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LÍNGUA PORTUGUESA

1.( SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - 
MT - ADMINISTRADOR)

VACINAS, PARA QUE AS QUERO?

Em um momento em que os menos avisados suspei-
tam das vacinas, as autoridades em saúde pública e imuno-
logia apresentam dados mostrando que, na realidade, as 
vacinas precisam, sim, ser inoculadas com mais frequência. 
Esse é o teor do artigo ‘Quanto tempo duram as vacinas?”, 
assinado por Jon Cohen publicado na prestigiosa revista 
Science em abril de 2019. Nele, Cohen indaga, entre outros 
assuntos, por que o efeito protetor das vacinas contra a 
gripe dura tão pouco (em média, depois de 90 dias, a pro-
teção começa a cair) e em outras, como as da varíola e da 
febre amarela, a ação é bem mais prolongada.

Alguns especialistas argumentam que certos vírus 
sofrem altas taxas de mutação e geram novos clones, 
que, por serem ligeiramente diferentes dos originais, 
não seriam reconhecidos pelas células do sistema imu-
ne. Mas, a coisa não é tão simples assim.

Ao estudar a caxumba (que ainda afeta os huma-
nos), por exemplo, os epidemiologistas descobriram 
que a recorrência da doença acontece com mais fre-
quência em uma determinada faixa etária (entre 18 e 
29 anos de idade). Se a reinfecção dependesse apenas 
de mutações, todas as idades deveriam ser igualmente 
afetadas. Assim, o enigma perdura.

No entanto, o consenso entre os imunologistas es-
pecializados em vacinas é que, de fato, precisamos de 
mais exposição aos agentes infecciosos ou às próprias 
vacinas. Em outras palavras, no caso da gripe, teríamos 
que tomar doses seguidas da vacina a fim de aumentar 
seu efeito protetor. Em razão desses achados, os pes-
quisadores chegaram até a criticar a decisão da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) de recomendar que 
a vacina contra a febre amarela devesse ser inoculada 
apenas uma vez, isto é, seria uma vacina vitalícia.

A necessidade da exposição constante aos agen-
tes infecciosos vai de encontro à hipótese do biólogo 
norteamericano Jared Diamond que, em seu livro Ar-
mas, germes e aço, defende a ideia de que, ao longo 
da história, o sucesso dos conquistadores se deveu, 
em parte, ao fato de eles serem originalmente cosmo-
politas e, dessa maneira, terem adquirido resistência 
imunológica aos agentes infecciosos da época. Mesmo 
resistentes, seriam portadores desses agentes, o que 
manteria a memória imunológica. Já os conquistados, 
grupo formado por populações menores, sucumbiriam 
ao confronto por não serem capazes de se defender 
tanto dos invasores humanos quanto daqueles micros-
cópicos.

Embora o avanço nessa área seja promissor, o me-
canismo que torna uma vacina mais duradoura ou não 
ainda segue sem resposta. Como afirma Cohen em seu 
artigo, “essa é uma pergunta de um milhão de dóla-
res!” (aproximadamente, o valor do prêmio Nobel).

A despeito disso, ninguém deveria duvidar do po-
der das vacinas. Muito pelo contrário. A tendência atu-
al no tratamento de doenças crônicas, como o câncer e 
a artrite reumatoide, é a imunoterapia. Um dia, quem 
sabe, teremos vacinas contra todos esses males.

Franklin Rumjanek
(Disponível em: http:/cienciahoje.org.br/artigo/va-

cinasara-que-as-quero/)
A ideia central do segundo parágrafo é apresenta-

da pelo seguinte procedimento recorrente em gêneros 
discursivos midiáticos:

(A) narrativa imprecisa
(B) descrição subjetiva
(C) falsa suposição
(D) discurso indireto

2.( SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - 
MT - ADMINISTRADOR)

Responda a questão abaixo conforme o texto VACI-
NAS, PARA QUE AS QUERO?

