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Tema da Redação

Processo Seletivo 2018

I.

(RIO: Direito de ir e vir. Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/tag/violencia/>. Acesso em: 22 fev. 2018.)

II.
É inegável que vivemos dias difíceis. A violência, com toda sua força, tem envolvido grande parte da sociedade mundial.

No Brasil, em particular,  tem feito milhares de vítimas e, em alguns casos, os atos violentos ocorrem em casa e são praticados

pela própria família, além de inúmeros outros ocorridos nas ruas.
Ao observarmos o quadro atual da violência urbana, muitas vezes, não nos atentamos para os fatores que conduziram a

tal situação, como o crescimento urbano desordenado. Em razão do acelerado processo de êxodo rural, as grandes cidades

brasileiras absorveram um número de pessoas elevado, que não foi acompanhado pela infraestrutura urbana, fato que
desencadeou uma série de problemas sociais graves, além da ineficiência da segurança pública, o que determinou o
estabelecimento e a proliferação da marginalidade e, consequentemente, da criminalidade que vem acompanhada de violência.

Essa situação retrata a ineficiência do Estado, que não tem disponibilizado um serviço de segurança pública eficaz para
sua população.

(FREITAS, Eduardo de. Violência urbana no Brasil. Disponível em:<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-
no-brasil.htm>. Acesso em: 22 fev. 2018. Adaptado.)
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III.
Um dos problemas mais afligentes do Brasil de hoje é, sem sombras de dúvidas, a questão da segurança pública, que deixa

a desejar aos anseios da população, pois, em todos os lugares, a violência e a criminalidade crescem em proporções imensuráveis
e de maneira incontrolável pelo poder público.

Aos olhos do povo, parece ser a Polícia a única responsável pela segurança da sociedade, quando em verdade tem essa

instituição somente a função mais árdua de todas, vez que atua na linha de frente em prevenção ao crime ou na garimpagem de
criminosos e na execução das leis penais, a fim de torná-las efetivas ao exigir o cumprimento das regras sociais e solucionar os
seus conflitos.

           Agora que a epidemia da insegurança se alastrou por todo o Brasil, a própria sociedade se mostra preocupada com o
problema e até já comunga com o preceito constitucional de que a segurança pública é responsabilidade de todos e, com isso, já
se formam movimentos diversos que objetivam maior interatividade com a Polícia para uma consequente união de forças de

combate ao crime.
          A eficiência do trabalho policial está intimamente ligada ao bom relacionamento entre cidadãos e policiais. Um deve ver e
sentir o outro no valor da amizade, como elemento de apoio, de confiança nos seus recíprocos atos. Os policiais dependem da

iniciativa e da cooperação das pessoas e estas dependem da proteção daqueles.

(MARQUES, Archimedes José Melo. A segurança pública e a sociedade. Disponível em: <https://www.algosobre.com.br/interesse-publico/
a- seguranca-publica-e-a-sociedade.html.>. Acesso em: 22 fev. 2018. Adaptado.)

A partir das informações transmitidas pelos textos em destaque, escreva, usando a norma-padrão da língua portuguesa, uma
dissertação argumentativa, recorrendo a exemplos e argumentos que deem suporte ao seu ponto de vista e sugerindo formas
de intervenção que possam, pelo menos, minimizar a situação em que se encontra o país, desde que não atinjam os Direitos

Humanos, sobre o seguinte recorte temático:

                 A violência urbana e a falência do sistema público de segurança no Brasil.
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Português
Questões de 1 a 30
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1QUESTÃO

2QUESTÃO

3QUESTÃO

Processo Seletivo 2018

SORRIA... Disponível em: <https://www.mensagens10.com.br/
mensagens-de-incentivo/page/3>. Acesso em: 19 fev. 2018.

Sobre essa mensagem, é correto afirmar que a ênfase do ato
comunicativo tem como base a função da linguagem
identificada como

A) referencial, pois transmite uma informação de forma clara
e objetiva.

B) poética, pela escolha cuidadosa das palavras, a fim de
produzir um efeito estético.

C) conativa, devido ao apelo que faz ao interlocutor,
procurando persuadi-lo a agir com sensatez.

D) fática, diante da tentativa de estabelecer um canal
de comunicação com o leitor para orientá-lo.

