
• Este caderno contém 30 questões, com 4 alternativas cada uma.

• Cada questão contém somente UMA ALTERNATIVA
CORRETA.

• Com letra legível, preencha o campo abaixo com seu nome.

• Verifique se o emprego para o qual você se inscreveu está
relacionado acima.

• Caso este caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito
ou não seja a prova para o emprego que você se inscreveu,
solicite ao Fiscal que providencie a substituição do caderno.

• Assine a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta
de tinta AZUL ou PRETA.

• A duração da prova é de 3 (três) horas.

• O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 (uma) hora
após o início da prova.

• O caderno de questões não poderá ser levado pelo candidato
e será disponibilizado na internet.

• Se desejar, use a tabela ao lado como folha intermediária de
respostas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

Nome do candidato

PROCESSO
SELETIVO 01/2011

(101) Servente de pedreiro
(102) Pedreiro
(103) Jardineiro
(104) Eletricista
(105) Tratorista
(106) Motorista
(107) Serviços gerais (feminino)
(108) Serviços gerais (masculino)

PROCESSO SELETIVO 01/2011
(101) Servente de pedreiro; (102) Pedreiro; (103) Jardineiro;

(104) Eletricista; (105) Tratorista; (106) Motorista;
(107) Serviços gerais (feminino); (108) Serviços gerais (masculino)
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Empresa Municipal de Urbanismo
São José do Rio Preto

O gabarito preliminar e a
prova estarão disponíveis em

24 horas no site
www.faperp.org.br/emurb
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CONHECIMENTOS GERAIS

1. No sábado, 2 de julho de 2011 o Brasil perdeu um de
seus ex-presidentes, que morreu aos 81 anos, vítima de
um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O ex-presidente
estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
do hospital, em decorrência de uma pneumonia, contraída
durante tratamento contra leucemia. Assinale a
alternativa que contempla o nome desse ex-presidente.
a) José Alencar
b) José Sarney
c) Itamar Franco
d) Antonio Carlos Magalhães

2. As Olimpíadas de 2012 serão realizadas na cidade:
a) de Pequim.
b) do Rio de Janeiro.
c) de Brasília.
d) de Londres.

3. No mês de julho, a cidade de São José do Rio Preto
sediará mais uma edição de um importante festival.
Assinale a alternativa que contempla o nome desse
festival.
a) FLIP – Feira Literária Internacional de Publicações.
b) FIP – Festival Internacional de Pesca.
c) FIT – Festival Internacional de Teatro.
d) FIC – Festival Internacional de Ciências.

4. O dispositivo pessoal em formato de prancheta que
pode ser usado para acesso à Internet, organização
pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros,
jornais e revistas digitais e para entretenimento com
jogos 3D, é denominado:
a) notebook.
b) iphone.
c) celular.
d) tablet.

5. Construído em uma área de 71,7 mil metros quadrados
de área verde, possui uma arrojada estrutura para receber
o público infantil nos brinquedos como: ponte, escaladas,
túnel, escorregador, deck de passeio e muito mais. Neste
local a Emurb disponibiliza seus profissionais nas áreas
de segurança, zeladoria e manutenção, como forma
participativa para o bem estar do público que lá frequenta.
Assinale a alternativa que contempla o nome do local
referido no texto.
a) Bosque Municipal
b) Cidade das Crianças
c) Parque Ecológico
d) Centro Integrado de Ciências

6. A foto acima é de um dos prédios mais visitados de
São José do Rio Preto, possui características do
Movimento Art Déco com volumes arredondados, corpo
central como elemento verticalizante, elementos
geométricos salientes em volta das esquadrias e paredes,
esquadrias esféricas, platibandas em níveis diferentes,
pilares arredondados e marquises. Esse prédio é
popularmente conhecido como:
a) Prefeitura Municipal.
b) Teatro Municipal.
c) Mercadão.
d) Basílica de Nossa Senhora Aparecida.

7. Assinale a alternativa que contempla apenas nomes
de atuais ministros do governo Dilma.
a) Gleisi Hoffmman, Antonio Palocci e José Dirceu.
b) Fernando Haddad, Paulo Renato e Michel Temer.
c) Guido Mantega, Paulo Bernardo Silva e Ana Maria

Buarque de Holanda.
d) Orlando Silva Junior, Edison Lobão e Juliana Scarante.

8. Assinale a alternativa que contempla respectivamente
os nomes dos atuais Vice-Presidente do Brasil, Vice-
Governador do Estado de São Paulo e Vice-Prefeito de
São José do Rio Preto.
a) José Alencar, Geraldo Alckmin e Oscar Marques Pimentel.
b) Michel Temer, Guilherme Afif Domingos e Gaber Lopes.
c) Michel Temer, Gilberto Kassab e Manoel Antunes.
d) Dilma Rousseff, Geraldo Alckmin e Valdomiro Lopes.
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9. Relacione as colunas corretamente para responder à
questão.

