ou Proposicional; 

5.1 - Proposições, Sentenças Abertas; 5.2 - Proposições Simples. Negação de uma 

Proposição Simples e Composta. Negação da Negação. Proposições Categóricas. 

Conclusões. 6. Raciocínio Lógico e Matemático - Probabilidades, Análise Combinatória: 

Arranjo, Permutação e Combinação, Álgebra Linear, Noções de Geometria Básica, 

geométricos e matriciais. As questões terão por objetivo testar as habilidades de raciocínio, 

envolvendo elaboração de argumentos, avaliações de argumentações e formulação ou 

avaliação de planos de ação. 

 

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 

1. Periféricos de um computador. 2. Hardware. 3. Software. 4. Utilização de Sistema 

Operacional Windows 7, 8 e 10. 5. Sistema Operacional Linux. 6. Aplicativos do Pacote 

Microsoft Office 2013 (Word, Excel, Access, Power Point). 7. Configuração de impressoras. 

8. Noções básicas de Internet e uso de navegadores. 9. Noções básicas de utilização de 

correio eletrônico (e-mail). 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE DIREITO E PROVA PRÁTICO-

PROFISSIONAL (2ª FASE) 

 

DIREITO CIVIL: Vigência da lei, aplicação da lei no tempo e no espaço, integração e 

interpretação. Das Pessoas. Das Pessoas naturais: personalidade, capacidade, direitos de 

personalidade e ausência. Das pessoas jurídicas: disposições gerais; Associações e 

Fundações. Dos Bens: dos bens imóveis; dos bens móveis; dos bens fungíveis e consumíveis; 

dos bens divisíveis; dos bens singulares e coletivos; dos bens públicos. Dos fatos jurídicos. 

Do negócio jurídico: representação, condição, do termo e do encargo. Dos defeitos do 

negócio jurídico: do erro ou ignorância, do dolo, da coação, do estado de perigo, da lesão e 

da fraude contra credores. Da invalidade do negócio jurídico: dos atos jurídicos lícitos e atos 



 

ilícitos, da prescrição e decadência. Das obrigações: das obrigações de dar coisa certa, das 

obrigações de dar coisa incerta, das obrigações de fazer, das obrigações de não fazer, das 

obrigações alternativas, das obrigações divisíveis e indivisíveis e das obrigações solidárias. 

Do adimplemento e extinção das obrigações. Dos contratos em geral. Das várias espécies de 

contrato: da compra e venda; da locação de coisas; da prestação de serviços. Da 

responsabilidade civil; da obrigação de indenizar; da indenização. DIREITO DAS 

RELAÇÕES DE CONSUMO: O direito do consumidor na Constituição Federal. Código de 

Defesa do Consumidor - CDC: concepção e princípios gerais. Âmbito de aplicação do CDC. 

Prevenção e reparação de danos. A responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto e do 

serviço. Prazos. Práticas comerciais: oferta; publicidade, práticas abusivas, cobrança de 

dívidas e banco de dados. Proteção Contratual. Cláusulas abusivas. Contratos de adesão. 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Sanções administrativas. A regulamentação do 

Código de Defesa do Consumidor. Defesa do Consumidor em Juízo: proteção individual e 

coletiva. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Da jurisdição e da ação: conceito, natureza e 

características; das condições da ação. Das partes e procuradores: da capacidade processual e 

postulatória; dos deveres e da substituição das partes e procuradores. Do litisconsórcio e da 

assistência. Da intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação à lide e 

chamamento ao processo. Do Ministério Público. Da competência: em razão do valor e da 

matéria; competência funcional e territorial; modificações de competência e declaração de 

incompetência. Do Juiz. Dos atos processuais: da forma dos atos; dos prazos; da 

comunicação dos atos; das nulidades. Da formação, suspensão e extinção do processo. Do 

processo e do procedimento; dos procedimentos ordinário e sumário. Do procedimento 

ordinário: da petição inicial: requisitos, pedido e indeferimento. Da resposta do réu: 

contestação, exceções e reconvenção. Da revelia. Do julgamento conforme o estado do 

processo. Das provas: ônus da prova; depoimento pessoal; confissão; provas documental e 

testemunhal. Da audiência: da conciliação e da instrução e julgamento. Da sentença e da 

coisa julgada. Da liquidação e do cumprimento da sentença. Da ação rescisória. Dos 

recursos: das disposições gerais. Do processo de execução: da execução em geral; das 

diversas espécies de execução: execução para entrega de coisa, execução das obrigações de 

fazer e de não fazer, execução fiscal. Dos embargos do devedor. Da execução por quantia 

certa contra devedor solvente. Da remição. Da suspensão e extinção do processo de 

execução. Do processo cautelar; das medidas cautelares: das disposições gerais; dos 

procedimentos cautelares específicos: arresto, sequestro, busca e apreensão, exibição e 

produção antecipada de provas. Dos procedimentos especiais: ação de consignação em 

pagamento; embargos de terceiro; ação monitória. DIREITO PENAL: Aplicação da lei penal. 

