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1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 
de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de 
Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte 
maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo a 
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
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podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum 
tipo de anotação de suas respostas.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
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somente se aguardar em sala até o término do prazo de 
realização da prova estabelecido em edital.

5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do                   
envelope de retorno.

6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 
no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia 
posterior à aplicação da prova. 

7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de 
Respostas incorrerá na eliminação do candidato.
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Língua Portuguesa

Ser de casa

Yuri Al'Hanati

O processo de mudar de cidade se completa 
quando a urgência de visitar um lugar novo que 
abriu se impõe sobre o desejo de aclimatação. 
Até então o que há é um estranhamento cotidiano 
que pede reconhecimento para se desestranhar. 
Caminhar por um bairro novo ao qual de repente 
se precisa ir – para uma consulta médica ou outra 
frivolidade qualquer – é uma novidade ao qual 
o migrante está acostumado. O oximoro parece 
inadequado, mas o migrante o reconhece. Ter, a 
cada dia na nova urbe, algo diferente a se explorar 
é um fato que descamba para a banalidade antes 
que se perceba. Ainda assim, continua-se um 
explorador da própria terra, na esperança de que 
possa chamá-la de própria terra o quanto antes.

Alguém que se mude para uma cidade nova 
precisará, necessariamente e em primeiro lugar, 
encontrar âncoras em ruas desconhecidas. 
Lugares de conveniência e refúgio da estranheza, 
úteis tanto para fixar a geografia quanto para não 
ser soterrado pela indiferença do espaço. Um bar, 
um banco, um mercado, uma farmácia, alguns 
comércios benfazejos à manutenção da rotina, por 
mais aquebrantada que se encontre, enfim. Em tais 
âncoras a vida nativa começa a se desenvolver, em 
seu gérmen, no interior do migrante. É lá em que 
ele descobre idiossincrasias locais, estabelece 
relações comerciais duradouras, esboça suas 
primeiras conversas fiadas e registra, para os 
locais, sua estrangeirice. Afixa sua biografia 
parcial para o improvisado parceiro de cerveja, 
confessa suas necessidades aos atendentes da 
farmácia, passa itens domésticos básicos pelos 
caixas do mercado, enfim, diz ao mundo sobre de 
onde veio e para onde vai. Arruma alguns amigos, 
experimenta os mesmos caminhos em direção às 
mesmas instituições e enfim, sente-se aclimatado. 
Ainda não.

É quando, portanto, parte para a situação 
descrita no começo do texto que a operação o 
acomete. Agora não é mais a cidade que o examina, 
partícula invasora da mesmice, mas o contrário. A 
novidade deixa de ser um enfrentamento diário e 
passa a ser um acontecimento a ser celebrado, 
um fenômeno buscado voluntariamente por quem 
já superou a repetição das gentes, a rigidez do 

mapa e agora precisa de mais. Tem tempo de 
urbe o suficiente, inclusive, para experimentar 
um lugar novo como uma novidade de fato, e 
não apenas como mais um dos tantos ainda não 
visitados. Vivencia o novo de forma coletiva, 
junto aos nativos e, ao examinar em vez de ser 
examinado, se torna, ele também, um nativo. Ao 
fim, eis o que o torna uno com o todo: o tédio 
que exige notícia, a avaliação que o torna parte 
do conclave tácito de cidadãos.

Disponível em: <http://www.aescotilha.com.br/cronicas/yuri-al-hanati/ser-
de-casa/>. Acesso em: 16 jul. 2019. 

1. De acordo com as ideias apresentadas 
no texto, assinale a alternativa correta.

(A)  Quando se muda para uma  nova  cidade,  
tudo é tão desconhecido que se torna 
impossível imaginar que um dia se 
pertencerá àquele lugar. 

(B)  Quando se escolhe lugares para frequentar 
sempre, é possível criar amizades e, assim, 
o novo local deixa de ser uma terra de 
aventuras. 

