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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.

CUIABÁ  ENGENHEIRO CIVIL

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

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)

11.

Em um projeto de esgoto predial, verificou-se
tubulação de 100 mm de diâmetro entre duas caixas de
inspeção, distantes 20 m uma da outra, apresentando
desnível de 5 cm. De acordo com a NBR 8160 (Sistemas
Prediais de esgoto sanitário  Projeto e execução), esse
desnível, em centímetros, deve ser:
A) corrigido para 10 cm, pois seria o mínimo para esta
distância
B) corrigido para 15 cm, pois para este diâmetro de tubo
é o mínimo até 40 m de distância
C) corrigido para 20 cm em função da distância e diâmetro
utilizado
D) mantido em 5 cm por ser suficiente

12.

Ao se construir um telhado, optou-se por utilizar
telhas trapezoidais de alumínio. Entre as opções a seguir,
a que apresenta a menor porcentagem possível de
caimento é:
A)
B)
C)
D)

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

45%
30%
22%
10%

13. Uma viga está simplesmente apoiada, com vão de

8 m e balanço de 2 m. É submetida a um carregamento
uniformemente distribuído de 2 kN/m ao longo de todo o
comprimento. O valor do momento fletor em módulo, que
traciona as fibras superiores no apoio próximo ao balanço,
em kNm, é:
A)
B)
C)
D)

8,0
4,0
6,0
2,0

14. As estacas prensadas possuem como característica

principal a cravação no terreno de elementos pré-moldados,
um após o outro, justapostos, até se conseguir o
comprimento desejado, utilizando para isso macaco
hidráulico, encontrando reação no peso da própria estrutura
a reforçar ou então em sobrecargas adicionais
convenientes.
Essa descrição refere-se ao método executivo das estacas
tipo:
A)
B)
C)
D)

Escavada
Raiz
Mega
Strauss
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15. Segundo a NR-18, para garantir as adequadas

condições e meio ambiente de trabalho na indústria da
construção civil, um alojamento de canteiro de obra com
50 m² deve ter área de ventilação, em m², de no mínimo:
A)
B)
C)
D)

4,0
5,0
3,5
2,5

16. Nos projetos de estradas e pavimentação, sobre as

bases e sub-bases estabilizadas com aditivos, a
denominação solo-cimento refere-se a uma mistura
devidamente compactada de solo, cimento Portland e:
A) água, resultando em um material duro e cimentado; o
teor de cimento adotado usualmente é da ordem de 6
a 10%
B) cal, resultando em um material de consistência mole
e flexível; o teor de cimento é da ordem de 2 a 3%
C) betume, resultando em um material plástico e rígido;
o teor de cimento é da ordem de 2,5%
D) cal, resultando em um material durável e flexível; o
teor de cimento é da ordem de 50%

17.

Segundo a Lei nº 8.666/1993, é dispensável a
licitação para obras e serviços, desde que não se refira a
parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para
obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local,
que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente,
desde que o valor, em reais, não ultrapasse o valor previsto
na modalidade convite em:
A)
B)
C)
D)

15.000,00
22.500,00
30.000,00
37.500,00

18. Para se representar, no papel, uma linha reta que,
no terreno, mede 45 m, utilizando-se a escala 1/450, o
valor desta linha em cm vale:
A)
B)
C)
D)

4

9,0
4,5
18,0
10,0

19. Leia os seguintes artigos do Código Penal brasileiro:
Art. 121, CP.- Matar alguém: Pena - reclusão, de
seis a vinte anos.
Art. 132, CP. - Expor a vida ou a saúde de outrem
a perigo direto e iminente: Pena - detenção, de
três meses a um ano, se o fato não constitui crime
mais grave.
Sobre responsabilidade técnica, civil e criminal em obras
de engenharia e conhecimentos legais sobre o
enquadramento dos responsáveis referentes aos artigos
121 e 132 do código penal, é correto afirmar:
(A) Condutas eivadas de imprudência, negligência ou
imperícia, porquanto próprias do ato culposo, são
puníveis na forma do artigo 132 do Código Penal.
Assim, a exposição a perigo decorrente de ato
desastroso do autor configura o crime, já que há
previsão para a punição do fato praticado culposamente.
(B) É compreensível que o delito do artigo 132 não incida
de modo subsidiário, pois nunca resultará em violação
de norma penal mais grave.
(C) O profissional está sujeito às responsabilidades ligadas
ao exercício de sua profissão. São elas:
Responsabilidade Técnica ou Ético-Profissional;
Responsabilidade Civil; Responsabilidade Penal ou
Criminal;
Responsabilidade
Trabalhista;
Responsabilidade Administrativa. Cada uma delas
independe das outras e pode resultar de fatos ou atos
distintos, ou até um mesmo de fato ou ato diretamente
ligado à atividade profissional.
(D) Os profissionais que executam atividades específicas
das áreas tecnológicas não devem assumir a
responsabilidade técnica por todo trabalho que
realizam.
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20. Sobre Projeto Básico, Termo de Referência e Lei
8.666/93, pode-se afirmar que:

(A) Projeto Básico é o conjunto de elementos necessários
e suficientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras
ou serviços objeto da licitação, elaborado com base
nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento,
e que possibilite a avaliação do custo da obra e a
definição dos métodos e do prazo de execução.
(B) O termo de referência, que difere totalmente de projeto
básico, é o documento elaborado a partir dos estudos
técnicos preliminares, deve conter os elementos
necessários e suficientes, sem um exigível nível de
precisão, bastando caracterizar o objeto da licitação.
(C) No que tange à aquisição de bens, a Lei exigiu
instrumento minucioso como o Projeto Básico.
Estabelece a necessidade de especificação técnica
precisa, clara e suficiente para subsidiar o
processamento da aquisição do bem.
(D) O termo de referência é o documento que deverá conter
elementos capazes de propiciar avaliação do custo
pela administração diante de orçamento detalhado,
definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preço de
mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitação do objeto, sendo desnecessário
estabelecer deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalização e gerenciamento do
contrato.
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