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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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RACIOCÍNIO LÓGICO

1.SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - MT - AD-
MINISTRADOR

As páginas de um livro foram numeradas sequencial-
mente de 1 a 435. A quantidade de algarismos usados em 
toda a numeração é igual a:

(A) 1197
(B) 1191
(C) 1187
(D) 1181

2.SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - MT - AD-
MINISTRADOR

Considere a seguinte proposição:
“Se Júlia tem 20 anos, então Marcela é amiga de 

João.”
Pode-se concluir que:
(A) se Marcela é amiga de João, então Júlia tem 20 
anos
(B) se Júlia não tem 20 anos, então Marcela não é ami-
ga de João
(C) se Marcela não é amiga de João, então Júlia não 
tem 20 anos
(D) se Júlia é amiga de Marcela, então Júlia é amiga de 
João

3.SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - MT - AD-
MINISTRADOR

Numa caixa foram colocadas apenas 12 bolas pretas e 
x bolas vermelhas. Se a probabilidade de retirar ao acaso 
uma única bola dessa caixa, e a sua cor ser vermelha é de 
40%, o valor de x é igual a:

(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9

4.SELECON - 2019 - PREFEITURA DE CUIABÁ - MT - AD-
MINISTRADOR

Em um grupo de 90 engenheiros, 26 são casados, 60 
são cuiabanos e 24 não são casados nem cuiabanos. O nú-
mero de engenheiros desse grupo que nasceram em Cuia-
bá e são casados é:

(A) 14
(B) 16
(C) 18
(D) 20

5.SELECON - 2021 - PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA - 
MT - BIBLIOTECÁRIO

O valor lógico da disjunção (V) de duas proposições p e 
q é definido pela seguinte tabela verdade:

As letras x e y na última coluna da tabela representam, 
respectivamente, os seguintes valores lógicos:

(A) V e V
(B) V e F
(C) F e V
(D) F e F

6.SELECON - 2021 - PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA - 
MT - BIBLIOTECÁRIO

Uma prova de múltipla escolha contém apenas 5 ques-
tões, cada questão com 4 opções sendo somente uma op-
ção verdadeira. Um aluno “chuta”, ao acaso, todas as ques-
tões dessa prova. Se a probabilidade desse aluno acertar 
exatamente n questões é igual a 15/1024, o valor de n é:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

7.SELECON - 2021 - PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA - 
MT - BIBLIOTECÁRIO

Um aluno escreveu seguidamente da esquerda para 
direita a palavra ARAGUAIA cinquenta vezes.

A centésima nona letra escrita pelo aluno corresponde 
a:

(A) A
(B) U
(C) G
(D) R
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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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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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NOÇÕES DE DIREITO PENAL

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

J. é absolvido, tendo em vista que foi considerado 
que seu ato foi descaracterizado quanto a elemento 
constitutivo do tipo legal de crime. Nos termos do Có-
digo Penal, nesse caso, ocorre a exclusão do:

(A) proibido
(B) fato
(C)  excesso
(D) dolo

2.(SELECON - 2020 - PREFEITURA DE BOA VISTA 
- RR - GUARDA CIVIL MUNICIPAL)

Caio Tácito coordena o setor antidrogas do muni-
cípio X e busca organizar eventos educativos quanto 
aos efeitos nocivos da utilização de drogas ilícitas. Nos 
termos da Lei nº 11.343/2006, deve ser instituído:

(A) o dia nacional de Políticas sobre drogas
(B) a semana nacional de Políticas sobre drogas
(C) o mês nacional de Políticas sobre drogas
(D) o ano nacional de Políticas sobre drogas

3.(SELECON - 2020 - PREFEITURA DE BOA VISTA 
- RR - GUARDA CIVIL MUNICIPAL)

Wolff, após longos serviços prestados na área de 
segurança pública, é convidado para organizar a me-
mória dos armamentos utilizados no Brasil, compondo 
catálogo e administrando órgão que seria criado para o 
exercício do seu mister. Nos termos do estatuto do de-
sarmamento, a classificação legal, técnica e geral, bem 
como a definição das armas de fogo e demais produtos 
controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos 
ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinadas 
em ato do chefe do:

(A) Poder Executivo Federal
(B) Departamento de Polícia Federal
(C)  Setor de Armamentos do Exército
(D) Conselho Nacional de Armas

4.(SELECON - 2020 - PREFEITURA DE BOA VISTA 
- RR - GUARDA CIVIL MUNICIPAL)

Teotônio é proprietário rural, atuando em área de 
pequeno porte onde habita com sua família e colhe 
para subsistência. E com pequeno excesso de produ-
ção, atua vendendo os produtos nas feiras próximas. 
Tendo em vista que não existem órgãos de segurança 
pública no distrito onde exerce a agricultura, requer 

autorização para portar arma. Nos termos do estatu-
to do desarmamento, aos residentes em áreas rurais, 
maiores de vinte e cinco anos, que comprovem depen-
der do emprego de arma de fogo para prover sua sub-
sistência alimentar familiar será concedido pela Polícia 
Federal o porte de arma de fogo, comprovados os re-
quisitos legais, na categoria:

(A) atirador amador
(B) competidor eventual
(C) caçador para subsistência
(D) profissional de segurança

