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Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição
abaixo:
LÍNGUA PORTUGUESA

RACIOCÍNIO LÓGICO

LEGISLAÇÃO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01 a 04

05 a 08

09 a 10

11 a 20

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta
esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao
número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou
preta, de forma contínua e densa.
Exemplo:

A

B

C

D

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(A, B, C e 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.
06 Somente depois de decorridos trinta minutos do início das provas o candidato poderá entregar seu Caderno de
Questões (Prova), seu Cartão de Respostas e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da
sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência
do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
07 Ao candidato NÃO será permitido levar seu Caderno de Questões ou copiar os seus assinalamentos
(Gabarito). Será disponibilizado um exemplar (modelo) da prova no endereço eletrônico www.selecon.org.br,
na data estabelecida no cronograma do concurso (anexo 1 do edital), bem como o gabarito preliminar oficial.
08 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
09 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu
tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.
10 Ao término da prova, entregue ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS E O CADERNO DE QUESTÕES.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às questões
de 1 a 4:
Para você estar passando adiante
Este artigo foi feito especialmente para que você possa estar recortando e possa estar deixando discretamente sobre a mesa de alguém que não consiga estar falando
sem estar espalhando essa praga terrível da comunição
moderna, o futuro do gerúndio.
Você pode também estar passando por fax, estar
mandando pelo correio ou estar enviando pela Internet. O
importante é estar garantindo que a pessoa em questão
vá estar recebendo esta mensagem, de modo que ela possa
estar lendo e, quem sabe, consiga até mesmo estar se
dando conta da maneira como tudo o que ela costuma
estar falando deve estar soando nos ouvidos de quem precisa estar escutando.
Sinta-se livre para estar fazendo tantas cópias quantas
você vá estar achando necessárias, de modo a estar atingindo o maior número de pessoas infectadas por essa
epidemia de transmissão oral.
Mais do que estar repreendendo ou estar caçoando, o
objetivo deste movimento é estar fazendo com que esteja
caindo a ficha nas pessoas que costumam estar falando
desse jeito sem estar percebendo.
Nós temos que estar nos unindo para estar mostrando a nossos interlocutores que, sim!, pode estar existindo uma maneira de estar aprendendo a estar parando de
estar falando desse jeito. Até porque, caso contrário, todos nós vamos estar sendo obrigados a estar emigrando
para algum lugar onde não vão estar nos obrigando a estar ouvindo frases assim o dia inteirinho.
Ricardo Freire.
In  As Cem Melhores Crônicas Brasileiras. Ed. Objetiva, RJ, 2009.

1.

Para o autor, o uso indevido do que ele denomina
futuro do gerúndio propagou-se na comunicação moderna
a ponto de se tornar uma:
A)
B)
C)
D)

maneira de estar aprendendo
garantia de enviar mensagens
epidemia de transmissão oral
construção de linguagem erudita

2. A repetição do chamado futuro do gerúndio em todos
os parágrafos teve como objetivo dar ao texto um efeito:
A)
B)
C)
D)
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resumido
adequado
técnico
irônico

3.

O trecho  Sinta-se livre para estar fazendo tantas
cópias quantas você vá estar achando necessárias... pode
ser reescrito, mantendo-se o sentido da frase, da seguinte
forma:
A) Sinta-se livre para fazer tantas cópias quantas você
achar necessárias...
B) Sinta-se livre para sair e fazer tantas cópias quantas
forem necessárias...
C) Sinta-se livre para conseguir fazer tantas cópias
quantas você fizer necessárias...
D) Sinta-se livre para continuar a fazer tantas cópias
quantas você passar a achar necessárias...

4. As expressõesestou dirigindo e estamos andando

apresentam os verbos principais da ação no gerúndio e
demonstram que esta ação acontece, no momento da fala,
de forma:
A)
B)
C)
D)

hipotética
contínua
duvidosa
imperativa

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Considere a seguinte afirmação:
Marta é paulista ou Carlos é mineiro.
A negação lógica dessa sentença é:
A)
B)
C)
D)

Marta é mineira e Carlos é paulista.
Marta não é mineira ou Carlos não é paulista.
Marta não é paulista e Carlos não é mineiro.
Marta não é paulista ou Carlos não é mineiro.

6. Considere verdadeiras as seguintes proposições:
P1: Todo professor gosta de ler.
P2: Todo aventureiro não gosta de ler.
Portanto, é possível concluir que:
A)
B)
C)
D)

Algum aventureiro é professor.
Nenhum professor é aventureiro.
Alguém que gosta de ler é aventureiro.
Ninguém que gosta de ler é professor.
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7.

