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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: ® •©©
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.

http://www.selecon.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões 
de I a 4:

Para você estar passando adiante

Este artigo foi feito especialmente para que você pos
sa estar recortando e possa estar deixando discretamen
te 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 pre
cisa estar escutando.

Sinta-se livre para estar fazendo tantas cópias quantas 
você vá estar achando necessárias, de modo a estar atin
gindo o maior número de pessoas infectadas por essa 
epidemia de transmissão oral.

Mais do que estar repreendendo ou estar caçoando, o 
obj etivo deste movimento é estar fazendo com que estej a 
caindo a ficha nas pessoas que costumam estar falando 
desse j eito sem estar percebendo.

Nós temos que estar nos unindo para estar mostran
do a nossos interlocutores que, sim!, pode estar existin
do uma maneira de estar aprendendo a estar parando de 
estar falando desse j eito. Até porque, caso contrário, to
dos nós vamos estar sendo obrigados a estar emigrando 
para algum lugar onde não vão estar nos obrigando a es
tar 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) maneira de estar aprendendo
B) garantia de enviar mensagens
C) epidemia de transmissão oral
D) construção de linguagem erudita

2. A repetição do chamado “futuro do gerúndio” em todos 
os parágrafos teve como obj etivo dar ao texto um efeito:
A) resumido
B) adequado
C) técnico
D) 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 expressões”estou 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) hipotética
B) contínua
C) duvidosa
D) imperativa

RACIOCÍNIO LÓGICO

5. Considere a seguinte afirmação:

Marta é paulista ou Carlos é mineiro.

A negação lógica dessa sentença é:
A) Marta é mineira e Carlos é paulista.
B) Marta não é mineira ou Carlos não é paulista.
C) Marta não é paulista e Carlos não é mineiro.
D) Marta não é paulista ou Carlos não é mineiro.

6. Considere verdadeiras as seguintes proposições:

P I : Todo professor gosta de ler.
P2: Todo aventureiro não gosta de ler.

Portanto, é possível concluir que:
A) Algum aventureiro é professor.
B) Nenhum professor é aventureiro.
C) Alguém que gosta de ler é aventureiro.
D) Ninguém que gosta de ler é professor.
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7. Sejam os conjuntos B = {1,2 ,3 ,4,S ,6} e 
e = {2, 3, 4, 7} e as seguintes proposições p, q e r:

p: A c  B 

q: A l l  B =  B r \ A  

r: B -  A =  {1,5, 6, 7}

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

8. Num cofrinho, há somente SO 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) 2S/49
B) 6/2S
C) 70/99
D) 1/50

LEGISLAÇÃO

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 n0 93/2003, 
dentre os quais consta:
A) idade a partir de 16 anos
B) naturalidade cuiabana
C) comprovante de inserção na Previdência
D) quitação com o fisco municipal

IO . 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) maioria simples dos membros da Câmara
B) maioria absoluta dos membros da Câmara
C) dois terços dos membros da Câmara
D) unanimidade dos membros da Câmara

CO NHECIM ENTOS ESPECÍFICOS

11. Num condomínio empresarial, as águas pluviais, 
bem como a drenagem das vias, são conduzidas através 
de canaletas e dutos, após passarem por caixas de areia, 
até uma caixa subterrânea em concreto devidamente 
estanque, com dimensões de 10 m x 12 m x 6 m (altura), 
ou seja, 720 m3 de volume, para o armazenamento da 
água destinada a limpeza das vias, rega de plantas e outros 
fins que não necessitem de água potável.
No último verão, observou-se, durante uma chuva 
torrencial, que o nível da água no referido reservatório 
elevou-se em 10 cm durante o período de uma hora. Nesse 
caso, a vazão de enchimento foi de:
A) 20 l/min
B) 333,3 l/seg
C) 200 l/min
D) 33,3 l/seg

12. O Ibama publicou na edição do Diário Oficial da 
União, de 17 de julho de 2013, a Instrução Normativa (IN) 
no 12, de 16 de julho de 2013. Essa IN regulamenta a 
Resolução Conama no 452/2012 que dispõe sobre os 
procedimentos de controle da importação de resíduos, 
conforme as normas adotadas pela Convenção da Basileia. 
Diante do quadro acima, NÃO é correto afirmar:
A) Essa publicação se constitui em mais uma etapa para 

aperfeiçoar os mecanismos de controle do ingresso 
de resíduos no país e possibilitar maior transparência 
e celeridade nos processos de solicitação de 
importação de resíduos.

B) A importação dos resíduos controlados só é permitida 
se proveniente de país que tenha ratificado a 
Convenção de Basileia e esses resíduos deverão ser 
destinados apenas para reutilização ou reciclagem no 
Brasil em instalações devidamente licenciadas e 
regulares junto ao Cadastro Técnico Federal.

