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Leia o texto: 

Invenções, modas e produtos interessantes apareceram sem parar ao longo dos quinze anos 

que se seguiram à guerra. Ideias que nem sequer podiam ser testadas na sóbria década de 

1930 e na belicosa década de 1940 de repente pareciam plausíveis. Raramente a história do 

mundo viu surgirem tantas inovações ou promessas de novidades. O lazer e a vida cotidiana 

foram sacudidos e mudaram. O gramofone se transformou em toca-discos. A gravação por 

meio magnético, tão importante para a televisão e os computadores, surgiu a partir de uma 

antiga invenção dinamarquesa. A grande tela de projeção, chamada de cinemascope, foi 

instalada em vários cinemas no início da década de 1950. Filmes coloridos tornaram-se 

comuns. As lojas de roupas renasceram quando o parisiense Christian Dior, durante o gélido 

mês de fevereiro de 1947, introduziu seu New Look. As roupas econômicas e limitadas do 

tempo da guerra – desenhadas de modo que se utilizasse o mínimo de tecido possível – foram 

desafiadas pelos vestidos longos, fluidos e vincados, bem como pelos casacos de cintura 

marcada do estilista que devolveu a elegância ao vestuário feminino. Era uma moda ousada, 

que deixava à mostra braços e ombros. O Vaticano reagiu por meio de um decreto, em 1960, 

que proibia mulheres em tais trajes de receber sacramentos na igreja. A imagem dos 

televisores, embora melhorasse a cada dia, ainda não havia conquistado o mundo inteiro. Sua 

chegada foi vagarosa e deveu muito a Paul Nipkow, um alemão de 24 anos de idade que criou 

um “disco em espiral que girava” e era capaz de captar e reproduzir imagens – a essência da 

televisão.  

(BLAINEY, Geoffrey, Uma Breve História do Século XX, 2 ed. São Paulo: Fundamento, 2011, p. 

225). 

 

1) De acordo com o autor do texto, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta: 

I – As pessoas só começaram a se interessar por moda depois da Segunda Guerra Mundial. 
II – Após a Segunda Guerra Mundial surgiram uma quantidade considerável de novidades. 
III – O toca-discos transformou-se em gramofone. 
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a) Apenas o item I é verdadeiro. 
b) Apenas o item II é verdadeiro. 
c) Apenas o item III é verdadeiro. 
d) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 
 
2) De acordo com o autor do texto, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 
correta: 
 
I – O dinamarquês Christian Dior introduziu em Paris uma moda ousada. 
II – O Vaticano excomungou todas as mulheres que se vestiam à nova moda. 
III – Os filmes coloridos passaram a ser exibidos a partir da década de 1930. 
 
a) Apenas o item I é verdadeiro. 
b) Apenas o item II é verdadeiro. 
c) Apenas o item III é verdadeiro. 
d) Nenhum dos itens é verdadeiro. 
 
3) No início do texto, o autor utiliza a palavra “belicosa”. Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta um sinônimo para tal palavra: 
 
a) marcial. 
b) belígero. 
c) ordeiro. 
d) animoso. 
 
4) A palavra “raramente”, utilizada pelo autor no início do texto, possui a seguinte 
classificação gramatical: 
 
a) advérbio. 
b) adjetivo. 
c) preposição. 
d) conjunção. 
 
5) No que se refere ao correto uso da crase, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 
alternativa correta: 
 
I – Ele vai à Brasília. 
II – Ele vai à Bahia. 
III – Ele vai à Londres. 
 
a) Apenas o item I é verdadeiro. 
b) Apenas o item II é verdadeiro. 
c) Apenas o item III é verdadeiro. 
d) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 
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Virgin Hyperloop: como foi o 1° teste de transporte futurista que poderia fazer distância    Rio-SP 

em menos de meia hora 
Zoe Kleinman  Repórter de tecnologia 

 
A empresa americana de tecnologia de transporte Virgin Hyperloop fez seu primeiro teste 

de  viagem com passageiros, no deserto em Nevada, nos Estados Unidos. O conceito de 
transporte futurista envolve cápsulas dentro de tubos de vácuo que transportam passageiros em alta 
velocidade. No teste, dois passageiros, ambos funcionários da empresa, percorreram a distância 
de uma pista de teste de 500 metros em 15 segundos, atingindo o equivalente a 172 km/h. 