“por serem ligeiramente diferentes dos originais, 
não seriam reconhecidos pelas células do sistema imu-
ne” (2º parágrafo). O trecho destacado pode ser rees-
crito, mantendo o sentido original da frase, da seguin-
te forma:

(A) mesmo sendo ligeiramente diferentes dos ori-
ginais
(B) uma vez que são ligeiramente diferentes dos 
originais
(C) apesar de serem ligeiramente diferentes dos 
originais
(D) contanto que sejam ligeiramente diferentes dos 
originais

3.( SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - 
MT - ADMINISTRADOR)

Responda a questão abaixo conforme o texto VACI-
NAS, PARA QUE AS QUERO?

No terceiro parágrafo, o emprego do modo verbal 
em “dependesse” expressa a seguinte ideia:

(A) evento com prolongamento constante
(B) ação com duração no passado
(C)hipótese pouco provável
(D) probabilidade com ocorrência certa
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4.( SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - 
MT - ADMINISTRADOR)

Responda a questão abaixo conforme o texto VACI-
NAS, PARA QUE AS QUERO?

No primeiro parágrafo, o emprego dos parênteses 
introduz expressão com valor de:

(A) explicação
(B) contraposição
(C)consequência
(D) comparação

5.( SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - 
MT - ADMINISTRADOR)

Responda a questão abaixo conforme o texto VACI-
NAS, PARA QUE AS QUERO?

A ideia central apresentada no quarto parágrafo se 
refere à seguinte temática:

(A) consequência das doenças
(B)suspensão de tratamento
(C)tempo de imunização
(D) causas de contágio

6.( SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - 
MT - ADMINISTRADOR)

Responda a questão abaixo conforme o texto VACI-
NAS, PARA QUE AS QUERO?

Em “Mas, a coisa não é tão simples assim” (2º pa-
rágrafo), o uso da palavra “coisa” é informal, pelo se-
guinte motivo:

(A) indicar um ser aparentemente desconhecido
(B) expressar referência muito genérica
(C) apresentar grafia incomum
(D) possuir origem imprecisa

7.( SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - 
MT - ADMINISTRADOR)

Responda a questão abaixo conforme o texto VACI-
NAS, PARA QUE AS QUERO?

O título antecipa o seguinte posicionamento do au-
tor discutido ao longo do texto:

(A) defende que o efeito do tratamento não pode 
ser superior a três meses
(B) associa-se aos que duvidam da eficácia dos pro-
cessos de vacinação
(C) deseja que haja restrições às pesquisas com ví-
rus inoculado
(D) entusiasma-se com a ampliação do uso da imu-
noterapia

8.( SELECON - 2021 - PREFEITURA DE ALTO ARA-
GUAIA - MT - BIBLIOTECÁRIO)

Leia o Texto | para responder à questão

Texto l

A água e a escassez

 Vista do espaço, a Terra parece um planeta azul 
com 72% de sua superfície coberta por água. Quase 
1,350 bilhão de Kmº estão disponíveis na superfície 
do planeta; 97% deste volume é água salgada (mares 
e oceanos) e 3%, água doce. As camadas de gelo po-
lar constituem três quartos da água doce superficial. 
Embora a água doce seja a principal fonte de abasteci-
mento de água das pessoas, só uma pequena parte da 
totalidade da água disponível na terra (0,3%) é real-
mente usada com esse propósito.

Há 400 a C., Hipócrates (460-377) já chamava a 
atenção de seus colegas para a relação entre a qua-
lidade da água e a saúde da população. Foi profético 
quando disse que o médico “que chega numa cidade 
desconhecida deveria observar com cuidado a água 
usada por seus habitantes”. Entretanto, pouco crédito 
lhe foi dado e um período subsequente de obscurantis-
mo durou mais de 2000 anos.

A partir de 1875 e durante os 20 anos seguintes, os 
cientistas identificaram os microorganismos causado-
res da lepra, antrax, tuberculose, cólera, pasteurelose, 
febre tifoide, tétano, praga etc. Estas descobertas pro-
porcionaram o desenvolvimento da higiene pessoal e 
da saúde pública, as quais vieram a contribuir para o 
aumento da expectativa de vida pós-parto, tal como 
tem ocorrido na Europa nos dois últimos séculos.