E) emotiva, uma vez que nela estão impressos os
sentimentos e as emoções do enunciador do discurso.

2 e 3QUESTÕES

TEXTO:

Vivemos em uma era em que é imprescindível a
busca de conhecimentos. Hoje, a informação assume
uma importância crescente e uma necessidade para
qualquer setor da atividade humana, devido a tantas

5 transformações que estamos presenciando.
A cada momento, nos deparamos com novos

conceitos e novas tendências e nos surpreendemos
com a velocidade com que estão ocorrendo e afetando
nossas vidas.

10 A tecnologia está cada vez mais presente no
nosso dia a dia e, hoje, está acessível a vários níveis
da sociedade. Precisamos refletir, entretanto, sobre a
forma como esse fenômeno tem mudado a maneira
de as pessoas interagirem com as demais, fazendo-nos

15 pensar que essa ferramenta, que está a todo o

momento oferecendo novos conhecimentos,
praticidade e entretenimento, possa acabar
distanciando-nos da vida real, razão por que é muito
importante saber utilizá-la de maneira consciente.

NETTO, Maria Izilda. A importância da tecnologia na vida atual.
Disponível em:<http://radioboanova.com.br/importancia-da-
tecnologia-na-vida-atual/>. Acesso em: 19 fev. 2018. Adaptado.

A frase que melhor sintetiza a mensagem do texto é a de

A) Henri Ford: “O verdadeiro progresso é o que põe a
tecnologia ao alcance de todos.”

B) Albert Einstein: “Tornou-se chocantemente óbvio que a
tecnologia excedeu a nossa humanidade.”

C) Nícolas Queirós: “Graças à tecnologia, tudo fica mais fácil,
enquanto as pessoas ficam mais distantes cada dia que
passa.”

D) Tiny Willy: “A tecnologia da comunicação avança, e o
diálogo regride ao tempo em que um grunhido separa
duas vidas...”

E) Stephen Covey: “A tecnologia vai reinventar o negócio,
mas as relações humanas continuarão a ser a chave para
o sucesso.”

Dentre os aspectos linguísticos presentes na composição do
texto, os que estão devidamente analisados são os referidos
em

I. A expressão “a busca de conhecimentos”, em “é
imprescindível a busca de conhecimentos.” (l. 1-2), exerce
função subjetiva.

II. O termo prepositivo, em “a busca de conhecimentos.”
(l. 1-2), complementa o sentido do nome “busca”, e “da
atividade humana”, em “para qualquer setor da atividade
humana” (l. 3-4), especifica o substantivo “setor”.

III. A vírgula que isola “A cada momento”, em “A cada
momento, nos deparamos com novos conceitos” (l. 6-7),
foi usada pela mesma razão das que destacam o
elemento linguístico “entretanto”, em “Precisamos refletir,
entretanto, sobre a forma” (l. 12-13).

IV. O conector “que”, em “fazendo-nos pensar que essa
ferramenta, que está a todo o momento oferecendo novos
conhecimentos” (l. 14-16), nas duas ocorrências, possui
o mesmo valor morfossintático.

V. A locução “a todo o momento”, em “que está a todo o
momento oferecendo novos conhecimentos” (l. 15-16),
classifica-se, do ponto de vista morfológico, como “de
maneira consciente”, em “é muito importante saber
utilizá-la de maneira consciente.” (l. 18-19), embora
expressem ideias diferentes.
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A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a

A) I e III. D) I, II e V.
B) II e IV. E) II, III e IV.
C) III e V.

4 e 5QUESTÕES

GRÁFICO. Disponível em: <http://imagens.globoradio.globo.com/cbn/
fotos/uploads/87849/grafico-cbn-586x350-domicilios-internet1.png>.
Acesso em: 19 fev. 2018.

4QUESTÃO

Considerando-se os dados informativos desse gráfico a respeito
do acesso à internet, é incorreto concluir que

A) a Europa assume a liderança no ranking global de
domicílios ligados à rede.

B) o Brasil aparece bem atrás dos índices europeus e mais
próximo da média mundial.

C) os países africanos são os que  apresentam menor número
de residências ligadas à web.

D) mais da metade da população brasileira continua ainda sem
conexão fixa com o ciberespaço.

E) todos os continentes terrestres estão representados por um
percentual de casas conectadas com a net.