5.(SELECON - 2020 - PREFEITURA DE BOA VISTA 
- RR - GUARDA CIVIL MUNICIPAL)

Geromel é Delegado da Polícia Civil do Estado JJ e 
recebe da polícia repressiva dois indivíduos acusados 
por crime considerado hediondo, os quais recolhe para 
as instalações carcerárias. Posteriormente, recebe re-
querimento de advogado constituído para relaxar a 
prisão dos acusados. Nos termos da Lei nº 8.072/90, 
não é possível arbitrar para os crimes nela tipificados:

(A) caução
(B) seguro
(C)  fiança
(D) garantia

6.(SELECON - 2020 - PREFEITURA DE BOA VISTA 
- RR - GUARDA CIVIL MUNICIPAL)

Daniel é Delegado da Polícia Civil e encabeça in-
vestigação sobre múltiplos assassinatos ocorridos na 
periferia do município HO. Como fruto dessas investi-
gações, descobre que o autor de três crimes é VR, alcu-
nha “Caolho”, pertencente a grupo de extermínio que 
atua em alguns bairros do município. Nos termos da Lei 
nº 8.072/90, pode ser afirmado que:

(A) os homicídios praticados são caracterizados 
como crimes hediondos
(B) os homicídios praticados pela ausência de qua-
lificação não são hediondos
(C) os homicídios praticados não são hediondos, 
pois praticados por um agente
(D) os homicídios praticados são hediondos por se-
rem praticados em comunidades pobres

7.(SELECON - 2020 - PREFEITURA DE BOA VISTA 
- RR - GUARDA CIVIL MUNICIPAL)

Camila é investigadora da Polícia Civil, sendo ferida 
gravemente em confronto com grupo de pessoas por-
tando armas de grosso calibre. Nos termos da Lei nº 
8.072/90, é considerado crime hediondo o praticado do-
losamente contra agente de segurança que resulte em:
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NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL

1.(SELECON - ANALISTA (PREF BOA VISTA)/PSICÓ-
LOGO/GRUPO ESPECIAL/2019 ) 

A Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe 
sobre a Política Nacional do Idoso, tem como um dos seus 
princípios regentes:

(A) o cuidado com o idoso cabe exclusivamente à fa-
mília
(B) o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer 
natureza
(C)  a família que tem um idoso deve ser o principal 
destinatário das ações advindas desta política
(D) as contradições entre o meio rural e o urbano do 
Brasil não deverão ser levadas em consideração na 
aplicação desta lei

2.(SELECON - ASSISTENTE (PREF BOA VISTA)/
AGENTE DE ARTICULAÇÃO/2019)  

De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003, é obrigação da família, da comuni-
dade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, dentre outros elencados pela res-
pectiva lei. Nesse sentido, entende-se por prioridade:

(A) a garantia de dispensa do pagamento dos tributos 
federais
(B) a garantia de dispensa do pagamento dos tributos 
municipais
(C)  a garantia de acesso à rede de serviços de saúde e 
de assistência social locais
(D) o atendimento preferencial coletivo junto aos ór-
gãos públicos e privados prestadores de serviços à po-
pulação

3.(SELECON - ASSISTENTE (PREF BOA VISTA)/
AGENTE DE ARTICULAÇÃO/2019)  

À luz das normas previstas no Estatuto do Idoso (Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003), zelarão pelo cumpri-
mento dos direitos do idoso:

(A) as Câmaras de Arbitragem
(B)  as Câmaras Municipais de Comércio
(C)  os Conselhos Estaduais de Educação
(D) os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Fe-
deral e Municipais do Idoso

4.(SELECON - ASSISTENTE (PREF BOA VISTA)/
AGENTE DE ARTICULAÇÃO/2019)  

Dentre os idosos, lhes assegura o Estatuto do Idoso 
(Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) prioridade es-
pecial, salvo em situações de emergência, atendendo-se 
suas necessidades sempre preferencialmente em relação 
aos demais idosos quanto aos maiores de:

(A) setenta anos
(B) setenta e cinco anos
(C)  oitenta anos
(D) oitenta e cinco anos

5.(SELECON - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SME 
CUIABÁ)/ASSISTENTE SOCIAL/2019)  

A Lei nº 10.741/2003 cria o Estatuto do Idoso. De acor-
do com essa Lei, considera-se população idosa as pessoas 
com idade igualou superior a:

(A)  70 (setenta) anos
(B) 68 (sessenta e oito) anos
(C)  65 (sessenta e cinco) anos
(D) 60 (sessenta) anos

6.(SELECON - ANALISTA (PREF BOA VISTA)/ASSIS-
TENTE SOCIAL/GRUPO ESPECIAL/2019)  

É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à 
pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como 
pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, indi-
viduais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O 
direito da pessoa idosa à liberdade compreende, entre ou-
tros, os seguintes aspectos:

(A)  participação na vida política; faculdade de ir, vir e 
estar nos logradouros públicos e espaços comunitários
(B) proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 
políticas sociais públicas; ser protegido contra qual-
quer tipo de negligência, discriminação, violência, 
crueldade ou opressão
(C)  faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação; 
atendimento geriátrico e gerontológico em ambulató-
rios
(D) direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe 
for reputado mais favorável; cadastramento da popu-
lação idosa em base territorial
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