Coluna 1

I. 9 de julho
II. 7 de setembro
III. 15 de novembro
IV. 1 de maio

Coluna 2

A. Dia da Proclamação da República
B. Dia da Independência do Brasil
C. Dia da Revolução Constitucionalista de 1932
D. Dia do Trabalho

a) I-D, II-A, III-C e IV-B.
b) I-C, II-A, III-C e IV-B.
c) I-D, II-C, III-B e IV-A.
d) I-C, II-B, III-A e IV-D.

10. O dia 21 de abril é feriado nacional. Trata-se de uma
homenagem que o Brasil presta ao sacrifício de
Tiradentes, que foi enforcado e esquartejado em 21 de
abril de 1792, devido a seu envolvimento com a
Inconfidência Mineira – um dos primeiros movimentos
organizados pelos habitantes do território brasileiro no
sentido de conseguir a independência do país em relação
a Portugal. Assinale a alternativa que contempla o nome
verdadeiro de Tiradentes.
a) Cláudio Manuel da Costa
b) Tomás Antonio Gonzaga
c) Joaquim José da Silva Xavier
d) Deodoro da Fonseca

PORTUGUÊS

Leia o texto para responder às questões de 11 a 13.

O QUE É MEIO AMBIENTE?

“Conjunto de fatores naturais, sociais e culturais que

envolvem um indivíduo e com os quais ele interage,

influenciando e sendo influenciado por eles.”

Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais (Lima e Silva, 2000)

“Meio Ambiente é tudo o que tem a ver com a vida de um ser

(plantas, animais, pessoas) ou de um grupo de seres vivos.

(...) os elementos físicos, vivos, culturais e a maneira como

esses elementos são tratados pela sociedade.”

Meio Ambiente – A Lei em Suas Mãos. (Neves e Tostes, 1992)

O meio ambiente não é visto apenas como a natureza
intocada, um pedaço da Terra onde o ser humano é separado
da natureza, mas como qualquer espaço, mesmo onde há a
interação com o ser humano, suas modificações ao meio,
sua cultura. A espécie humana é mais uma espécie fazendo
parte do conjunto das espécies vivas da Terra.

<http://www.ibg-cean.org.br/educacao-ambiental/o-que-e-o-meio-ambiente.html>,
acesso em 4 de julho de 2011, 10h55. (modificado)

11. Sobre o texto, é correto afirmar que:
a) apresenta uma série de definições sobre meio ambiente.
b) apresenta uma justificativa para nossas ações contra o

meio ambiente.
c) apresenta opiniões contraditórias sobre um mesmo

assunto.
d) apresenta ideias contrárias ao meio ambiente.

12. Segundo o texto, é possível afirmar que:
a) meio ambiente é visto apenas como áreas não tocadas

pelo homem, como matas virgens, por exemplo.
b) meio ambiente é o conjunto de fatores exclusivamente

naturais (natureza) que envolve os indivíduos.
c) a cultura de uma sociedade também é fator constituinte

do meio ambiente.
d) tudo que existe, com exceção dos humanos, é considerado

meio ambiente.

13. Sobre os seres humanos, pode-se dizer que a ideia
presente no texto está de acordo com qual alternativa?
a) É a melhor espécie da Terra, por isso precisa garantir

seu conforto.
b) É a pior espécie da Terra, pois degrada o ambiente em

que vive.
c) Não há nada sobre os seres humanos no texto.
d) É mais uma espécie na Terra, fazendo parte de um todo

maior que ela.
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Analise a placa para responder às questões de 14 a 16.

14. Essa placa está colocada no meio de um grande
gramado ao lado da entrada de um prédio comercial.
Assinale a alternativa que melhor representa o objetivo
da placa.
a) A frase da placa é um conselho deixando o transeunte à

vontade para pisar ou não na grama.
b) A placa dá uma ordem, ou seja, deixa claro que o

transeunte não deve pisar na grama.
c) O transeunte não deve pisar na grama a menos que seja

para cortar caminho para a entrada do prédio.
d) Grama é um tipo de vegetação própria para ser pisada,

ou seja, a placa não tem sentido.

15. Na placa, ao lado da frase há um desenho, sobre ele
podemos afirmar que:
a) amplia o sentido da frase da placa.
b) está em conflito com a ideia da frase da placa.
c) dá outra informação que não está contida na frase da placa.
d) reitera de forma não-verbal a ideia da frase da placa.

16. Assinale a alternativa que não muda o sentido da frase
da placa quando se usa sinais de pontuação.
a) Não pise na grama!
b) Não, pise na grama.
c) Não pise na grama?
d) Não, pise na, grama.

Leia a charge para responder às questões de 17 a 20.

CALVIN E HAROLDO – Bill Watterson

17. Segundo a charge, é possível inferir que a emoção
aparente dos personagens em relação à situação é:
a) decepção.
b) raiva.
c) euforia.
d) apatia.