5QUESTÃO

“Domicílios com acesso à internet”

Quanto ao sinal indicativo de crase existente em “à”, na frase
em destaque, é correto afirmar que decorre da

I. fusão de duas vogais idênticas, embora pertencentes a
classes gramaticais diferentes.

II. exigência da preposição a  pelo substantivo “acesso” e da
aceitação do artigo a por “internet”.

III. regência da forma verbal que antecede um termo feminino
no singular, que admite o definido a.

IV. combinação de duas partículas da mesma natureza: uma
exigida por um advérbio e a outra, por um nome.

V. presença de um elemento prepositivo exigido por um verbo
e de um determinante aceito por uma palavra que nomeia
os seres em geral.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a

A) I e II. D) I, III e V.
B) II e III. E) II, IV e V.
C) III e IV.

de 6 a 11QUESTÕES

  TEXTO:

O grande desafio que permeia o mundo atual não
é o da tradicional lida com as asserções e os confrontos
de hegemonias. É o de, preliminarmente, compreender,
para poder enfrentar o ímpeto da desordem que torna

5 a vida internacional crescentemente perigosa e instável.
Como destacou Pierre Hassner, importante analista
francês, mesmo para os estudiosos da matéria é
complicado entender o que se passa. A realidade
internacional apresenta-se de maneira ambígua e

10 contraditória e está muito difícil organizar o conhecimento,
diferenciando o estrutural do conjuntural, avaliando o
peso das “forças profundas” e apontando em que
medida esclarece os grandes eventos que vêm
sacudindo o mundo.

15 O processo do avanço do conhecimento, do
potencial da técnica, da expansão econômica em suas
diferentes formas, da agregação em escala planetária
do campo estratégico-diplomático, que, em conjunto,
a partir do século 20, propiciou a efetiva unificação

20 histórica da humanidade, não assegura a contenção
ou o deslinde do drama do confronto das vontades.

O ímpeto contemporâneo dessas interações do
interno com o externo, dada a heterogeneidade das
sociedades e dos valores, não é explicável apenas pela

25 lógica dos interesses dos Estados e dos mercados. É
necessário inserir, no mapa das relações internacionais,
para o apropriado entendimento das múltiplas tensões,
a globalizada propagação das emoções – entre elas, o
medo e a vaidade, a humilhação e a cólera, o

30 ressentimento e a vingança. Essas, com seu elã
fragmentário, vêm corroendo a política internacional
de direitos humanos, inaugurada com a Declaração
Universal de 1948, tornando precária e esquiva a tarefa
da política como instância de mediação apta a

35 administrar as tensões, para ensejar a coexistência.
Disso tudo provém, como avalia Pierre Hassner,

uma profunda alteração na clássica divisão da
humanidade entre nômades e sedentários. Os
nômades hoje são de dois tipos: os integrados e os

40 excluídos do mundo comum. Dos integrados
participam, para o bem ou para o mal, tanto os
ostensivos ligados às finanças, à economia, ao direito,
às profissões, à pesquisa, às universidades quanto os
ocultos das redes da criminalidade organizada, da

45 lavagem de dinheiro, do terrorismo, do tráfico de
drogas. Os excluídos são a crescente massa de
refugiados que fogem sem encontrar destino e
acolhida, das perseguições, das guerras civis, dos
conflitos religiosos, da falta de oportunidades.

50 Compõem a trágica categoria dos deslocados no
mundo que padecem da globalização da indiferença
de que fala o papa Francisco. Os sedentários reagem
aos nômades no âmbito interno dos Estados pelos
populismos excludentes.

LAFER, Celso. Um olhar sobre o mundo atual.  Disponível em: <http://
opiniao.estadao.com.br/noticias/geral, um-olhar-sobre-o-mundo-
atual,1000000 5329>. Acesso em: 20 fev. 2018. Adaptado.

TEXTO:

Português |



5UNIT - Cursos Superiores de Graduação e de Tecnologia - SERGIPE
Processo Seletivo 2018 - 2o Semestre - 1o dia

6QUESTÃO

De acordo com as informações do texto, o mundo moderno

A) tenta, por meio da disseminação do terror, manter os
olhares voltados para aqueles que se julgam acima dos
demais por seu destemor em face do perigo e da própria
morte.