(C)  Mesmo não sendo esperado pelo recente 
morador, conhecer algo novo a cada dia 
é um passo importante para se adaptar à 
cidade atual. 

(D)  Conhecer algo novo na cidade quando 
necessário é algo comum para quem se 
muda.

 
2. Assinale a alternativa que apresenta 

o significado do termo destacado no  
trecho “Caminhar por um bairro novo ao 
qual de repente se precisa ir – para uma 
consulta médica ou outra frivolidade 
qualquer – é uma novidade ao qual o 
migrante está acostumado.”.

(A)  Algo de grande importância que surge de 
surpresa. 

(B)  Algo fútil. 
(C)  Algo que se faz todos os dias, com 

regularidade. 
(D)  Algo com valor afetivo.
 
3. A palavra em destaque no trecho 

“Arruma alguns amigos, experimenta 
os mesmos caminhos em direção às 
mesmas instituições e enfim, sente-
se    aclimatado.” configura uma 
circunstância de

(A)  finalidade.
(B)  concessão. 
(C)  conclusão. 
(D)  explicação.
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4. Considerando os verbos destacados nos 
trechos a seguir, assinale a alternativa 
correta.

(A)  Em “O oximoro parece inadequado [...]”, o 
verbo é de ligação, pois une o sujeito a uma 
característica dele.

(B)  Em “Em tais âncoras a vida nativa começa 
a se desenvolver [...]”, o verbo é transitivo 
direto, visto que o seu complemento não é 
precedido por uma preposição. 

(C)  Em “[...] confessa suas necessidades aos 
atendentes da farmácia [...]”, o verbo é 
intransitivo, uma vez que não apresenta um 
complemento. 

(D)  Em “O processo de mudar de cidade se 
completa quando a urgência de visitar 
um lugar novo que abriu se impõe sobre 
o desejo de aclimatação.”, o verbo é de 
ligação, já que liga o sujeito a uma qualidade 
passageira dele.

5. Em relação às classes de palavras e aos 
sentidos apresentados no texto, assinale 
a alternativa correta.

(A)  Em “Alguém que se mude para uma cidade 
nova precisará, necessariamente e em 
primeiro lugar, encontrar âncoras em ruas 
desconhecidas.”, o termo em destaque é um 
advérbio que acrescenta uma circunstância 
de dúvida.

(B)  Em “[...] esboça suas primeiras conversas 
fiadas e registra, para os locais, sua 
estrangeirice.”, o termo em destaque 
é um adjetivo, pois caracteriza o que é 
estrangeiro.

(C)  Em “Lugares de conveniência e refúgio 
da estranheza, úteis tanto para fixar a 
geografia quanto para não ser soterrado pela 
indiferença do espaço.”, o termo destacado 
é um adjetivo, que dá característica àquilo 
que não é comum.

(D)  Em “Ao fim, eis o que o torna uno com o 
todo: o tédio que exige notícia [...]”, o termo 
em destaque é um advérbio e poderia ser 
substituído por “aqui está” sem alterar o 
sentido da frase.

Raciocínio Lógico e Matemático

6. João leu um livro em 4 dias. No 1º dia, 
leu 30% do total de páginas do livro. No 
2º dia, ele leu 40% do que ficou faltando 
após o 1º dia. No 3º dia, João leu 60% do 
que faltava após o 2º dia. No 4º dia, ele 
leu o restante. Em qual dia João leu o 
maior número de páginas?

(A) 1º dia. 
(B) 2º dia. 
(C) 3º dia. 
(D) 4º dia.

7. Uma entrevista foi realizada com um 
grupo de funcionários públicos de um 
determinado departamento da prefeitura, 
a fim de saber em qual(is) dos feriados 
(Natal e Ano novo) eles trabalharam no 
último ano. O resultado foi o seguinte:

Número de 
funcionários

Trabalharam no Natal 75
Trabalharam no 

Ano novo 36

Trabalharam nos dois 
feriados 15

Não trabalharam nesses 
dois feriados 21

Com base nessas informações, quantos 
funcionários participaram dessa 
pesquisa?