No entanto, esta é uma fração das ambições da Virgin para velocidades de viagem 
superiores a 1.000 km/h. Nesse cenário, seria possível fazer o equivalente à distância Rio-SP em 
menos de meia hora. A Virgin Hyperloop não é a única empresa desenvolvendo o conceito, mas 
nenhuma transportou passageiros antes. 

Sara Luchian, diretora de experiência do cliente, foi uma das duas pessoas a bordo e 
descreveu a experiência à BBC como "estimulante psicológica e fisicamente", logo após o evento. Ela 
e o diretor de tecnologia, Josh Giegel, usaram calças simples de lã e jeans em vez de macacões para o 
evento, que aconteceu na tarde de domingo (08/11) nos arredores de Las Vegas. Luchian disse que a 
viagem foi tranquila e "nada parecida com uma montanha-russa", embora a aceleração tenha sido 
mais "veloz" do que seria com uma pista mais longa. Nenhum deles se sentiu mal, ela acrescentou. Ela 
disse que a velocidade deles foi prejudicada pelo comprimento da pista e pela aceleração necessária. 

O conceito, que passou anos em desenvolvimento, se baseia em uma proposta do fundador 
da Tesla, Elon Musk. Alguns críticos o descreveram como ficção científica. Ele é baseado nos 
comboios de levitação magnética (maglev) mais velozes do mundo, tornados mais rápidos pela 
velocidade dentro de tubos de vácuo. O recorde mundial de velocidade de trem maglev foi 
estabelecido em 2015, quando um trem japonês atingiu 374 mph (600 km/h) em um teste perto do 
Monte Fuji. Fundada em 2014, a Virgin Hyperloop recebeu investimento do Virgin Group em 2017. Era 
anteriormente conhecida como Hyperloop One e Virgin Hyperloop One. 

Em uma entrevista à BBC em 2018, o então chefe da Virgin Hyperloop One, Rob Lloyd, que já 
deixou a empresa, disse que a velocidade permitiria, em teoria, as pessoas viajarem entre os 
aeroportos de Gatwick e Heathrow, a cerca de 70 quilômetros de distância em Londres, em apenas 
quatro minutos. 

A Virgin Hyperloop, sediada em Los Angeles, também está explorando modelos em outros 
países, incluindo uma conexão hipotética de 12 minutos entre Dubai e Abu Dhabi, que leva mais de 
uma hora pelo transporte público existente. 

Os críticos apontaram que os sistemas de viagens Hyperloop envolveriam a tarefa 
considerável de obter permissão de planejamento e, em seguida, construir vastas redes de tubos 
para cada caminho de viagem. Luchian reconhece as dificuldades potenciais. "É claro que há muita 
infraestrutura a ser construída, mas acho que mitigamos muitos riscos que as pessoas não pensavam 
que fossem possíveis." 

Ela acrescentou: "A infraestrutura é um foco muito importante para tantas pessoas no 
governo. Sabemos que as pessoas estão procurando soluções. Elas estão procurando o transporte 
do futuro. Podemos continuar construindo sistemas de transporte de hoje ou de ontem e continuar 
encontrando os mesmos problemas que eles trazem. Ou podemos realmente procurar construir algo 
que resolva esses problemas." 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-54876229 