Sejam os conjuntos B = {1,2,3,4,5,6}
A = {2, 3, 4, 7} e as seguintes proposições p, q e r:

e

11.

p:
q:
r:
Se V representa o valor lógico verdade e F falsidade, as
proposições p, q e r têm respectivamente, os seguintes
valores lógicos:
A)
B)
C)
D)

F, F, V
V, F, V
F, V, V
F, F, F

8. Num cofrinho, há somente 50 moedas, sendo 20 delas

de um real e as demais de cinquenta centavos. João retira
aleatoriamente, desse cofre, duas moedas. A probabilidade
de ambas as moedas retiradas por João serem de um
mesmo valor corresponde a:
A)
B)
C)
D)

25/49
6/25
70/99
1/50

9. Bruna pretende candidatar-se ao exercício de cargo

no município de Cuiabá. Após longo tempo de estudo,
verifica que existem requisitos previstos para provimento
e investidura na Lei Complementar Municipal nº 93/2003,
dentre os quais consta:
idade a partir de 16 anos
naturalidade cuiabana
comprovante de inserção na Previdência
quitação com o fisco municipal

10. O vereador D.G. consulta os termos da Lei Orgânica

do município de Cuiabá sobre a aprovação das contas do
Prefeito. De acordo com a referida norma, o parecer do
Tribunal de Contas do Estado somente deixará de
prevalecer por decisão de:
A)
B)
C)
D)

Diversos temas relevantes da pauta política do
Congresso Nacional exigem a votação de Emenda à
Constituição. Nos termos da Constituição Federal, a
proposta de Emenda Constitucional será discutida e votada
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos:
A)
B)
C)
D)

maioria simples dos votos dos respectivos membros
maioria absoluta dos votos dos respectivos membros
dois terços dos votos dos respectivos membros
três quintos dos votos dos respectivos membros

12. Nos termos da Constituição Federal, a aprovação,
revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada
pelo:
A)
B)
C)
D)

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
Presidente da Assembleia Legislativa
Procurador Geral de Justiça
Prefeito

13. Suzie promove uma ação indenizatória em face do
LEGISLAÇÃO

A)
B)
C)
D)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

maioria simples dos membros da Câmara
maioria absoluta dos membros da Câmara
dois terços dos membros da Câmara
unanimidade dos membros da Câmara

município X. Sua advogada, Bruna V., aduz que não é
possível acionar o agente público responsável pelo dano
diretamente. Essa interpretação, na doutrina do Direito
Administrativo, é denominada teoria da:
A)
B)
C)
D)

responsabilização direta
dupla garantia
contribuição individual
ação própria

14. Sendo o usuário dos serviços públicos inadimplente,
é possível que eles sejam cessados segundo doutrina
administrativa. Nesse caso, estaria ocorrendo uma
exceção ao princípio da:
A)
B)
C)
D)

mutabilidade
anualidade
continuidade
modicidade

15. Dentre as hipóteses previstas no Código Civil em
que não corre a prescrição, tem-se a existente entre:
A)
B)
C)
D)

autor e réu em ação de oposição
ausentes e presentes quando familiares
tutelados e seus tutores, durante ou após a tutela
os cônjuges, na constância da sociedade conjugal
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16. P. é filho de D.D.G. e esta sofreu agressão que lhe
causou grave dano, tendo repercussão na sociedade do
local onde ambos mantêm seu domicílio. Nesse caso,
P. pode propor ação de responsabilidade civil contra os
causadores do dano, sendo essa hipótese conhecida na
doutrina como dano:
A)
B)
C)
D)

Especial
Direto
Ricochete
Pessoal

17. Bruna V. propôs ação possessória imobiliária em
face de Ana V.V. O imóvel é situado no município de Lucas
do Rio Verde, Estado do Mato Grosso. Nesse caso, a
ação deve ser proposta observado o foro:
A)
B)
C)
D)

da residência do réu
da situação da coisa
do domicílio do autor
do local do fato

18. Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, a

ação rescisória pode ter por fundamento decisão proferida
por magistrado que naquele processo foi considerado:
A)
B)
C)
D)

arbitrário
corrupto
deslocado
incapaz

19. M. é acusado de cometer o crime de Excesso de
Exação previsto no Código Penal. Esse crime é
considerado decorrente de:
A)
B)
C)
D)

erro
negligência
imprudência
dolo

20. J.J., em processo decorrente de crime contra a honra
em que o querelante está sujeito à competência por
prerrogativa de foro, deverá ser julgado pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos do Código de Processo Penal,
quando for oposta e admitida a:
A)
B)
C)
D)
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Exceção de Incompetência
Exceção de Verdade
Exceção de Suspeição
Exceção de Impedimento