Atualmente, nos países da América Latina e do 
Caribe, o consumo médio de água é de 200 litros por 
pessoa/dia. Contudo, esta quantidade somente reflete 
aquela usada pelo consumidor. Na realidade, a quanti-
dade de água extraída do ambiente natural para pro-
duzir água potável é maior que a quantidade de água 
que os usuários recebem. Isto depende das condições 
de operação das redes e, principalmente, do nível dos 
vazamentos.

No gerenciamento dos recursos hídricos, devem-se 
considerar os riscos associados ao consumo da água, 
os quais podem ser coletivos ou individuais, imediatos 
ou de longo prazo. Durante todo o ciclo da água, as 
descargas isoladas ou a poluição generalizada — sejam 
industriais, agrícolas ou urbanas — podem comprome-
ter a qualidade da água e torná-la, total ou parcialmen-
te, imprópria para consumo.
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Permanentemente, as autoridades sanitárias de-
vem oferecer informação ao público, especialmente 
aos clientes “sensíveis”, para os quais uma mudança na 
qualidade da água possa representar um risco poten-
cialmente mortal (pessoas com diálesis). Esta informa-
ção é essencial em casos de contaminação acidental, 
mas também deve ser proporcionada em circunstân-
cias normais, já que a água é o bem mais amplamente 
consumido no mundo.

E importante obter os pontos de vista do público 
com respeito à quantidade e qualidade da água para 
consumo, que deve cumprir a citada Legislação Fede-
ral, quanto ao atendimento dos padrões de potabili-
dade. Finalmente, o público deve informar-se, não só 
com relação à qualidade da água, mas também quan-
to aos custos que implica usá-la e manter as redes de 
abastecimento. Isto dará às pessoas um incentivo para 
não desperdiçar este recurso limitado.

José Carlos Simões Florençano
(Adaptado. http:/Awww.abes-mg.org.br/visuali-

zacao-de-noticias/ ler/584/ opiniao-a-agua-e-a-escas-
sez)

A palavra “profético” é acentuada pelo mesmo mo-
tivo de:

(A) saúde
(B) países
(C) séculos
(D) disponíveis

9.( SELECON - 2021 - PREFEITURA DE ALTO ARA-
GUAIA - MT - BIBLIOTECÁRIO)

Responda a questão abaixo conforme o texto A 
ÁGUA E A ESCASSEZ

A expressão verbal “devem-se considerar” (5º pa-
rágrafo) encontra-se no plural por concordar com:

(A) “recursos hídricos”
(B) “os riscos associados”
(C) “coletivos ou individuais”
(D) “imediatos ou de longo prazo”

10.( SELECON - 2021 - PREFEITURA DE ALTO 
ARAGUAIA - MT - BIBLIOTECÁRIO)

Responda a questão abaixo conforme o texto A 
ÁGUA E A ESCASSEZ

“Embora a água doce seja a principal fonte de abas-
tecimento de água das pessoas, só uma pequena par-
te da totalidade da água disponível na terra (0,3%) é 

realmente usada com esse propósito” (1º parágrafo). 
A primeira parte da frase encontra-se adequadamente 
reescrita, mantendo o sentido global, em:

(A) como a água doce é a principal fonte de abaste-
cimento de água das pessoas
(B) apesar de a água doce ser a principal fonte de 
abastecimento de água das pessoas
(C) uma vez que a água doce é a principal fonte de 
abastecimento de água das pessoas
(D) em função de a água doce ser a principal fonte 
de abastecimento de água das pessoas

11.( SELECON - 2021 - PREFEITURA DE ALTO 
ARAGUAIA - MT - BIBLIOTECÁRIO)

Responda a questão abaixo conforme o texto A 
ÁGUA E A ESCASSEZ

“Há 400 à C., Hipócrates (460-377) já chamava a 
atenção de seus colegas para a relação entre a qua-
lidade da água e a saúde da população. Foi profético 
quando disse que o médico ‘que chega numa cidade 
desconhecida deveria observar com cuidado a água 
usada por seus habitantes” (2º parágrafo). No trecho, 
a segunda frase estabelece com a primeira uma rela-
ção de:

