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OS TRÊS PÁSSAROS DO REI HERODES 
(Lenda) 

 
 Pela triste estrada de Belém, a Virgem Maria, tendo o Menino Jesus ao colo, fugia 
do rei Herodes. 
 Aflita e triste ia  em meio do caminho quando encontrou um pombo, que lhe 
perguntou: 

- Para onde vais, Maria ? 
- Fugimos da maldade do rei Herodes, - respondeu ela. 
Mas como naquele momento se ouvisse o tropel dos soldados que a perseguiam, 

o pombo voou assustado. 
 Continuou Maria a desassossegada viagem e, pouco adiante, encontrou uma 
codorniz que lhe fez a mesma pergunta que o pombo e, tal qual este, inteirada do 
perigo tratou de fugir. 

 Finalmente, encontrou-se com uma cotovia, que, assim que soube do perigo que 
assustava Maria, escondeu-a e ao menino, atrás de cerrado grupo de árvores que ali 
existia. 
 Os soldados de Herodes encontraram o pombo e dele souberam o caminho 
seguido pelos fugitivos. 

  Mais para a frente a codorniz não hesitou em seguir o exemplo do pombo. 
 Ao fim de algum tempo de marcha, surgiram à frente da cotovia. 

- Viste passar por aqui uma mulher com uma criança no colo? 
-  Vi, sim – respondeu o pequeno pássaro. Foram por ali. E indicou aos soldados 

um caminho que se via ao longe. E assim afastou da Virgem Maria e de Jesus os seus 
malvados perseguidores. 

Deus castigou o pombo e a codorniz. 
 O primeiro, que tinha uma linda voz, passou a emitir, desde então, um eterno 
queixume. 

A segunda passou a voar tão baixo, tão baixo, que se tornou presa fácil de 
qualquer caçador inexperiente. 

E a cotovia recebeu o prêmio de ser a esplêndida anunciadora do sol a cada dia 
que desponta.  
 
01. Assinale o único item que não se aplica nem ao pombo e nem a codorniz. 
 
A)  coragem 
B)  medo 
C)  covardia 
D)  egoísmo 
E)  delação 
 
 02. Assinale o item que caracteriza a cotovia. 
 
A)  esquiva 
B)  mentirosa 
C)  delatora 
D)  solidária 
E)  sarcástica 
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03. A codorniz “passou a voar tão baixo, tão baixo, que se tornou presa fácil 
de qualquer caçador inexperiente”. A expressão grifada da idéia de: 
 
A) condição 
B) conseqüência 
C) finalidade 
D) proporção 
E) causa 
 
04. Assinale a opção que contém a forma adequada ao preenchimento das 
lacunas abaixo: 
Era para ______ falar _______ ontem, mas não _____ encontrei em nenhum lugar. 
 
A) mim – consigo – o 
B) eu – com ele – lhe 
C) mim – consigo – lhe 
D) mim – contigo – te 
E) eu – com ele - o 
 
05. Assinale a alternativa que discorda das regras de concordância nominal.  
 
A) Entregaram anexas as observações feitas na comarca.  
B) A juíza continuava meio agitada, mesmo depois de tomar um calmante.  
C) A água é bom para queimar calorias do nosso corpo.  
D) A reunião abrigava adultos e crianças interessadas no assunto.  
E) Os jovens manifestaram profunda admiração e respeito pelo palestrante. 
 
06.   Indique a alternativa em que todas as palavras grifadas estão 
ortograficamente corretas:  
 
A) belo – beleza  / real – realesa  
B) ameno – amenisar  / útil – utilizar  
C) macio – maciez / pequeno – pequenez  
D) agonia – agonizar / mãe – mãesinha  
E) Nenhuma alternativa está correta 
 
07. Complete com a alternativa que completa corretamente a frase ao lado: 
“Já estavam ____ poucos metros, _____ qual foram ter por um atalho aberto 
_____ foice.” 
 
