MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
EDITAL N° 04/2015
NIVEL SUPERIOR
SERVIÇOS JURÍDICOS
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 03 (três) páginas numeradas sequencialmente, contendo 20 (vinte) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (05 questões), Conhecimentos Gerais (05 questões) e
Conhecimentos Específicos (10 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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Boa Prova!
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
Bem-vindo. E parabéns. Estou encantado com seu
sucesso. Chegar aqui não foi fácil, eu sei. Na verdade, suspeito
que foi um pouco mais difícil do que você imagina.
Para início de conversa, para você estar aqui agora,
trilhões de átomos agitados tiveram de se reunir de uma
maneira, intricada e intrigantemente providencial a fim de
criá-lo. É uma organização tão especializada e particular que
nunca antes foi tentada e só existirá desta vez. Nos próximos
anos (esperamos), essas partículas minúsculas se dedicarão
totalmente aos bilhões de esforços jeitosos e cooperativos
necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo experimentar o
estado agradabilíssimo, mas ao qual não damos o devido valor,
conhecido como existência.
Por que os átomos se dão esse trabalho é um enigma.
Ser você não é uma experiência gratificante no nível atômico.
Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na verdade
nem ligam para você - eles nem sequer sabem que você
existe. Não sabem nem que eles existem. São partículas
insensíveis, afinal, e nem estão vivas. (A ideia de que se você
se desintegrasse, arrancando com uma pinça um átomo de
cada vez, produziria um montículo de poeira atômica fina,
sem nenhum sinal de vida, mas que constituiria você, é meio
sinistra.) No entanto, durante sua existência, eles responderão
a um só impulso dominante: fazer com que você seja você.
(BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo. Trad. de Ivo Korytowski. São
Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 11)

1) Uma leitura atenta do texto permite concluir que o
autor:
a) parte de aspectos religiosos para fazer referência à vida
humana.
b) destaca uma explicação mítica para caracterizar a
origem da vida.
c) emprega termos científicos para descrever a existência.
d) aponta elementos metafísicos para referir-se à morte.
2) O texto é destinado a interlocutores específicos, no
caso, os leitores. Dentre as opções abaixo, assinale o
único recurso gramatical que NÃO é empregado para
fazer referência ao leitor como interlocutor.
a) o adjetivo “Bem-vindo” (1°§) que introduz o texto.
b) o verbo “suspeito” (1o §) em “suspeito que foi”.
c) o pronome possessivo “seu” em “seu sucesso”(1°§).
d) o pronome de tratamento “você” em “para você estar
aqui“(2°§)
3) No trecho “necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo
experimentar” (2°§), o autor faz uso de um recurso
coesivo por meio dos elementos em destaque.
Considerando o contexto em que esse fragmento
está inserido, pode-se concluir que esses termos
destacados fazem referência:
a) ao interlocutor
b) ao autor
c) ao assunto
d) aos átomos
4) A expressão “No entanto”, que introduz a última frase
do texto, introduz um sentido de:
a) conclusão
b) adição
c) oposição
d) explicação

5) No trecho “Apesar de toda a atenção dedicada, seus
átomos na verdade nem ligam para você” (3°§), a
pontuação não está de acordo com o que prescreve
a norma padrão da Língua. Nesse sentido, assinale a
reescritura que corrija o problema de pontuação.
a) “Apesar de toda a atenção dedicada seus átomos, na
verdade, nem ligam para você”
b) “Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na
verdade nem ligam, para você”
c) 'Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na
verdade, nem ligam, para você”
d) “Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos, na
verdade, nem ligam para você”
_____________ CONHECIMENTOS GERAIS_____________
6) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa
correta. Os jornais publicam que a Europa enfrenta a
maior crise de migração desde a 2a. guerra mundial.
Muitos estão se arriscando em seguir uma rota perigosa
através_________________ (rota através da Albânia,
Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Sérvia, Montenegro,
República da Macedônia, Grécia) para chegar à
Alemanha e a outros países do norte da Europa.
a) do estreito de Gibraltar.
b) dos Bálcãs.
c) do Golfo Pérsico.
d) do estreito de Ormuz.
7) A cidade de Uberlândia possui cerca de 662 mil
habitantes (2015), e junto com Contagem que possui 648
mil, habitantes (2015) representam aproximadamente
6,3% da população do estado. Em posse dessa
informação consegue-se determinar a população total
do estado, que gira em torno do descrito na alternativa:
a) 19,0 milhões.
b) 20,5 milhões.
c) 22,0 milhões.
d) 22,5 milhões.
8) O rio Paraíba do Sul nasce na____________________ ,
sendo o principal curso d'água da bacia Paraíba do Sul.
a) Serra do Andaime.
b) Serra Nacional da Canastra.
c) Serra do Caparaó.
d) Serra da Mantiqueira.
9) A cidade de Belo Horizonte situa-se no entroncamento
de várias rodovias, permitindo uma boa integração
do estado com as maiores cidades do país. Um bom
exemplo disso são as distâncias curtas para São Paulo
e Rio de Janeiro, que respectivamente possuem a
quilometragem descrita na alternativa:
a) 434 km; 586 km.
b) 716 km; 586 km.
c) 586 km; 434 km.
d) 891 km; 716 km.
10) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa
correta. A gruta de Maquiné, localizada na cidade
mineira d e ________________, foi descoberta em 1825
pelo fazendeiro Joaquim Maria do Maquiné, então
proprietário das terras. Foi pesquisada a partir de 1834
pelo naturalista dinamarquês Peter Lund, chamado de
o pai da paleontologia brasileira.
a) Cordisburgo.
b) Sabará.
c) Diamantina.
d) Serro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da Constituição Federal sobre as
competências da Câmara dos Deputados.
a) Compete privativamente à Câmara dos Deputados,
proceder à tomada de contas do Presidente da
República, quando não apresentadas ao Congresso
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa.
b) Compete exclusivamente à Câmara dos Deputados,
aprovar previamente, por voto aberto, após arguição
pública, a escolha de Governador de Território.
c) Compete privativamente à Câmara dos Deputados,
autorizar, por três quintos de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente e o VicePresidente da República e os Ministros de Estado.
d) Compete exclusivamente à Câmara dos Deputados,
aprovar previamente, por voto aberto, após arguição
pública, a escolha de Presidente e diretores do banco
central.
12) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da Constituição Federal sobre o Ministério
Público e a Advocacia Pública.
a) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o AdvogadoGeral da União, de livre nomeação pelo Presidente da
República dentre cidadãos maiores de dezoito anos, de
notável saber jurídico e reputação ilibada.
b) O Conselho Nacional do Ministério Público compõese de doze membros nomeados pelo Presidente da
República, depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal, para um mandato de
quatro anos, admitida uma recondução.
c) Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a
representação da União cabe à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.
d) A destituição do Procurador-Geral da República, por
iniciativa do Presidente da República, deverá ser
precedida de autorização da maioria absoluta do
Congresso Nacional.
13) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da lei federal n° 8.666, de 21/06/1993,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências.
a) Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço
em moeda estrangeira, não o poderá fazer o licitante
brasileiro.
b) As garantias de pagamento ao licitante brasileiro não
serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante
estrangeiro.
c) As normas e procedimentos de organismo financeiro
multilateral de que o Brasil seja parte não são aplicáveis
na licitação, ainda que seja previsto o pagamento
com recursos provenientes de financiamento dessas
entidades.
d) Para fins de julgamento da licitação, as propostas
apresentadas por licitantes estrangeiros serão
acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos
tributos que oneram exclusivamente os licitantes
brasileiros quanto à operação final de venda.