(A) ressalva
(B)oposição
(C) finalidade
(D) explicação

12.( SELECON - 2021 - PREFEITURA DE ALTO 
ARAGUAIA - MT - BIBLIOTECÁRIO)

Responda a questão abaixo conforme o texto A 
ÁGUA E A ESCASSEZ

No primeiro parágrafo, a relação estabelecida en-
tre a primeira frase e as seguintes pode ser resumida 
pelo seguinte par de palavras:

(A) generalização/especificação
(B) informação/contradição
(C)dado/comparação
(D) fato/opinião



INFORMÁTICA BÁSICA

1

INFORMÁTICA BÁSICA

1. (SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - MT - 
ADMINISTRADOR)

No uso dos recursos do editor de textos Word de uma 
das últimas versões 2010/2013/2016/2019 BR, após fina-
lizar a digitação de um texto, um professor que trabalha 
na Secretaria Municipal de Educação decidiu acionar uma 
tecla de função para verificar ortografia e gramática e, em 
seguida, executar um atalho de teclado que corresponde 

a acionar o Ícone   A tecla de função e o atalho de 

teclado são, respectivamente:
(A) F3 e Ctrl+B
(B) F3 e Ctrl+S
(C) F7 e Ctrl+B
(D) F7 e Ctrl+S

2. (PREFEITURA DE CUIABÁ - MT PROVA: SELECON 
- 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - MT - ADMINISTRA-
DOR)

Atualmente, para garantir integridade e proteção dos 
dados, é de fundamental importância a realização de cópia 
de segurança, conhecida como backup. Por suas caracte-
rísticas, dois dispositivos de armazenamento empregados 
nessa atividade são:

(A) scanner e disco rígido
(B) pendrive e disco rígido
(C) scanner e webcam digital
(D) pendrive e webcam digital

3. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - TÉCNICO DE IN-
FORMÁTICA (REDE DE COMPUTADORES))

Um técnico de informática realizou a instalação física 
de uma impressora integrando-a a um microcomputador. 
Consequência da existência de um recurso nos sistemas 
operacionais atuais, de imediato, o sistema “enxergou” o 
novo hardware, tendo instalado os drivers do equipamen-
to, tornando possível o uso da impressora a partir desse 
momento. A grande vantagem desse recurso é que ele 
soluciona problemas relacionados a conflitos de interrup-
ções. Tecnicamente, esse recurso é conhecido por:

(A) setup
(B) dashboard
(C) plug and play
(D) balance scoreboard

4. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - TÉCNICO DE IN-
FORMÁTICA (REDE DE COMPUTADORES))

Ao navegar em sites da internet nos browsers Edge, 
Google Chrome e Mozilla Firefox nas versões atuais de 
32 e 64 bit em português, a navegação pode ser feita no 
modo tela cheia, por meio do acionamento de uma tecla 
de função específica. Essa tecla de função é:

(A) F2
(B) F3
(C) F11
(D) F12

5. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - TÉCNICO DE IN-
FORMÁTICA (REDE DE COMPUTADORES))

Ao usar os recursos do software Impress da suíte Li-
breOffice 7.0 64 bits, versão em português e se acionar 
um ícone por meio do cursor do mouse, surge na tela uma 
pequena janela de diálogo, mostrada a seguir:

De acordo com a imagem acima, o ícone acionado vem 
a ser:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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6. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - TÉCNICO DE IN-
FORMÁTICA (REDE DE COMPUTADORES))

Um técnico em informática está digitando um texto no 
Word 2019 BR e acionou um ícone de uma guia da Barra 
de Menu existente na Faixa de Opções do editor para reali-
zar a verificação de ortografia e gramática. A guia e o ícone 
são, respectivamente:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

7. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - TÉCNICO DE IN-
FORMÁTICA (REDE DE COMPUTADORES))

Um técnico de informática está trabalhando em um 
notebook com sistema operacional Windows 10 BR. Nesse 
contexto, ele realizou os procedimentos listados a seguir.

I. Executou um atalho de teclado para mostrar na tela 
o ambiente gráfico do explorador de arquivos. 

II. Nesse explorador, selecionou a pasta C:/CONTRA-
TOS. Em seguida, executou outro atalho de teclado para 
selecionar todos os arquivos armazenados nessa pasta.