C) O Decreto no 875, de 19 de julho de 1993, já 
preconizava que o movimento transfronteiriço de 
resíduos perigosos e outros resíduos fosse reduzido 
ao mínimo com patível com a adm inistração 
ambientalmente saudável e eficaz desses resíduos e 
que seja efetuado de maneira a proteger a saúde 
humana e o meio ambiente dos efeitos adversos que 
possam resultar desse movimento.

D) A Convenção de Basileia não reconhece que qualquer 
país que seja Parte tenha o direito soberano de proibir 
a entrada ou depósito de resíduos perigosos e outros 
resíduos em seu território
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. Sob a ótica dos impactos ambientais causados 
pelos processos construtivos, existe todo um 
procedimento preconizado para gestão dos resíduos. Com 
relação ao licenciamento ambiental, existe uma legislação 
específica que disciplina todo processo.
Com relação a essa afirmativa, é correto afirmar:
A) Estudos Ambientais são todos e quaisquer estudos 

relativos aos aspectos ambientais relacionados a 
localização, instalação, operação e ampliação de uma 
atividade ou empreendimento, apresentados como 
subsídio para a análise da licença requerida, tais como 
relatório ambiental, plano e projeto de controle 
ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico 
ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de 
área degradada e análise preliminar de risco.

B) A licença ambiental para empreendimentos e atividades 
consideradas efetivas ou potencialmente causadoras 
de significativa degradação do meio dependerá de 
prévio estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), 
ao qual se dará publicidade, garantida a realização de 
audiências públicas, quando couber, de acordo com a 
regulamentação.

C) Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão 
executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental a 
que se refere o artigo IO da Lei n0 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou 
regional.

D) O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, não 
poderá delegar aos Estados o licenciamento de 
atividade com significativo impacto ambiental de âmbito 
regional, uniform izando, quando possível, as 
exigências.

14. A Resolução CONAMA 3O7 estabeleceu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. O Art. So é instrumento 
para a implementação da gestão dos resíduos da 
construção civil, o Plano Integrado de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado pelos 
Municípios e pelo Distrito Federal.
A classificação, armazenagem e destinação final dos 
resíduos deve fazer parte deste Plano, de acordo com os 
seguintes parâmetros, respectivamente:

A) I - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, 
reutilizados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas; II - Classe B: deverão 
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas 
de armazenamento temporário, sendo dispostos de 
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados 
e destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas; IV - Classe A : deverão ser 
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 
encaminhados a áreas de aterro de resíduos da 
construção civil, sendo dispostos de modo a permitir 
a sua utilização ou reciclagem futura.

B) I - Classe B: deverão ser reutilizados ou reciclados na 
forma de agregados, ou encaminhados a áreas de 
aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos 
de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 
futura; II - Classe A: deverão ser reutilizados, reciclados 
ou encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura; III - Classe C: deverão 
ser armazenados, transportados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas especificas;
IV - Classe D : deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas.

C) I - Classe A : deverão ser reutilizados ou reciclados na 
forma de agregados, ou encaminhados a áreas de 
aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos 
de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 
futura; II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados 
ou encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura; III - Classe D: deverão 
ser armazenados, transportados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas; 
IV - Classe C : deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas.

D) I - Classe C : deverão ser reutilizados ou reciclados na 
forma de agregados, ou encaminhados a áreas de 
aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos 
de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 
futura; II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados 
ou encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura; III - Classe A: deverão 
ser armazenados, transportados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas.
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1 5 .  A respeito de Conforto Ambiental, NÃO é possível 
afirmar:
A) O conceito de Conforto Ambiental em Arquitetura e 

Urbanismo está ligado à questão básica de se 
proporcionar aos assentamentos humanos as 
condições necessárias de habitabilidade, utilizando- 
se racionalmente os recursos disponíveis.

B) O Conforto Ambiental compreende o estudo das 
condições térm icas, acústicas, lum inosas e 
energéticas e os fenômenos físicos a elas associados 
como um dos condicionantes da forma e da 
organização do espaço.

C) Conforto Ambiental compreende projetar considerando 
as especificidades climáticas do local, a luz natural, 
o conforto ambiental e a eficiência energética como 
parâmetros de projeto arquitetônico, enfocando o 
desenvolvimento bioclimático sustentável.

D) Conforto Ambiental e Eficiência Energética estão 
intimamente ligados e, se executados de forma correta, 
podem gerar até 99% de economia de energia.

. A indústria da construção civil é um setor produtivo 
que possui considerável papel na economia do Brasil. A 
indústria  da construção civil, por conta de sua 
grandiosidade, é atualmente a maior consumidora de 
recursos naturais da sociedade, absorvendo de 20 a S0% 
desses recursos explorados no mundo.
Em relação a essa afirmativa, NÃO é possível considerar:
A) Como em todo processo industrial, o uso dos insumos 

da indústria da construção civil gera resíduos e, em 
grande escala, que necessitam ser gerenciados. O 
macro-complexo da indústria da construção civil é 
responsável por 40% dos resíduos gerados na 
economia.