B) desconsidera os povos que não ocupam um lugar
preponderante no panorama global, os quais, por seu turno,
se entregam ao massacre dos poderosos pela falta de
condições de reagir.

C) vive uma fase nebulosa de desordem, em que múltiplas
tensões ocorrem não só por interesses estatais e
mercadológicos, mas também pela difusão das emoções
que permeiam as relações internacionais.

D) procura a unificação de forças para administrar os
desacordos, mas, não raro, ignorando os direitos humanos
sempre que não consegue as pretendidas adesões pela
inadequação dos meios estratégico-diplomáticos.

E) atua com base na internalização do “externo”, ou seja, no
conhecimento da vida cotidiana dos países via internet, o
que torna mais intenso o desejo da parte hegemônica de
dominar os que não têm um potencial técnico para se
organizar e resistir.

7QUESTÃO

Em sua composição, o texto apresenta

A) um relato referente às relações internacionais na
contemporaneidade, destacando-se, na estrutura, o clímax
e o desfecho.

B) o predomínio de opiniões e de argumentação em função
da tese que está sendo defendida no desenvolvimento do
discurso.

C) a criação de uma imagem da situação mundial na mente
do leitor, por meio de comparações e da riqueza de
imagens sensoriais.

D) algumas informações sobre a realidade atual do globo
terrestre de forma objetiva e impessoal, sem emitir juízo de
valor sobre os fatos.

E) certas sugestões, embutidas no desenrolar dos
acontecimentos, quanto ao modo de proceder dos
excluídos nos momentos de conflito.

8QUESTÃO

Na construção de sentido do texto, está correta a informação
referente à alternativa

A) As palavras “confrontos” (l. 2) e “ímpeto” (l. 4) sintetizam
o pensamento de Pierre Hassner, especialmente no que diz
respeito à dificuldade de “organizar o conhecimento” (l. 10).

B) Os adjetivos “ambígua” (l. 9), “contraditória” (l. 10) e “difícil”

(l. 10) qualificam o mesmo nome, objetivando retratar a
situação planetária na atualidade.

C) A expressão “confronto de vontades” (l. 21) faz  referência
catafórica  à  questão da  “heterogeneidade das sociedades

e dos valores” (l. 23-24), para mostrar como é complicado
lidar com diferenças.

D) O elemento coesivo “como”, em “como avalia Pierre
Hassner” ( l. 36), estabelece conformidade entre a

conclusão posta em  tela pelo articulista e o ponto de vista
de outro enunciador já citado no desenvolvimento do
assunto.

E) A atribuição do termo “globalização da indiferença” (l. 51)

ao papa Francisco visa ressaltar a significativa influência
da análise desse religioso na condução da linha de
raciocínio adotada pela voz autoral.

9QUESTÃO

O último período que constitui o primeiro parágrafo do texto
registra um exemplo de uma figura de linguagem em que ocorre

A) o exagero na afirmação, objetivando realçar o pensamento.

B) uma leve inversão na ordem normal das palavras em uma

frase.

C) a utilização de palavras agradáveis em substituição de
outras mais chocantes.

D) uma associação de conceitos contraditórios na
representação da mesma ideia.

E) uma comparação implícita entre dois elementos com base

em uma relação de similaridade.

10QUESTÃO

Quanto aos processos de formação das palavras, está correto
o que se afirma em

A) Os prefixos formadores dos nomes “desordem” (l. 4) e
“internacional” (l. 5) denotam, nessa ordem, negação e
favorecimento.

B) Os termos “avanço” (l. 15) e “destino” (l. 47) constituem
resultados da chamada derivação regressiva.

C) O substantivo “conhecimento” (l. 15) foi formado por
sufixação, e “heterogeneidade” (l. 23), por parassíntese.

D) Os vocábulos “interno” (l. 23) e “externo” (l. 23) são
derivados impróprios, mas o mesmo não pode ser dito
sobre “bem” (l. 41) e “mal” (l. 41).

E) O morfema co-, em “corroendo” (l. 31) e “coexistência”
(l. 35), expressa a ideia de simultaneidade nas duas
ocorrências.

11QUESTÃO

Existe correspondência entre a forma verbal transcrita e o que
dela se afirma em

A) “se passa” (l. 8) encontra-se na chamada voz passiva

sintética, do mesmo modo que “apresenta-se” (l. 9).