18. Há, na charge, a ideia de que:
a) os seres humanos, pelo modo como tratam as crianças,

não merecem ter contato com outras civilizações
inteligentes do universo.

b) os pais de Calvin, pelo modo como tratam a natureza,
não merecem ter contato com outras civilizações da Terra.

c) os seres humanos, pelo modo como tratam a natureza,
não merecem ter contato com outras civilizações
inteligentes do universo.

d) não há outras civilizações inteligentes no universo pois
nunca entraram em contato com a humanidade.

19. Pela interpretação pode-se dizer que o pronome
sublinhado na charge refere-se a:
a) Calvin e Haroldo.
b) seres inteligentes.
c) pais de Calvin.
d) seres humanos.

20. É possível inferir na charge que há uma ideia
imputada (atribuída) aos seres humanos em geral. Sobre
isso é possível afirmar que:
a) os personagens Calvin (menino) e Haroldo (tigre) tem

ideias em comum entre si e com os seres humanos.
b) os personagens Calvin (menino) e Haroldo (tigre) tem

ideias em comum entre si e contrárias aos seres humanos.
c) os personagens Calvin (menino) e Haroldo (tigre) tem

ideias contrárias entre si e Calvin concorda com os seres
humanos.

d) os personagens Calvin (menino) e Haroldo (tigre) tem
ideias contrárias entre si e contrárias aos seres humanos.
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MATEMÁTICA

21. São José do Rio Preto foi fundada em 19 de março
de 1852. É correto afirmar que, em 19 de março de 2035,
São José do Rio Preto completará:
a) 182 anos.
b) 183 anos.
c) 184 anos.
d) 185 anos.

22. Pedro foi comprar 2 kg de ração para seu cachorro,
porém ele só encontrou pacotes com 200 g. Assim, para
completar a quantidade pretendida ele teve que comprar:
a) 3 pacotes.
b) 7 pacotes.
c) 10 pacotes.
d) 12 pacotes.

23. João e Paulo foram ao banco depositar suas
economias. João depositou 18 notas de R$ 100,00; 1 nota
de R$ 50,00; 3 notas de R$ 20,00 e 8 notas de R$ 2,00.
Paulo depositou 23 notas de R$ 50,00; 4 notas de R$ 20,00
e 3 notas de R$ 2,00. Referente aos valores depositados
é correto afirmar que:
a) João depositou R$ 1236,00 e Paulo depositou R$ 1926,00.
b) João depositou R$ 690,00 a mais que Paulo.
c) Paulo depositou R$ 120,00 a mais que João.
d) ambos depositaram a mesma quantia.

24. Ana e Maria compraram uma pizza que foi cortada em
8 pedaços iguais. Ana comeu 3 pedaços e Maria comeu 2
pedaços da pizza. A fração de pizza que sobrou foi:

a)      .

b)      .

c)      .

d)      .

25. Rodrigo fará um churrasco e estimou que cada
convidado consumirá 300 g de carne. Sabendo que foram
convidadas 25 pessoas, Rodrigo deverá comprar, no
mínimo:
a) 3,5 kg de carne.
b) 5 kg de carne.
c) 6 kg de carne.
d) 7,5 kg de carne.

26. Uma viagem de ônibus de São José do Rio Preto a
São Paulo tem horários definidos na tabela:

Sabendo que os horários foram cumpridos rigorosamente,
a viagem durou:
a) 5 horas e 35 minutos.
b) 5 horas e 15 minutos.
c) 6 horas e 20 minutos.
d) 6 horas e 35 minutos.

27. Um fardo promocional de latas de refrigerante contém
18 latas e cada lata contém 350 ml de refrigerante. De
acordo com as informações, o fardo terá um total de:
a) menos de 6 litros.
b) 6 litros.
c) 6 litros e 300 ml.
d) 6 litros e 500 ml.

28. Pedro está fazendo uma viagem na qual percorrerá

um total de 650 km. Sabendo que Pedro já percorreu      

do percurso total, qual a distância que falta para ele
chegar ao seu destino?
a) 162 km e 500 m
b) 162 km
c) 150 km e 600 m
d) 145 km e 500 m

29. Uma casa tem formato retangular com 10 metros de
comprimento e 8 metros de largura, conforme mostra
figura abaixo.

Para colocar calha em volta da casa toda, o proprietário
deverá comprar, no mínimo:
a) 18 m de calha.
b) 28 m de calha.
c) 36 m de calha.
d) 30 m de calha.
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30. Uma fábrica de móveis produz camas, berços e
beliches. O gráfico abaixo mostra a produção do mês de
janeiro de 2011.

Com base nas informações do gráfico, pode-se afirmar,
sobre a produção dessa fábrica, no mês de janeiro de
2011, que:
a) o número de berços produzidos é 3 vezes maior que o

número de beliches.
b) o número de beliches produzidas é a metade do número

de camas.
c) entre camas, berços e beliches a fábrica produziu 9500

itens.
d) a produção de camas representa 50% da produção total.

CAMA

BELICHE

BERÇO5000

1800

3200

PRODUÇÃO – Janeiro/2011
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