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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)
B)
C)
D)
E)

coragem
medo
covardia
egoísmo
delação

02. Assinale o item que caracteriza a cotovia.
A)
B)
C)
D)
E)

esquiva
mentirosa
delatora
solidária
sarcástica

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)
B)
C)
D)
E)

condição
conseqüência
finalidade
proporção
causa
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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)
B)
C)
D)
E)

mim – consigo – o
eu – com ele – lhe
mim – consigo – lhe
mim – contigo – te
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
ortograficamente corretas:

em

que

todas

as

palavras

grifadas

estão

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
09.
Marque a opção em que os substantivos coletivos estão empregados
corretamente:
A) flora – de animais / enxame – de pássaros
B) horda – de lobos / cardume – de abelhas
C) constelação – de estrelas / frota – de navios
D) legião – de bandidos / corja – de aviões
E) Nenhuma alternativa está correta
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10. 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.
11. 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.
12. Qual a finalidade do scanner:
A)
B)
C)
D)
E)

Digitalizar textos e figuras para uma folha de papel.
Escanear textos e figuras para uma folha de papel.
Imprimir textos e figuras para uma folha de papel.
Digitalizar textos e figuras para uso no computador.
Exibir textos e figuras que estão contidos no computador.

13. Posição ortostática é a posição :
A) sentado
B) em pé
C) deitado de costas
D) deitado de lado
E) deitado de bruços
14. As radiografias dos seios da face com o objetivo de avaliar níveis líquidos são
realizadas em:
A) decúbito ventral
B) ortostase
C) decúbito dorsal
D) decúbito lateral
E) decúbito bilateral
15. Assinale a alternativa que completa a lacuna. A radiografia ___________ é o
exame mais utilizado pelos médicos para avaliação de pacientes com obstrução
nasal, visando a avaliação da parte nasal da faringe.
A) panorâmica
B) paralela de crânio
C) de cavum
D) de face
E) paralela cervical
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16. O filme radiográfico é dos elementos mais importantes em todo processo do
exame. Considerando-se os diversos fatores que podem alterar suas
características, pode-se afirmar que:
A) a composição da base deve ser de material opaco
B) os haletos de prata são produtos químicos fotograficamente ativos, compostos por 10%
de brometo de prata e 90% de iodeto de prata
C) a emulsão fotográfica deve possuir boa permeabilidade aos agentes químicos do
revelador
D) a camada protetora é uma gelatina transparente aderida à base do filme
E) Nenhuma alternativa está correta
17. Dentre os objetos abaixo, aquele pertencente à sala de exames é o:
A) exaustor
B) espessômetro
C) luz de segurança
D) termômetro
E) Nenhuma alternativa está correta
18. As bandejas para transportar material radioativo e as bancadas de trabalho
deverão ser forradas com:
A) papel alumínio
B) borracha
C) tecido
D) cortiça
E) plástico e papel absorvente descartáveis
19. O aumento do mAs aumenta:
A) a quantidade de tempo de exposição de raios-x
B) diminui o tempo de exposição de radiação x
C) o comprimento de ondas mecânicas
D) diminui a radiação secundária
E) Nenhuma alternativa está correta
20. O dispositivo que controla a radiação espalhada no filme radiológico chamase:
A) colimação
B) grade
C) filtração
D) capa protetora
E) filtro do paciente