(A) 147. 
(B) 137. 
(C) 127. 
(D) 117.
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8. Considere a seguinte proposição: “José                                                                                                    
é funcionário público ou Maria é 
empresária do ramo de roupas”. 
Assinale a alternativa que apresenta                                            
uma equivalência lógica a essa 
proposição.

(A) “Se Maria é empresária do ramo de roupas, 
então José é funcionário público.”

(B) “José não é funcionário público e Maria não 
é empresária do ramo de roupas.”

(C) “José é funcionário público e Maria é 
empresária do ramo de roupas.” 

(D) “José é funcionário público e Maria não é 
empresária do ramo de roupas.”

9. Na matemática, a sequência numérica 
ou sucessão numérica corresponde a 
uma função dentro de um agrupamento 
de números. De tal modo, os elementos 
agrupados em uma sequência numérica 
seguem uma sucessão, ou seja, uma 
ordem no conjunto. Usando a implicação 
lógica e os seus conhecimentos 
sobre sequência, qual é o número que 
continua, corretamente, a sequência:                                           
0, 4, 18, 48, ...?

(A)  68 
(B)  125 
(C)  100 
(D)  88

10. Considere as seguintes proposições:

 P1:  “Todos os Tupis são Guaranis”. 
 P2:  “Alguns Tupis são Guaiapós”.

Sabendo que ambas são verdadeiras, é 
possível concluir que

(A)  todos os Guaranis são Guaipós.
(B)  alguns Guaranis são Guaiapós.
(C)  todos os Tupis são Guaiapós. 
(D)  nenhum Guarani pode ser um Guaiapó.

Informática Básica

11. Sobre o Windows 10, é correto                         
afirmar que

(A) o recurso para a realização de backups dos 
arquivos do computador está disponível 
somente para usuários do serviço de 
armazenamento em nuvem da Microsoft, o 
OneDrive.

(B) é possível utilizar aplicativos para 
compartilhar arquivos e fotos diretamente 
de Explorador de Arquivos, através da 
guia “Compartilhar”.

(C) o Menu Iniciar foi retirado da barra de 
tarefas.

(D) o Hello é o recurso responsável por realizar 
logon por reconhecimento de voz.

12. No processador de texto Word, do pacote 
Microsoft Office versão 2016 (idioma                   
PT-BR), é possível realizar diversas 
ações utilizando atalhos. Referente a 
esses atalhos, relacione as colunas e 
assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

1.  CTRL+A   
2.  CTRL+ENTER   
3.  CTRL+X   

(   )  Recorta o texto selecionado.
(   )  Inicia uma nova página em um mesmo 

documento.
(   )  Abre um arquivo já existente.

(A) 1 – 2 – 3. 
(B) 1 – 3 – 2.
(C) 3 – 2 – 1.
(D) 2 – 3 – 1.
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Conhecimentos Gerais e  Atualidades

13. A Região de Influência das Cidades – REGIC – objetiva estudar a rede urbana brasileira, 
assim como construir um quadro nacional, apontando as permanências e as modificações 
registradas nessa rede. Levando em consideração o seguinte quadro, que retrata parte do 
REGIC e relações com a rede urbana, assinale a alternativa correta.

Matriz das regiões de influência – Região de influência de Curitiba – (IBGE 2007) 

Metrópole regional Capital regional B Centro de Zona A Centro local

Curitiba Florianópolis São Bento do Sul Piên 
Campo Alegre 
Rio Negrinho

 
Disponível em:<http://www.mma.gov.br/estruturas/PZEE/_arquivos/regic_28.pdf>. Acesso em: jul. 2019.

(A) Pelos dados representados, Curitiba tem maior área de influência do que Florianópolis.
(B) Não há uma hierarquia entre as cidades, pois cada uma aparece na sua fase de evolução de 

influência.
(C) Esse processo de influência das cidades é estático, não havendo possibilidade de mudanças das 

cidades de um nível para outro de influência.
(D) A oferta de bens e serviços de Curitiba para Florianópolis não difere. O que muda é apenas o 

número populacional.