A) à – à - a 
B) a – à - a 
C) a – a - à 
D) à – a - à 
E) à – à - à 
 
08.   Identifique a alternativa em que o pronome destacado está empregado 
corretamente:  
 
A) Porque você não foi à festa ontem?  
B) Ela disse que faltou à aula  por que adoeceu.  
C) A mãe não sabia  por quê a criança chorava.  
D) Você não quis jantar hoje. Por quê? 
E) Nenhuma alternativa está correta 
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09. Qual a tecla de atalho utilizada para abrir a Caixa de Diálogo Localizar e 
Substituir?  
 
A) Ctrl + S       
B) Ctrl + P       
C) Ctrl + Z       
D) Ctrl + A 
E) Nenhuma alternativa está correta. 
 
10. O comando  “imprimir”  (ctrl+ p) encontra-se no em qual menu do 
Internet Explorer?  
  
A) No menu arquivo;  
B) No menu ajuda;  
C) No menu exibir;  
D) No menu ferramentas;  
E) No menu editar. 
 
11.  Qual a finalidade do scanner:  
  
A)  Digitalizar textos e figuras para uma folha de papel.  
B)  Escanear textos e figuras para uma folha de papel.  
C)  Imprimir textos e figuras para uma folha de papel.  
D)  Digitalizar textos e figuras para uso no computador.  
E)  Exibir  textos  e  figuras  que  estão  contidos  no computador. 
 
12.  A incapacidade da bexiga de se esvaziar completamente é denominada: 
 
A) enurese. 
B)  colúria. 
C)  retenção urinária. 
D)  incontinência urinária. 
E)  urgência miccional. 
 
13. A introdução de alimentos líquidos no estômago através de uma sonda 
nasogástrica é denominada:  
 
A) Alimentação artificial. 
B) Alimentação com dietas básicas. 
C) Alimentação por sondagem ou gavagem. 
D) Alimentação por sondagem e dietética. 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 
14. Conforme a regulamentação do exercício da enfermagem, o profissional 
Auxiliar de Enfermagem exerce atividades, sob a supervisão do enfermeiro, 
bem como executa procedimentos, como: 
 
A) Realização de pequenos procedimentos cirúrgicos. 
B) Prestação de cuidados de higiene e conforto ao paciente. 
C) Gerenciamento das unidades de atendimento odontológico e da saúde bucal. 
D) Direção dos serviços de enfermagem e das ações desenvolvidas pelos demais 
profissionais da categoria 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 



 4 

15. Para estabilizar a veia antes de realizar uma infusão venosa é necessário:  
  
A) fixar a veia e retesar a pele abaixo do local escolhido  
B) dar leves batidas sobre a veia escolhida  
C) tracionar a pele acima do local escolhido  
D) garrotear 25 cm acima do local escolhido  
E) fazer compressa de gelo no local 15 minutos antes do procedimento 
 
16. Fazendo curativo simples, a antissepsia deve ser:  
  
A) com movimentos leves  
B) com movimentos circulares  
C) das bordas para o centro  
D) em sentido horário  
E) do centro para as bordas 
 
17. Um paciente foi internado na clínica médica para tratamento de uma 
infecção, sendo prescrito amoxicilina 500 mg suspensão oral de 8/8 horas. 
Quantos ml da suspensão oral serão administrados diariamente, considerando 
que a apresentação farmacêutica disponível é de 250mg/5ml?  
 
A) 10 ml;  
B) 20 ml;  
C) 30 ml;  
D) 40 ml.  
E) Nenhuma alternativa está correta 
 
18. Foram prescritos 1800 ml de Soro Fisiológico a 0,9% em 12 horas. Calcule 
quantas gotas por minuto deverão ser administradas no paciente:  
 
A) 60 gts/min;  
B) 50 gts/min;  
C) 30 gts/min;  
D) 21 gts/min. 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 
19. A via para a administração de drogas e substâncias que oferece maior 
rapidez de absorção é a: 
 
A) intramuscular 
B) venosa 
C) subcutânea 
D) oral 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 
20. Dentre os procedimentos terapêuticos no controle de hemorragias 
externas, utilizados em situações de emergência, o mais indicado é:  
 
A) torniquete;   
B) curativo compressivo;   
C) compressas geladas;   
D) sutura. 
E) Nenhuma alternativa está correta 
 