Da imputabilidade penal. Do concurso das pessoas. Das penas: das espécies de pena e da 

aplicação da pena. Das medidas de segurança. Da extinção da punibilidade. Dos crimes 

contra a pessoa: dos crimes contra a honra. Dos Crimes contra o patrimônio: do furto, do 

roubo e da extorsão, do estelionato. Apropriação indébita previdenciária. Dos crimes contra a 

fé pública. Dos crimes contra a Administração Pública: dos crimes praticados por funcionário 

público contra a administração em geral, dos crimes praticados por particular contra a 

administração em geral e dos crimes contra a administração da justiça. Dos Crimes conta a fé 

pública. Crimes contra a ordem tributária e crimes contra a ordem econômica. Abuso de 

autoridade. Crimes ambientais. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Inquérito Policial: 

natureza, início e dinâmica. Ação penal pública e privada. A denúncia. A queixa. A 

representação. A renúncia. O perdão. Jurisdição. A competência penal. Sujeitos do processo: 

Juiz, Ministério Público. Acusador, ofendido, defensor, assistente, curador do réu menor, 

auxiliar de justiça. Atos Processuais: forma, lugar, tempo (prazo, contagem). Comunicações 

processuais (citação, notificação, intimação). Extinção da punibilidade. Da Prisão, Das 

Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória. Atos jurisdicionais: Despachos, decisões 



 

interlocutórias e sentença (conceito, publicação, intimação e efeitos). Recursos em geral: 

conceito, garantia constitucional, competência e processamento. Habeas Corpus: conceito, 

garantia constitucional, competência, processamento e recursos cabíveis. Juizados Especiais 

Federais.  

 

LEIA-SE: 

AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - ASSESSOR JURÍDICO DO NPJ 

(NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA) 

 

PROVA OBJETIVA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. Análise e compreensão de texto. 2. Coesão: conceitos e mecanismos. 3. Coerência textual: 

informatividade, intertextualidade e inferências. 4. Tipos de textos e gêneros textuais. 5. 

Variação linguística: linguagem formal e informal. 6. Semântica: linguagem figurada e 

figuras de linguagem. 7. Semântica: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, 

hiperônimos e hipônimos. 8. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão. 9. 

Estrutura e formação de palavras. 10. Vocativo e aposto. 11. Sintaxe de regência, 

concordância e colocação. 12. Ocorrência de crase. 13. Ortografia oficial. 14. Acentuação 

gráfica. 15. A linguagem e os tipos de discursos. 16. A comunicação e seus elementos. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

1. Problemas envolvendo: 1.1 – A lógica na organização das sequências numéricas simples; 

1.2 – A Raciocínio Lógico na Teoria dos Conjuntos: trabalhar situações envolvendo os 

conceitos das operações básicas entre conjuntos; 1.3 – A lógica nas aplicações das 

propriedades das operações básicas aritméticas e fracionárias. 2. A correlação entre 

elementos de um certo universo: 2.1 - Trabalhando problemas lógicos de nível fácil; 2.2 – 

Trabalhando problemas lógicos de nível intermediário. 3. Resolvendo Problemas 

Interdisciplinares: 3.1 – A importância do Raciocínio Lógico na solução de problemas que 

contemplem diversas áreas do conhecimento. 4. Proposições Compostas. 4.1. Análise do 

“se”, “somente se” e “se e somente se”; 4.2 - Tautologia, Contradição, Contingência. 

Contradição como ferramenta do Raciocínio Lógico; 4.3 - Técnica da Contradição para 

resolver problemas de verdades, mentiras e culpados. 5. Lógica Sentencial ou Proposicional; 

5.1 - Proposições, Sentenças Abertas; 5.2 - Proposições Simples. Negação de uma 

Proposição Simples e Composta. Negação da Negação. Proposições Categóricas. 

Conclusões. 6. Raciocínio Lógico e Matemático - Probabilidades, Análise Combinatória: 

Arranjo, Permutação e Combinação, Álgebra Linear, Noções de Geometria Básica, 

geométricos e matriciais. As questões terão por objetivo testar as habilidades de raciocínio, 

envolvendo elaboração de argumentos, avaliações de argumentações e formulação ou 

avaliação de planos de ação. 

 

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 

1. Periféricos de um computador. 2. Hardware. 3. Software. 4. Utilização de Sistema 

Operacional Windows 7, 8 e 10. 5. Sistema Operacional Linux. 6. Aplicativos do Pacote 

Microsoft Office 2013 (Word, Excel, Access, Power Point). 7. Configuração de impressoras. 

8. Noções básicas de Internet e uso de navegadores. 9. Noções básicas de utilização de 

correio eletrônico (e-mail). 

 



 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE DIREITO E PROVA PRÁTICO-

PROFISSIONAL (2ª FASE) 

 

DIREITO CIVIL: Vigência da lei, aplicação da lei no tempo e no espaço, integração e 

interpretação. Das Pessoas. Das Pessoas naturais: personalidade, capacidade, direitos de 

personalidade e ausência. Das pessoas jurídicas: disposições gerais; Associações e 

Fundações. Dos Bens: dos bens imóveis; dos bens móveis; dos bens fungíveis e consumíveis; 

dos bens divisíveis; dos bens singulares e coletivos; dos bens públicos. Dos fatos jurídicos. 