B) “vêm sacudindo” (l. 13-14) expressa uma ação iniciada no
passado e que se esgota no presente.

C) “propiciou” (l. 19) apresenta-se com a mesma regência de
“reagem” (l. 52), pertencendo ambas a verbos regulares.

D) “provém” (l. 36) está no singular concordando com o sujeito

da oração, que é simples e se encontra em posição
posposta, o mesmo ocorrendo em relação a “avalia” (l. 36).

E) “padecem” (l. 51) pede um complemento regido de
preposição, indicando uma ação incerta no presente.
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de 12 a 17QUESTÕES

TEXTO:

A busca de um alinhamento ético, de mais
reflexões éticas e, principalmente, da participação
da ética nas atividades e decisões tem sido
crescentemente assinalada em quatro campos: na

5 política, nos negócios, na medicina (e na bioética) e
na mídia.

Deixadas em seu movimento próprio, as
empresas tendem a buscar lucros cada vez maiores e
a agir de modo cada vez mais controlador em relação

10 a seus empregados e de modo crescentemente mais
agressivos em relação a seus consumidores e ao meio
ambiente; os políticos buscarão se relacionar cada vez
mais com o setor privado, num conluio sem controle,
e entregar-se-ão a um processo sem fim de

15 acumulação de riqueza e poder; a medicina ligar-se-á
ao mundo empresarial de dois modos, nos
equipamentos e na área dos medicamentos,
integrando-se ainda aos planos de saúde privados e
públicos e daí novamente ao sistema de negócios e

20 ao sistema público, sem que haja qualquer critério que
não seja o da expansão: do equipamento mais
eficiente, da molécula mais recente, e a mídia tudo
fará para seduzir e conquistar os seus usuários.

Verifica-se que há necessidade de limites,
25 normas, que não se trata unicamente de uma questão

legal, mas, para que essas leis sejam formuladas e
postas em vigor, determinados comportamentos devem
ser esperados dos políticos, certos padrões devem
ser esperados do desempenho das empresas e

30 determinadas concepções a respeito da vida e do poder
dos médicos devem estar incorporadas nas diretivas
das ações de saúde. E a mídia também deve ter
determinados padrões de conduta.

Essas questões básicas ou primeiras são éticas.
35 Referem-se ao que é certo e ao que é errado fazer,

dizer, pretender. Dizem respeito ao que deve ou não
deve ser considerado como um bem ou um mal. E
dizem respeito ao que é uma vida humana boa.

ÉTICA na atualidade. Disponível em: <https://www.zemoleza.com.br/
trabalho-academico/sociais-aplicadas/psicologia/a-etica-na-
atualidade/>. Acesso em: 24 abr. 2018. Adaptado.

12QUESTÃO

De acordo com as informações do texto, na atualidade,

I. busca-se primordialmente aquilo que traz satisfação e
simboliza poder.

II. há um movimento em favor da ética em todos os ramos
da atuação humana.

III. adota-se, em diferentes segmentos sociais, um comportamento
ético dissimulado.

IV. espera-se dos agentes sociais atitudes sérias e voltadas
para o respeito à alteridade e à vida.

V. verifica-se a necessidade de normas que coíbam os abusos
dos que visam a vantagens pessoais.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a

A) I e II. D) II,  III e IV.
B) II e V. E) III, IV e V.
C) I, III e IV.

13QUESTÃO

Há correspondência entre o fragmento transcrito, devidamente
contextualizado, e o que dele se afirma em

A) “e, principalmente, da  participação da  ética nas  atividades
e decisões” (l. 2-3) insinua a inexistência de ética nas
ocupações profissionais em geral, declarando que as
resoluções tomadas visam ao lado pessoal em detrimento
do coletivo.

B) “num conluio sem controle” (l. 13) mostra a leitura da
realidade que faz o enunciador do discurso, sinalizando o
modo como os fatos ocorrem no setor político.

C) “sem que haja qualquer critério que não seja o da
expansão” (l. 20-21) indica  as  consequências negativas
da  conduta médica para a sociedade.