B) No Brasil, os resíduos da indústria da construção civil 
correspondem a aproximadamente S0% do total de 
resíduos sólidos produzidos.

C) Na construção de edifícios, aproximadamente 100 kg 
de resíduos são produzidos por metro quadrado de 
pavimento construído.

D) Pode-se registrar a geração de uma a duas toneladas 
por metro quadrado de pavimento demolido.

17 . A grande maioria da ETE (Estações de Tratamento 
de Esgotos) do Brasil são aeróbicas, ocupam um grande 
espaço físico, estão nas proximidades de áreas habitadas, 
consomem muita energia, utilizam produtos químicos, têm 
custo operacional elevado e visam, principalmente, retirar 
a maior parte possível da carga orgânica para devolver o 
efluente tratado a um corpo hídrico já totalmente poluído, 
pelas descargas clandestinas ou nas cercanias de 
comunidades carentes.
Algumas propostas de melhoria poderiam ser adotadas, 
destacando-se entre elas:
A) Todas as ETE deveriam ser anaeróbias, independente 

da concepção do tratamento proposto.
B) Todas as ETE existentes e tradicionais podem utilizar 

os subprodutos gerados do tratamento para sua 
autossustentabilidade.

C) É perfeitamente possível gerar hidrogênio a partir de 
qualquer ETE, sem nenhum processo complementar 
de alta tecnologia.

D) É perfeitamente possível gerar gás natural, biodiesel, 
água industrial e composto orgânico a partir de uma 
ETE projetada para este fim.

18 . Quase uma década depois de participarem do plantio 
de aproximadamente 1S0 mil mudas de leguminosas 
florestais, em áreas de mineração de areia de um polo 
produtor em uma região, pesquisadores da Embrapa 
Agrobiologia retornaram ao local para analisar a atual 
situação.
Diante do quadro acima, algumas considerações podem 
ser feitas, com EXCEÇÃO de:
A) Já se pode avistar quase cem hectares de floresta ao 

redor das lagoas de extração de areia e nas lagoas de 
rejeito, onde é depositado o material não comercial.

B) O Sindicato dos Mineradores de Areia da região pode 
solicitar à Embrapa uma nova proposta para o plantio 
de mais cem hectares de áreas utilizadas na mineração 
de areia e posterior exploração da mineração.

C) O uso de leguminosas arbóreas fixadoras de nitrogênio 
na recuperação de áreas degradadas pela mineração 
de areia recupera a fertilidade do solo e permite sua 
utilização agrícola posterior.

D) O processo exploratório de areia causa danos 
consideráveis ao meio ambiente, formação de lagoas 
artificiais, erosão, desertificação e preocupação por 
parte dos proprietários dos terrenos que os arrendavam 
a empresas mineradoras para a extração de areia para 
abastecer a construção civil.
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O município de Pedrito criou uma lei para regularizar 
e disciplinar todo o processo de Gestão do Sistema de 
Limpeza Urbana, desde sua geração até a disposição final 
dos resíduos sólidos.
Na elaboração da lei, algumas considerações foram feitas, 
porém uma foi vetada por NÃO corresponder ao processo 
legal.
Marque, então, a alternativa que apresenta a proposta 
passível de veto:
A) Os resíduos sólidos podem ser classificados em dois 

grupos: Resíduos Sólidos Urbanos e Resíduos Sólidos 
Especiais.

B) Os resíduos de poda de manutenção de jardim, pomar 
ou horta de habitação unifamiliar ou multifamiliar são 
classificados como RSU- Resíduos Sólidos Urbanos.

C) A remoção, realizada através da coleta regular, que 
abrange a coleta domiciliar, a coleta pública e a coleta 
programada é de competência exclusiva do órgão ou 
entidade municipal competente.

D) Os estabelecimentos comerciais, as indústrias, as 
instituições, órgãos e entidades públicas e as unidades 
de trato de saúde integrantes das redes públicas federal 
e estadual ou integrantes da rede privada serão sempre 
atendidas pelo serviço de coleta domiciliar regular.

20 . Sem espaço para aterrar o lixo que produzem, dois 
municípios do Estado do Mato Grosso decidiram queimar 
o lixo coletado nas ruas e deixaram em alerta especialistas 
ambientais.
Em relação a esse fato, é possível afirmar que:
A) Incinerar de forma correta o lixo é sempre mais barato 

do que enterrá-lo em aterros sanitários.
B) Estudos internacionais apontam relação entre usinas 

de queima de lixo e casos de câncer detectados em 
moradores de suas imediações.

C) A incineração libera gases que podem poluir a 
atmosfera provocando impactos ambientais. Os gases 
resultantes da incineração são bastante tóxicos, por 
isso devem passar por um processo de tratamento.

D) A incineração deve ser feita num gigantesco forno. Ao 
final, as cinzas devem ser levadas ao aterro sanitário. 
Como o volume do lixo dessas cinzas é cerca de dez 
vezes maior do que o volume do lixo queimado, a 
incineração não ajuda a resolver o problema de espaço.