Do negócio jurídico: representação, condição, do termo e do encargo. Dos defeitos do 

negócio jurídico: do erro ou ignorância, do dolo, da coação, do estado de perigo, da lesão e 

da fraude contra credores. Da invalidade do negócio jurídico: dos atos jurídicos lícitos e atos 

ilícitos, da prescrição e decadência. Das obrigações: das obrigações de dar coisa certa, das 

obrigações de dar coisa incerta, das obrigações de fazer, das obrigações de não fazer, das 

obrigações alternativas, das obrigações divisíveis e indivisíveis e das obrigações solidárias. 

Do adimplemento e extinção das obrigações. Dos contratos em geral. Das várias espécies de 

contrato: da compra e venda; da locação de coisas; da prestação de serviços. Da 

responsabilidade civil; da obrigação de indenizar; da indenização. DIREITO DAS 

RELAÇÕES DE CONSUMO: O direito do consumidor na Constituição Federal. Código de 

Defesa do Consumidor - CDC: concepção e princípios gerais. Âmbito de aplicação do CDC. 

Prevenção e reparação de danos. A responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto e do 

serviço. Prazos. Práticas comerciais: oferta; publicidade, práticas abusivas, cobrança de 

dívidas e banco de dados. Proteção Contratual. Cláusulas abusivas. Contratos de adesão. 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Sanções administrativas. A regulamentação do 

Código de Defesa do Consumidor. Defesa do Consumidor em Juízo: proteção individual e 

coletiva. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (conforme Lei n. 13.105/2015): Da jurisdição e 

da ação: conceito, natureza e características; das condições da ação. Das partes e 

procuradores: da capacidade processual e postulatória; dos deveres das partes e procuradores. 

Do litisconsórcio. Da intervenção de terceiros: da assistência, da denunciação à lide e do 

chamamento ao processo, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, do 

amicus curiae. Do juiz e dos Auxiliares da Justiça: dos poderes, dos deveres e da 

responsabilidade do juiz; dos impedimentos e da suspeição; dos auxiliares da justiça. Do 

Ministério Público. Da Advocacia Pública. Da Defensoria Pública. Dos atos processuais: da 

forma, do tempo e do lugar dos atos processuais; dos prazos; da comunicação dos atos 

processuais. Das nulidades. Da distribuição e dos Registros. Do valor da Causa. Da Tutela 

Provisória: da tutela de urgência; da tutela da evidência. Da formação, da Suspensão e da 

Extinção do Processo. Do processo de conhecimento e do cumprimento da sentença: do 

procedimento comum; do cumprimento da sentença; dos procedimentos especiais. Do 

Processo de Execução: da execução em geral; das diversas espécies de execução; dos 

Embargos à execução; da suspensão e da extinção do processo de execução. Dos processos 

nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais: Da ordem dos Processos e 

dos processos de Competência Originária dos Tribunais. DIREITO PENAL: Aplicação da lei 

penal. Da imputabilidade penal. Do concurso das pessoas. Das penas: das espécies de pena e 

da aplicação da pena. Das medidas de segurança. Da extinção da punibilidade. Dos crimes 

contra a pessoa: dos crimes contra a honra. Dos Crimes contra o patrimônio: do furto, do 

roubo e da extorsão, do estelionato. Apropriação indébita previdenciária. Dos crimes contra a 

fé pública. Dos crimes contra a Administração Pública: dos crimes praticados por funcionário 

público contra a administração em geral, dos crimes praticados por particular contra a 

administração em geral e dos crimes contra a administração da justiça. Dos Crimes conta a fé 

pública. Crimes contra a ordem tributária e crimes contra a ordem econômica. Abuso de 

autoridade. Crimes ambientais. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Inquérito Policial: 



 

natureza, início e dinâmica. Ação penal pública e privada. A denúncia. A queixa. A 

representação. A renúncia. O perdão. Jurisdição. A competência penal. Sujeitos do processo: 

Juiz, Ministério Público. Acusador, ofendido, defensor, assistente, curador do réu menor, 

auxiliar de justiça. Atos Processuais: forma, lugar, tempo (prazo, contagem). Comunicações 

processuais (citação, notificação, intimação). Extinção da punibilidade. Da Prisão, Das 

Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória. Atos jurisdicionais: Despachos, decisões 

interlocutórias e sentença (conceito, publicação, intimação e efeitos). Recursos em geral: 

conceito, garantia constitucional, competência e processamento. Habeas Corpus: conceito, 

garantia constitucional, competência, processamento e recursos cabíveis. Juizados Especiais 

Federais.  

 

Mineiros – GO, 04 de maio de 2016. 

 

 

Comissão Organizadora do Concurso Público 

 

 

 

 