D) “mas, para  que  essas  leis sejam formuladas e postas  em
vigor, determinados comportamentos devem ser  esperados
dos políticos, certos padrões devem ser esperados”
( l. 26-29) evidencia uma oposição ao que foi expresso
antes no período.

E) “Essas questões básicas ou primeiras são éticas.” (l. 34)
apresenta uma retificação relacionada com o que foi dito
no parágrafo anterior.

14QUESTÃO

O texto em estudo apresenta uma estrutura composicional em
que o autor

A) trabalha as ideias que transmite a partir de uma seleção
vocabular polissêmica.

B) relativiza a participação da ética em algumas atividades
humanas pela sua inexpressividade social.

C) argumenta no sentido de que haja punição inafiançável
para todos que se desviem do padrão esperado.

D) discorre sobre uma temática específica, ressaltando a
atuação de alguns profissionais com a qual não concorda.

E) discute a atuação dos médicos sem a devida propriedade,
pois não mostra o valor de suas ações para a sociedade.

15QUESTÃO

Esse texto, quanto aos aspectos tipológicos, é predominantemente

A) expositivo, uma vez que apresenta uma explicação sobre
o assunto de que trata, a fim de esclarecer o leitor sobre
os fatos.

B) narrativo, em virtude de relatar as ações de certos agentes
sociais visando a objetivos escusos, quando deveriam dar
exemplos à população de como proceder bem.

C) injuntivo, já que passa algumas orientações sobre como
proceder diante da conduta assumida por determinados
profissionais em relação à coletividade e ao meio ambiente.

D) descritivo, visto que, durante a abordagem temática, o
locutor detalha, em seus pormenores, as causas e as
circunstâncias que levam as pessoas a agir sem o devido
respeito a seus pares.

E) dissertativo-argumentativo, por expor conhecimentos sobre
a necessidade de mais reflexão sobre ética, pleiteando a
adoção de normas reguladoras de determinados
comportamentos julgados antissociais.
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16QUESTÃO

Quanto aos recursos linguísticos usados no texto, é correto
afirmar:

A) A forma verbal “tem sido” (l. 3) expressa um processo
habitual.

B) Os dois-pontos que aparecem depois da palavra “campos”
(l. 4) introduzem um aposto explicativo.

C) A expressão ”cada vez mais” (l. 9) indica a reiteração da
ideia de tempo intensificada.

D) O pronome “se”, em “ligar-se-á” (l. 15) e “Verifica-se” (l. 24),
admite a próclise, conforme as normas gramaticais.

E) Os vocábulos “daí” (l. 19) e “fará” (l. 23) são acentuados
pela mesma razão, como “mídia” (l. 22) e “usuários” (l. 23).

17QUESTÃO

“Dizem respeito ao que deve ou não deve ser considerado
como um bem ou um mal.” (l. 36-37)

Essa frase evidencia

A) um jogo de ideias antitéticas.
B) a ausência de locução verbal.
C) a presença de três diferentes conjunções.
D) uma contração de preposição mais artigo.
E) a utilização de dois advérbios, além de “não”.

de 18 a 22QUESTÕES

TEXTO:

Não há nada que me deixe mais frustrada do que
pedir Pudim de sobremesa, contar os minutos até ele
chegar e aí ver o garçom colocar na minha frente um
pedacinho minúsculo do meu pudim preferido. Um só.

5 Quanto mais sofisticado o restaurante, menor a porção
da sobremesa.

Aí a vontade que dá é de passar numa loja de
conveniência, comprar um pudim bem cremoso e
saborear em casa com direito a repetir quantas vezes

10 a gente quiser, sem pensar em calorias, boas maneiras
ou moderação.

O PUDIM é só um exemplo do que tem sido nosso
cotidiano. A vida anda cheia de meias-porções, de
prazeres meia-boca, de aventuras pela metade. A gente

15 sai pra jantar, mas come pouco. Vai à festa de
casamento, mas resiste aos bombons. Adora tomar
um banho demorado, mas se contém pra não
desperdiçar os recursos do planeta. Quer beijar aquele
cara 20 anos mais novo, mas tem medo de fazer papel

20 ridículo. Tem vontade de ficar em casa vendo um DVD,
esparramada no sofá, mas se obriga a ir malhar. E por
aí vai. Tantos deveres, tanta preocupação em “acertar”,
tanto empenho em passar na vida sem pegar
recuperação… Aí a vida vai ficando sem tempero,

25 politicamente correta e existencialmente sem graça,
enquanto a gente vai ficando melancolicamente sem
tesão… Às vezes dá vontade de fazer tudo “errado”.
Deixar de lado a régua, o compasso, a bússola, a
balança e os 10 mandamentos. Ser ridícula, inadequada,

30 incoerente e não estar nem aí pro que dizem e o que
pensam a nosso respeito. Recusar prazeres incompletos
e meias-porções.