Os atalhos de teclado em I e II são, respectivamente:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

8. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - TÉCNICO DE IN-
FORMÁTICA (REDE DE COMPUTADORES))

Um técnico em informática criou uma planilha no soft-
ware Calc da suíte LibreOffice 7.0 64 bits, versão em portu-
guês, tendo realizados os procedimentos listados a seguir.

I. Em D9 inseriu a expressão =PROCV(A5;A4:D7;4;1). 
II. Em D11 inseriu a expressão =CONT.SE(B4:C6;”*”).

Nessas condições, os valores mostrados nas células D9 
e D11 são, respectivamente:

(A) Ribamar e 2
(B) Ribamar e 6
(C) 978436521 e 2
(D) 978436521 e 6

9. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO)

No contexto dos conhecimentos básicos de informática 
e dos conceitos de organização de arquivos, os gerenciado-
res de pastas e arquivos existentes nos sistemas operacio-
nais,como o Explorer nos ambientes Windows7/8.1/10BR, 
empregam ícones padronizados por default, para identifi-
car pastas e arquivos.Exemplos desses ícones são mostra-
dos, respectivamente, na seguinte opção:

(A) 
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(B) 

(C) 

(D) 

10. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO)

Na manipulação de tabelas e gráficos, o Excel 2019 
BR é, atualmente, um dos principais aplicativos utilizados.
Nesse software,é possível gerar um gráfico, como o ilustra-
do na figura, a partir de uma tabela.

Esse gráfico deve ser usado para exibir tendências ao 
longo do tempo ou categorias, quando a ordem for impor-
tante e no caso em que houver muitos pontos de dados. 
Trata-se do tipo de gráfico conhecido como:

(A) histograma
(B) dispersão
(C) cascata
(D) linha

11. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO)

Tanto o Powerpoint do pacote MSOffice 2019 BR como 
o Impress da suíte LibreOffice 7.0 (x64) em português re-
presentam dois dos principais softwares utilizados na cria-
ção e montagem de apresentações corporativas de slides.
Três funcionalidades do Powerpoint são listadas a seguir.

I. Permite salvar uma apresentação no formato deno-
minado“Apresentação Habilitada para Macro do Power-
point”. 

II. Permite salvar a apresentação no formato nativo 
do Impress,identificado como “Apresentação Open Docu-
ment”. 

III. Permite salvar o conteúdo de um slide em um for-
mato de imagem,entre vários possíveis, suportados por 
páginas de sites na internet.

Três siglas para os formatos descritos em I, II e III são, 
respectivamente:

(A) PPSX, ODPe JPG
(B) PPTX, ODFe ZIP
(C) PPMX, ODO e PDF
(D) PPWX, ODS e PNG

12. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO)

Uma característica dos serviços de correio eletrônico 
como o WebMail vem a ser:

(A) Permite anexar arquivos aos e-mails,independente 
de formato e de tamanho.
(B) Emprega o protocolo SMTP para envio das mensa-
gens no trajeto origem ao destinatário.
(C) Exige que os e-mails sejam criados conforme o pa-
drão usuário&domínio.com.br para serem válidos.
(D) Armazena os e-mails oriundos da internet em uma 
caixa postal padrão do usuário de destino, padroniza-
da como Mensagens.

13. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO)

Afigura em I abaixo mostra diversos recursos na Faixa 
de Opções do Excel 2019 BR, que surge na tela a partir do 
acionamento da guia Inserir da Barra de Menus
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- I - Por meio do ponteiro do mouse, ao clicar em um 
dos recursos, é exibida a janela pop-up indicada na figura 
II a seguir.

- II - O recurso acionado em I é:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

14. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO)

A planilha abaixo foi criada no Calc da suíte LibreOffice 
7.0 (x64), versão em português, tendo sido realizados os 
procedimentos listados a seguir.

I. EmE13,E14,E15eE16,foram inseridas expressões 
usando a função MENOR para determinar o menor preço 
entre as cotações dos fornecedores ITJ-1, ITJ-2 e ITJ-3 nas 
colunas de B, C e D nas linhas 13, 14, 15 e 16. 