14) Considerando as disposições da lei federal n° 8.666,
de 21/06/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública e dá outras
providências, assinale a alternativa correta.
a) Nas licitações para a execução de obras e serviços,
quando for adotada a modalidade de execução de
empreitada por preço global, a Administração fica
impedida de fornecer elementos e informações aos
licitantes com o intuito de elaborar suas propostas de
preços.
b) A autoridade competente para a aprovação do
procedimento somente poderá revogar a licitação
por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
c) A Administração poderá celebrar o contrato com
preterição da ordem de classificação das propostas ou
com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob
pena de nulidade.
d) Ahabilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral,
a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão
processadas e julgadas por comissão permanente ou
especial de, no mínimo, 5 (cinco) membros.
15) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da Consolidação das Leis do Trabalho
sobre o aviso prévio.
a) O aviso prévio é devido pela parte que, sem justo
motivo, quiser rescindir qualquer contrato de trabalho,
havendo ou não prazo estipulado para a duração deste.
b) O aviso prévio deverá ter antecedência mínima de oito
dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo
inferior.
c) O aviso prévio deverá ter antecedência mínima de vinte
dias aos que perceberem por quinzena.
d) Não é devido o aviso prévio na despedida indireta.
16) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da Consolidação das Leis do Trabalho
sobre a ação rescisória na justiça do Trabalho.
a) A ação rescisória na Justiça do Trabalho está depende
do depósito prévio de 20% (vinte por cento) do valor da
causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor.
b) A execução da decisão proferida em ação rescisória
far-se-á em autos próprios e será instruída com cópia
autenticada dos autos da ação que lhe deu origem.
c) A legitimidade para propor a ação rescisória é
direito personalíssimo da parte no processo, não se
estendendo, portanto a sucessor a título universal ou
singular.
d) O mero ajuizamento da ação rescisória impede o
cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo.
17) Assinale a alternativa correta considerando as normas
do código civil sobre o prazo de prescrição da pretensão
relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.
a) Dois anos.
b) Três anos.
c) Quatro anos.
d) Dez anos.
18) Assinale a alternativa correta sobre a confissão
considerando as disposições da lei federal n° 5.869, de
11/01/1973, que institui o Código de Processo Civil.
a) Pode ser conseguida apenas no depoimento pessoal.
b) Sempre decorre da revelia.
c) Sua revogação pode ser fundamento de ação rescisória.
d) Não pode ser revogada.
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19) Assinale a alternativa correta sobre a reconvenção 20) Assinale a alternativa correta considerando as
disposições da lei federal n° 4.717, de 29/06/1965, que
considerando as disposições da lei federal n° 5.869, de
regula a ação popular.
11/01/1973, que institui o Código de Processo Civil.
a) Deve ser apresentada simultaneamente com a
a) Consideram-se patrimônio público, para os fins
contestação.
da referida lei, apenas, os bens e direitos de valor
econômico, artístico, estético ou histórico.
b) Dispensa a indicação de valor de causa em sua petição.
b) A sentença que, julgando procedente a ação popular,
c) É dependente da ação principal e, sendo esta extinta por
decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao
sentença sem resolução do mérito o mesmo ocorrerá
pagamento de perdas e danos os responsáveis pela
com a reconvenção.
sua prática e os beneficiários dele, sendo vedada a
d) Sua procedência se confunde com o mérito da ação
ação regressiva contra os funcionários causadores de
principal.
dano.
c) A sentença que, apreciando o fundamento de direito
do pedido, julgar a lide manifestamente temerária,
condenará o autor ao pagamento do dobro das custas.
d) Em se tratando de instituições ou fundações, para cuja
criação ou custeio o tesouro público concorra com menos
de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita
anual, bem como de pessoas jurídicas ou entidades
subvencionadas, as consequências patrimoniais da
invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão
deles sobre a contribuição dos cofres públicos.
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