06) O título do texto: 
a) sugere que será relatado como ocorreu o teste do transporte em questão. 
b) adianta que será feita uma crítica sobre o teste do transporte em questão. 
c) aponta que será estabelecida uma comparação qualitativa em relação ao teste do 
transporte em questão. 
d) destaca que serão apresentados os resultados positivos do teste do transporte em 
questão. 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-54876229
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07) Em relação a aspectos do texto, assinale a assertiva correta: 
a) Os termos destacados em “Sara Luchian, diretora de experiência do cliente,(...)” e “Ela e 
o diretor de tecnologia, Josh Giegel,(...)” (3º parágrafo) desempenham o mesmo papel 
sintático. 
b) A empresa Virgin Hyperloop foi a única até então a transportar passageiros, utilizando o 
conceito de transporte futurista. 
c) Sobressai o registro informal da linguagem, para facilitar o entendimento da mensagem 
ao público comum. 
d) O primeiro parágrafo do texto apresenta uma sucinta definição sobre o conceito de 
transporte do futuro e uma avaliação do autor em relação ao que foi dito. 
 

 

08) Todos os termos abaixo destacados apresentam valor adverbial, MENOS na opção: 
 

a) “(...) fez seu primeiro teste de viagem com passageiros, no deserto em Nevada, (...)” 
(1º parágrafo). 
b)“(...) e descreveu a experiência à BBC como "estimulante psicológica e fisicamente", (...)” 
(3º parágrafo). 
c)“(...) que aconteceu na tarde de domingo (08/11) nos arredores de Las Vegas.” (3º 
parágrafo). 
d)“Luchian disse que a viagem foi tranquila (...)” (3º parágrafo). 

 

09) Analise os itens abaixo e assinale aquele em que há um substantivo que se flexione em 
número da mesma forma que o substantivo destacado em "nada parecida com uma 
montanha-russa" (3º parágrafo): 
a) salário-família; 
b) tico-tico; 
c) meio-fio; 
d) bel-prazer; 

 

10) Tendo em vista as várias classificações do vocábulo destacado no excerto “O conceito, 
que passou anos em desenvolvimento, se baseia em uma proposta do fundador da Tesla, 
Elon Musk.” (4º parágrafo), assinale o item que apresenta sua correta classificação: 
a) partícula apassivadora; 
b) índice de indeterminação do sujeito; 
c) parte integrante do verbo; 
d) partícula expletiva; 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11)  Leia as afirmativas a seguir: 
 
I. Existem dois tipos de micronutrientes: as vitaminas e os minerais. 
II. Os pacientes oncológicos podem apresentar efeitos colaterais do tratamento 
quimioterápico, causando limitações inerentes ao seu estado físico. 
III. Para que os indivíduos possam agir conjuntamente, é preciso haver acordo 
entre eles. Esse acordo se faz por meio do direito. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Está correta a afirmativa I, apenas. 
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c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
12)  Leia as afirmativas a seguir: 
 
I. O servidor público, perante a sociedade, tem como obrigação demonstrar ética 
em suas atitudes no serviço e em sua vida particular. 
II. O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) não permite detalhar as 
causas de mortalidade por faixa etária. 
III. À direção municipal do SUS compete definir os requisitos para exercer o 
direito de greve no Brasil. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Está correta a afirmativa I, apenas. 
c) Está correta a afirmativa II, apenas. 
d) Está correta a afirmativa III, apenas. 
 
13) Leia as afirmativas a seguir: 
 
I. O tratamento de câncer de mama envolver dois procedimentos possíveis: a 
mastectomia ou a radioterapia, conforme o estágio da doença. 
II. A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde em nível 
municipal não é uma ação incluída no campo de atuação do SUS. 
III. É vedado ao servidor público prejudicar deliberadamente a reputação de 
outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Está correta a afirmativa I, apenas. 
c) Está correta a afirmativa II, apenas. 
d) Está correta a afirmativa III, apenas. 
 
 
14) Leia as afirmativas a seguir: 
 
I. Podemos encontrar as vitaminas nas frutas, nos vegetais e em alimentos de 
origem animal. 
II. As Regiões de Saúde devem ser instituídas pela União, exclusivamente. 
III. O total de óbitos por cem mil habitantes é o critério considerado para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos aos municípios, no âmbito do 
SUS. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Está correta a afirmativa I, apenas. 
c) Está correta a afirmativa II, apenas. 
d) Está correta a afirmativa III, apenas. 
 