II. Em F13, foi inserida uma expressão usando a função 
SE para mostrar a empresa vencedora no item indicado 
em A13, usando o conceito de referência absoluta. 

III. Para finalizar, mediante os comandos de copiar e 
colar, a célula F13 foi selecionada e seu conteúdo copiado 
para as células F14, F15 e F16.

Nessas condições, as expressões inseridas em E15 e 
em F14 foram, respectivamente:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

15. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO)

O uso dos recursos dos editores de textos MS Word 
2013/2016/2019 BR eWriterdasuíte LibreOffice7.0ousu-
perior,em português,um documento pode ser configurado 
de dois modos, como indicados abaixo.

No Word 2019 BR, essa figura é mostrada na tela a par-
tir da execução dos procedimentos listados a seguir.
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

1. (SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - MT - 
BACHAREL EM DIREITO)

Jó é professor de Direito Desportivo e assessora juridi-
camente a associação desportiva TP Cientificado de litígio 
submetido à Justiça Desportiva, busca proferir parecer es-
tabelecendo, de plano que, nos termos da Constituição:

(A) deve ocorrer o esgotamento das instâncias despor-
tivas
(B) pode ocorrer a propositura de ações judiciais ur-
gentes
(C) é vedada a intervenção do Poder Judiciário a qual-
quer tempo
(D) o Ministério Público atua na Justiça Desportiva

2. (SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - MT - 
BACHAREL EM DIREITO)

Pietra é membro do Ministério Público do Estado C 
e está investigando fatos que podem caracterizar delitos 
ambientais. Sendo uma de suas atribuições, a tutela co-
letiva determina, para alcançar os seus objetivos, nos ter-
mos da Constituição Federal, a instauração de:

(A) sindicância patrimonial
(B) investigação especial
(C) inquérito civil
(D) procedimento prévio

3. (SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - MT - 
BACHAREL EM DIREITO)

Milena formou-se bacharel em Direito com vinte anos 
de idade e com vinte e quatro obteve o seu doutorado em 
Direito, vindo a ser proeminente advogada. Diante do seu 
currículo admirável, teve seu nome aventado para compor 
o SupremoTribunal Federal contando trinta anos de ida-
de. Nos termos da Constituição Federal, um dos requisitos 
para compor o SupremoTribunal Federal consiste em ser 
cidadão com mais de:

(A) dezoito anos de idade
(B) vinte e um anos de idade
(C) vinte e cinco anos de idade
(D) trinta e cinco anos de idade

4. (SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - MT - 
BACHAREL EM DIREITO)

Letícia é deputada federal e propõe projeto de lei re-
gulamentando o processo de crimes de responsabilidade, 
seu processo e julgamento. Nos termos da interpretação 
do Supremo Tribunal Federal, essa competência legislativa 
é:

(A) dos Estados
(B) da União
(C) do Distrito Federal
(D) dos Municípios

5. (SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - MT - 
BACHAREL EM DIREITO)

Paula percebe valores determinados judicialmente 
correspondentes a dez salários mínimos. Nos termos da 
interpretação do Supremo Tribunal Federal, sobre a veda-
ção de vinculação do Art. 7º. da Constituição Federal, esse 
ato não se aplicaria:

(A) aos créditos fiscais
(B) aos aumentos de vencimentos
(C) ao indexador de gratificação
(D) às pensões alimentícias

6. (SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - MT - 
BACHAREL EM DIREITO)

William é brasileiro naturalizado, tendo nascido na In-
donésia. Após muitos anos exercendo atividades na inicia-
tiva privada pretende realizar concurso público e procura 
verificar quais os cargos que poderia acessar. Nos termos 
da Constituição Federal, constitui cargo privativo de brasi-
leiro nato o atinente a:

(A) servidor do Poder Judiciário
(B) analista do Ministério Público
(C) oficial das Forças Armadas
(D) ministro do Superior Tribunal de Justiça

7. (SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - MT - 
FONOAUDIÓLOGO)