Até Santo Agostinho, que foi santo, uma vez se
rebelou e disse uma frase mais ou menos assim:

35 “Deus, dai-me continência e castidade, mas não
agora…” Nós, que não aspiramos à santidade e
estamos aqui de passagem, podemos (devemos?)
desejar vários pedaços de pudim, bombons de muitos
sabores, vários beijos bem dados, a água batendo sem

40 pressa no corpo, o coração saciado. Um dia a gente
cria juízo.

Um dia. Não tem que ser agora. Por isso, garçom,
por favor, me traga: um pudim inteiro, um sofá pra eu
ver 10 episódios do Law and Order, uma caixa de trufas

45 bem macias e o Richard Gere, nu, embrulhado pra
presente. OK? Não necessariamente nessa ordem.

       Depois a gente vê como é que faz pra consertar o estrago.

MEDEIROS, Martha. Pudim. Disponível em: <https://mmbe2.word
press.com/tag/martha-medeiros/>. Acesso em: 29 abr. 2018.

18QUESTÃO

De acordo com a autora do texto, na contemporaneidade,

A) procura-se satisfazer o próprio eu, desconsiderando-se por
completo a opinião alheia.

B) vive-se em função dos padrões sociais, deixando de
desfrutar os pequenos prazeres do dia a dia.

C) acredita-se que a aprovação pública tem pouca ou
nenhuma influência na conquista da felicidade.

D) pensa-se que o importante mesmo é manter a privacidade
para evitar ser mal interpretado pelos outros.

E) busca-se preservar um comportamento alinhado com
costumes e tradições regionais a fim de evitar censuras.

19QUESTÃO

Considerando-se o último parágrafo do texto, o conselho que

se aplica à decisão tomada pela locutora, tendo-se em vista a
visão apresentada pelo cotidiano das pessoas em geral, pode
se expresso pelo provérbio indicado na alternativa

A) “Saco vazio não fica em pé”.

B) “Apressado come cru e quente”.

C) “Vão-se os anéis, ficam os dedos”.

D) “É melhor prevenir do que remediar.”

E) “Muita trovoada é sinal de pouca chuva”.

20QUESTÃO

Considerando-se os aspectos discursivos do texto, é correto
afirmar que se trata de

A) uma notícia, pela existência de informações transmitidas
de forma impessoal e objetiva, sobre um fato atual, real e
de interesse público.

B) um relato pessoal, por apresentar uma narrativa

relacionada com uma ocorrência marcante na vida da
locutora, que expõe sentimentos e emoções sobre o
sucedido.

C) um artigo de opinião, em virtude de ter caráter dissertativo

e pelo entendimento do tema abordado, que é desenvolvido
com base em argumentos que são sustentados por
informações coerentes e admissíveis.

Português |



8UNIT - Cursos Superiores de Graduação e de Tecnologia - SERGIPE
Processo Seletivo 2018 - 2o Semestre - 1o dia

D) uma reportagem, pois objetiva informar o leitor sobre o
assunto de que trata, de modo abrangente, tecendo
comentários a respeito dos acontecimentos e fazendo
questionamentos sobre os quais argumente e opina.

E) uma crônica argumentativa, porque tem como objetivo
maior relatar um ponto de vista diferente do que a maioria
consegue enxergar, por meio de um toque sutil de ironia
mesclado com o bom humor, a partir de um fato cotidiano.

21QUESTÃO

Existe uma relação sinonímica entre os termos transcritos na
alternativa

A) “frustrada” (l. 1) e “incoerente” (l. 30).

B) “moderação” (l. 11) e “continência” (l. 35).

C) “preocupação” (l. 22) e “empenho” (l. 23).

D) “enquanto” (l. 26) e “Por isso” (l. 42).

E) “prazeres” (l. 31) e “sabores” (l. 39).