14.  50 anos depois, a chegada do homem à Lua apaixona. No dia 20 de julho de 2019, fez meio 
século que o homem pisou na Lua. Pelo menos ¼ da população mundial acompanhou a 
missão Apolo 11 pelas imagens em preto e branco apresentadas na televisão. Além da 
disputa política entre Estados Unidos e da extinta União Soviética, de 1961 a 1972, as viagens 
espaciais mudaram a vida da humanidade segundo os cientistas. 

Adaptado de: <https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2019/07/50-anos-depois-chegada-do-homem-a-lua-ainda apaixona.shtml>. Acesso em: jul. 2019.

Sobre o tema e fatores relacionados a ele, analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. A chegada do homem à Lua tem um contexto geopolítico envolvendo especialmente os 
Estados Unidos, que defendiam a economia de mercado, e a União Soviética, que colocou 
em prática a economia planificada.

II. O período da corrida espacial, a exemplo da ida do homem à Lua, refletiu a Guerra Fria e 
trouxe grandes avanços tecnológicos para o mundo.

III. A criação do GPS e dos computadores tem ligação direta com a chegada do homem à Lua.
IV. As informações do contexto do enunciado demonstram que muitas transformações ocorreram 

no mundo desde que o homem pisou pela primeira vez na Lua.

(A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas I, II e IV.
(D) I, II, III e IV.
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15. A Geografia tem como objeto de estudo 
o espaço geográfico, ou seja, a natureza 
transformada pelo homem de acordo 
com as suas “necessidades”. Dentro 
desse contexto, sobre os aspectos 
geográficos de São Bento do Sul, 
assinale a  alternativa INCORRETA.

(A) A cidade está mais próxima da capital do 
estado do Paraná do que de Florianópolis.

(B) O Rio Negro é um afluente do Rio São Bento 
que atravessa a parte Central do município 
de São Bento do Sul.

(C) A cidade se localiza na região Sul do Brasil, 
mas se encontra na porção norte de Santa 
Catarina.

(D) Uma das mais conceituadas indústrias 
moveleiras do Brasil, a Rudinik, tem sua 
sede principal em São Bento do Sul.

Conhecimentos Específicos

16. Um biólogo precisa organizar uma ação 
educativa que seja aplicada em ambiente 
escolar e também fora dele, voltada 
para a manutenção de biodiversidade 
e sustentabilidade no município. Que 
tipo de atividade o biólogo estará 
promovendo?

(A) Formação Continuada.
(B) Temas Transversais.
(C) Educação Ambiental.
(D) Desenvolvimento Sustentável.

17. O conhecimento dos níveis de 
organização biológica é muito importante 
para ter maior assertividade nos estudos 
de ecologia. Dentre as seguintes 
alternativas, assinale a que representa o 
conceito de comunidade.

(A) Conjuntos de diferentes espécies que 
ocorrem em determinado local.

(B) Conjunto de indivíduos da mesma espécie 
que ocorrem em determinado local.

(C) Conjunto de espécies que ocorrem no 
planeta Terra.

(D) Conjunto de seres vivos e das variáveis 
abióticas de um determinado local.

18. Algumas medidas foram tomadas pela 
população de um município com o 
objetivo de evitar a transmissão de uma 
doença. A população instalou telas nas 
janelas, intensificou uso de repelentes e 
começou a evitar deixar água acumulada. 
Considerando as medidas tomadas, 
qual das seguintes doenças está sendo 
prevenida?

(A) Esquistossomose.
(B) Leptospirose.
(C) Ascaridíase.
(D) Febre amarela.

19. Alguns aspectos morfológicos e 
fisiológicos das plantas devem ser 
considerados durante o planejamento 
de seu plantio. Na arborização urbana, 
por exemplo, recomenda-se a escolha de 
espécies com quais características? 