15) Leia as afirmativas a seguir: 
 
I. Os sistemas de informação em saúde permitem uma melhor compreensão de 
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importantes problemas de saúde da população. 
II. As gorduras ou lipídeos são os principais fornecedores de energia, além dos 
carboidratos. Também são responsáveis por proteger os órgãos contra lesões, 
manter a temperatura do corpo, 
ajudar na absorção de algumas vitaminas ( A, D, E e K) e produzir uma sensação 
de saciedade depois das refeições. 
III. A Educação Permanente em Saúde parte do pressuposto da aprendizagem 
significativa e problematizadora. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Está correta a afirmativa I, apenas. 
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. 
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas. 
 
 
16) Leia as afirmativas a seguir: 
 
I. As proteínas fazem parte da composição dos anticorpos do sistema 
imunológico corporal. 
II. As gorduras podem ser tanto de origem animal quanto vegetal. As de origem 
animal geralmente são líquidas à temperatura ambiente e as de origem vegetal 
são sólidas nessa temperatura. 
III. A dificuldade de urinar, a demora em começar e terminar de urinar, a 
ausência de sangue na urina, o aumento do jato de urina, a necessidade de 
urinar mais vezes durante o dia ou à noite são sinais e sintomas relacionados ao 
câncer de próstata. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Está correta a afirmativa I, apenas. 
c) Está correta a afirmativa II, apenas. 
d) Está correta a afirmativa III, apenas. 
 
 
17)  Leia as afirmativas a seguir: 
 
I. A Estratégia Saúde da Família é composta pelas ações de vigilância, promoção, 
prevenção e controle de doenças e agravos. 
II. Os profissionais de saúde bucal não podem atuar nas Equipes de Saúde da 
Família. 
III. A atenção domiciliar às pessoas com problemas de saúde deve ser feita, 
exclusivamente, pelo técnico em enfermagem. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Está correta a afirmativa I, apenas. 
c) Está correta a afirmativa II, apenas. 
d) Está correta a afirmativa III, apenas. 
 
 
18) Leia as afirmativas a seguir: 
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I. O objetivo do tratamento da asma é melhorar a qualidade de vida da pessoa, 
por meio do tratamento medicamentoso, apenas. 
II. Em oncologia, a quimioterapia é usada para tratar doenças sistêmicas. 
III. O pâncreas é um órgão alongado que se situa transversalmente na parte 
inferior do abdome, estendo-se do duodeno até o baço. O pâncreas secreta dois 
hormônios: a insulina e o glicênio. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Está correta a afirmativa I, apenas. 
c) Está correta a afirmativa II, apenas. 
d) Está correta a afirmativa III, apenas. 
 
 
19) Leia as afirmativas a seguir: 
 
I. A educação em saúde desestimula o engajamento da população em assuntos 
relacionados à saúde. 
II. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor 
público, exclusivamente, aquele que tenha sido aprovado em concurso público. 
III. A única fonte de infecção da amebíase é a ingestão de água contaminada 
por fezes contendo cistos amebianos não maduros. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Está correta a afirmativa I, apenas. 
c) Está correta a afirmativa II, apenas. 
d) Está correta a afirmativa III, apenas. 
 
20) Leia as afirmativas a seguir: 
 
I. Entre os fatores que mais ajudam a prevenir o câncer de próstata estão: ter 
uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, praticar atividade 
física, não fumar e evitar o consumo 
de bebidas alcoólicas. 
II. É possível controlar as crises da asma e até prevenir que elas aconteçam com 
algumas medidas simples, como manter o ambiente limpo, promover o acúmulo 
de sujeira ou poeira e evitar 
tomar sol, pois a vitamina D é a causa de uma série de doenças do aparelho 
imunológico, como a asma. 
III. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no Brasil, salvo nos casos previstos em lei. 
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Está correta a afirmativa I, apenas. 
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas. 
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas. 

 