A categoria de agentes públicos a quem se incumbe a 
execução das diretrizes traçadas pelo Poder Público e que 
são os responsáveis pelos destinos fundamentais do Esta-
do, caracterizando-se pelo exercício de funções de direção 
e orientação estabelecidas na constituição, é a denomina-
da:

(A) agentes particulares
(B) servidores públicos
(C) agentes de fato
(D) agentes políticos
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8. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ANALISTA DE RE-
CURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO)

O adicional noturno teve origem na constituição de 
1937 que estabelecia que “o trabalho à noite, a não ser 
nos casos em que é efetuado periodicamente por turnos, 
será retribuído com remuneração superior à do diurno”. 
Atualmente, o adicional noturno encontra-se regulamen-
tado no Art. 7º da Constituição Federal. Conforme descrito 
na CLT, o adicional noturno é realizado no horário de tra-
balho:

(A) das 23 horas até às 06 horas da manhã
(B) conforme descrito em cada convenção ou acordo 
coletivo de trabalho de acordo com cada categoria
(C) das 00:00 horas até às 05 horas da manhã
(D) das 22 horas às 05 horas da manhã

9. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ANALISTA TÉCNI-
CO (PROMOÇÃO COMERCIAL)

Ao administrador devidamente registrado no CRA, 
contratado para trabalhar mediante concurso na EMGE-
PRON, de acordo com o Art. 37º da Constituição Federal 
de 1988, é vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, EXCETO, quando houver compatibilidade de ho-
rários, acumular o seu cargo com mais um cargo público 
de:

(A) professor
(B) assessor científico no estado
(C) técnico de enfermagem, caso tenha essa formação
(D) militar da ativa, desde que seja nas forças auxiliares

10. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ADVOGADO 
(TRIBUTÁRIO))

Suponha-se que determinando Município pretenda 
selecionar pessoas para ocupação de cargos de agente fis-
cal sanitário pertencente ao grupo ocupacional de Técni-
co-administrativo, com grau de instrução correspondente 
ao ensino médio completo, conforme exigências previstas 
na legislação local referente ao plano de carreira, cargos 
e funções dessa entidade federativa local. À vista disso, a 
referida Municipalidade, tendente a modernizar a admi-
nistração para alcançar melhores resultados em seus ser-
viços, pretende, em caráter permanente, flexibilizar essas 
contratações relativas à ocupação dos cargos de agente 
fiscal sanitário, sem prévia realização de concurso público 
de provas ou de provas e títulos, se utilizando de serviços 
de empresa de recrutamento de pessoal para tais contra-
tações de pessoal e para outras contratações que também 
visem ao preenchimento de cargos públicos ocupados por 
servidores públicos efetivos, tal como escriturário, fiscal de 
tributos municipais, agente fiscal sanitário, dentre outros 
cargos integrantes do Poder Executivo desse Município. 

À luz da atual Constituição Federal de 1988, a utiliza-
ção de empresa de recrutamento de pessoal para as refe-
ridas contratações de pessoal pelo Município em pauta se 
caracteriza como medida:

(A) inconstitucional por se tratar de hipótese de per-
missão administrativa
(B) inconstitucional por violar as normas que regem a 
Administração Pública
(C) constitucional por se tratar de hipótese de descon-
centração da Administração Pública
(D) constitucional por envolver as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomea-
ção e exoneração

11. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ADVOGADO 
(TRIBUTÁRIO))

Nos moldes da atual Constituição Federal de 1988, 
conceder indulto e comutar penas, com audiência se ne-
cessário, dos órgãos instituídos em lei é da competência 
privativa:

(A) do Senado Federal
(B) da Câmara dos Deputados
(C) do Presidente da República
(D) do Conselho da República e o Conselho de Defesa 

Nacional

12. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ADVOGADO 
(TRIBUTÁRIO))

À luz da atual Constituição Federal de 1988, é da com-
petência originária do Superior Tribunal de Justiça proces-
sar e julgar:

(A) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for 
juiz federal
(B) nas infrações penais comuns e nos crimes de res-
ponsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandan-
tes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica
(C) os mandados de segurança e os habeas data con-
tra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio 
Tribunal
(D) as causas em que a União, entidade autárquica ou 
empresa pública federal forem interessadas na condi-
ção de autoras, rés, assistentes ou oponentes 
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13. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ADVOGADO 
(TRIBUTÁRIO))

De acordo com a atual Constituição Federal de 1988, 
compete privativamente à Câmara dos Deputados:

(A) processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República nos crimes de responsabilidade
(B) autorizar operações externas de natureza financei-
ra, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral, dos Territórios e dos Municípios
(C) 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
(D) processar e julgar os Ministros do Supremo Tribu-
nal Federal, os membros do Conselho Nacional de Jus-
tiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o 
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da 
União nos crimes de responsabilidade

14. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ADVOGADO 
(TRIBUTÁRIO))

Supondo-se que o Presidente da República apresen-
te Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 123/2021 
da Nova Administração Pública, essa PEC seria a primeira 
etapa de um conjunto de medidas que têm como objetivo 
modernizar a administração, contribuir para o equilíbrio 
fiscal e oferecer serviços de qualidade. Para tanto, além de 
medidas que visam a reorganização de carreiras, cargos e 
funções de algumas categorias de servidores públicos ci-
vis, a referida PEC nº 123/2021, com vistas a evitar a judi-
cialização de certas matérias, propõe a revogação do Art. 
5º, inciso XXXV, da CF/88, o qual preceitua que “a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou amea-
ça a direito”, a fim de que quaisquer controvérsias suscita-
das por eventuais interessados sejam objeto de exclusivo 
processo administrativo. De acordo com a atual Constitui-
ção Federal de 1988, a Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) nº 123/2021 seria:

(A) inconstitucional por suprimir direitos e garantias 
individuais
(B) constitucional por ser de iniciativa exclusiva do Pre-
sidente da República
(C) inconstitucional por ser de iniciativa exclusiva de 
um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal
(D) inconstitucional por ser de iniciativa exclusiva de 
mais da metade das Assembleias Legislativas das uni-
dades da Federação, manifestando-se, cada uma de-
las, pela maioria relativa de seus membros 

15. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ADVOGADO 
(TRIBUTÁRIO))

Determinada Ação Direta de Inconstitucionalidade 
ajuizada pelo procurador-geral da República no Supremo 
Tribunal Federal (STF), com pedido de medida cautelar, 
tem como objetivo a declaração de inconstitucionalida-
de de dispositivo previsto na Constituição do Estado Y. Tal 
dispositivo autoriza denominação de obras e logradouros 
públicos com nome de pessoas vivas consagradas notória 
e internacionalmente como ilustres ou que tenham pres-
tado relevantes serviços à comunidade. Com base na atual 
Constituição Federal de 1988, a situação acima descrita 
viola frontalmente o princípio da:

(A) eficiência
(B) isonomia
(C) legalidade
(D) impessoalidade

16. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ADVOGADO 
(TRIBUTÁRIO))

De acordo com a atual Constituição Federal de 1988, a 
soberania nacional, a propriedade privada, a função social 
da propriedade, a livre concorrência e a defesa do meio 
ambiente ilustram princípios vinculados:

(A) à ordem social
(B) à administração pública
(C) ao sistema tributário nacional
(D) à ordem econômica brasileira

17. (SELECON - 2021 - EMGEPRON - ADVOGADO 
(TRIBUTÁRIO))

Com base na atual Constituição Federal de 1988, a lei 
que instituir o plano plurianual estabelecerá:

(A) o orçamento de investimento das empresas em 
que a União, direta ou indiretamente, detenha a maio-
ria do capital social com direito a voto
9B) diretrizes, objetivos e metas da administração pú-
blica federal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de du-
ração continuada
(C) o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração di-
reta e indireta, inclusive fundações instituídas e manti-
das pelo Poder Público
(D) as metas e prioridades da administração pública 
federal, bem como as diretrizes de política fiscal e res-
pectivas metas, em consonância com trajetória sus-
tentável da dívida pública e orientará a elaboração da 
lei orçamentária anual dispondo sobre as alterações 
na legislação tributária 
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