(A) Raízes tabulares e folhas perenes.
(B) Raízes pivotantes e folhas perenes.
(C) Raízes fasciculadas e folhas decíduas.
(D) Raízes escoras e folhas decíduas.

20. O biólogo da prefeitura de São Bento do 
Sul foi chamado para resgatar um animal 
ferido às margens de uma rodovia, 
descrito como um animal de patas 
curtas, corpo alongado com pelo preto e 
cabeça cinza, cauda comprida e orelhas 
pequenas e arredondadas. O biólogo 
deve se preparar para o resgate de um 
animal da família zoológica

(A) Felidae.
(B) Canidae.
(C) Mustelidae.
(D) Psittacidae.

21. Assinale a alternativa que apresenta o 
gênero do agente etiológico da parasitose 
malária.

(A) Plasmodium.
(B) Taenia.
(C) Wuchereria.
(D) Anopheles.

22. Assinale a alternativa que apresenta a 
principal constituição da parede celular 
de bactérias e fungos, respectivamente.

(A) Celulose e quitina.
(B) Peptideoglicano e glicogênio.
(C) Amido e glicogênio.
(D) Peptideoglicano e quitina.
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23. Os principais componentes da                                            
membrana plasmática são os 
fosfolipídios e as proteínas. Essa mesma 
constituição ocorre nas membranas 
de algumas organelas celulares, mas                                         
NÃO ocorre em

(A) mitocôndrias.
(B) ribossomos.
(C) complexo de Golgi.
(D) lisossomos.

24. Assinale a alternativa que apresenta 
apenas exemplos de ossos curtos do 
sistema esquelético humano.

(A) Patela, falange e ulna.
(B) Falange, semilunar e capitato.
(C) Piramidal, hamato e tíbia.
(D) Patela, escafoide e trapézio.

25. A capacidade de contração é a principal 
característica do tecido muscular, 
podendo ser voluntária ou não voluntária. 
Assinale a alternativa que apresenta um 
órgão que possui fibras musculares 
estriadas com contração involuntária.

(A) Coração.
(B) Estômago.
(C) Bexiga.
(D) Útero.

26. Na embriologia humana, o processo de 
formação do sistema nervoso inicia-se 

(A) na primeira semana de desenvolvimento.
(B) na terceira semana de desenvolvimento.
(C) no terceiro mês de desenvolvimento.
(D) no sexto mês de desenvolvimento.

27. O código genético do DNA se expressa               
por trincas de bases, que são 
denominadas

(A) aminoácidos.
(B) bases nitrogenadas.
(C) códons.
(D) primers.

28. Durante o processo de respiração                
celular, ocorre a quebra da molécula de 
glicose em duas moléculas de piruvato 
na fase da glicólise. Qual é o saldo 
energético dessa etapa?

(A) 2 ATP e 2 NADH.
(B) 4 ATP e 1 NADH.
(C) 6 ATP e 0,5 NADH.
(D) 8 ATP e 5 NADH.

29. A prefeitura de São Bento do Sul 
promoverá corrida e caminhada de 
rua para incentivar a população aos  
hábitos de vida saudáveis. O estímulo 
da prefeitura poderá beneficiar 
questões estéticas de emagrecimento 
ou musculares dos participantes, mas 
beneficiará também o sistema

(A) nervoso.
(B) cardiovascular.
(C) sensorial.
(D) renal.

30. Um paciente que sofreu um problema 
de saúde, que o deixou inconsciente 
e acamado por 30 anos, retomou a 
consciência em um hospital particular. 
Preocupado com as despesas da 
internação, foi informado de que estava 
sendo atendido pelo SUS. Confuso, o 
paciente não compreendeu o modelo 
e a sigla informados. A confusão                             
ocorreu porque o Sistema Único de 
Saúde do Brasil foi criado no ano de 

(A) 2001.
(B) 2012.
(C) 1990.
(D) 1998.