22QUESTÃO

Quanto aos elementos linguísticos que estruturam as
informações veiculadas no texto, está correto o que se afirma
em

I. “até” (l. 2) e “aí” (l. 3) são palavras dissilábicas que se
acentuam pela mesma razão.

II. “tem sido” (l. 12) é um presente durativo que reflete uma
característica do dia a dia moderno.

III. “mas”, “mas resiste aos bombons.” (l. 16), expressa uma

ressalva ao que foi enunciado antes.

IV. “sem tempero” (l. 24) é uma expressão usada em sentido
figurado e equivale ao adjetivo, no feminino, tediosa.

V. “necessariamente” (l. 46), por aparecer modificado por
“Não, expressa a ideia de modo que se pode prescindir.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a

A) I e II.

B) II e III.

C) III e V.

D) I,  III e IV.

E) II, IV e V.

de 23 a 26QUESTÕES

TEXTO:

Que falta eu sinto de um bem
Que falta me faz um xodó
Mas como eu não tenho ninguém
Eu levo a vida assim tão só...

5 Eu só quero um amor
Que acabe o meu sofrer
Um xodó pra mim
Do meu jeito assim
Que alegre o meu viver...

DOMINGUINHOS; ANASTÁCIA. Eu só quero um xodó. Intérprete:
Luiz Gonzaga. Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/luiz-
gonzaga/eu-so-quero-um-xodo.html>. Acesso em: 28 abr. 2018.

23QUESTÃO

O eu lírico, nesse poema-canção, revela

A) a insignificância da vida humana sem uma razão lógica para
viver.

B) a frustração pela não correspondência do amor dedicado
a alguém.

C) o sofrimento decorrente da submissão aos caprichos do ser
amado.

D) o sentimento angustiante produzido pela saudade da
pessoa querida.

E) a sensação de incompletude pela carência de um
envolvimento amoroso.

24QUESTÃO

É uma característica formal dessa composição artística

A) o gosto pela síntese.
B) a presença de ironia.
C) o caráter revolucionário.
D) o coloquialismo da linguagem.
E) a ausência de rimas tradicionais.

25QUESTÃO

No que diz respeito à palavra “Que”, presente no texto, é correto
afirmar:

A) Exprimem uma emoção.
B) Introduzem orações substantivas.
C) Pertencem à mesma classe gramatical.
D) Têm por função o resgate de um referente.
E) Possuem diferentes valores morfossintáticos.

26QUESTÃO

Os termos “de um bem” (v. 1) e “me” (v. 2)

A) são complementos verbais.
B) exercem a mesma função sintática.
C) possuem valor semântico equivalente.
D) constituem termos acessórios das orações a que

pertencem.
E) completam, respectivamente, o sentido de um nome e o

de um verbo.

27QUESTÃO

ZAMATARO, Mário Augusto Jaceguay. Haicai. Disponível em:<https:/
/nuhtaradahab.wordpress.com/category/haicai/>. Acesso em: 21 fev.
2018.
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O haicai de Mário Zamataro trabalha a ideia de resistência como

A) aptidão para suportar fadiga, fome, sede e esforço.
B) reação de um corpo que anula os efeitos de outro.
C) defesa contra o ataque de elementos mais fortes.
D) força que se opõe a todo e qualquer obstáculo.
E) recusa de submissão à vontade de outrem.

28QUESTÃO

   Dois e dois: quatro

Como dois e dois são quatro 
Sei que a vida vale a pena 
Embora o pão seja caro 
E a liberdade pequena 

Como teus olhos são claros 
E a tua pele, morena 
como é azul o oceano 
E a lagoa, serena 

Como um tempo de alegria 
Por trás do terror me acena 
E a noite carrega o dia 
No seu colo de açucena 

– sei que dois e dois são quatro 
sei que a vida vale a pena 
mesmo que o pão seja caro 
e a liberdade pequena.

GULLAR, Ferreira. Dois e dois: quatro. Disponível em: <http://www.revistabula.com/12068-os-10-melhores-poemas-de-ferreira-gullar/>. Acesso
em: 21 fev. 2018.

A única informação que está ausente do texto é a indicada em

A) Visão otimista da vida.
B) Presença de adversidades.
C) Esperança em dias melhores.
D) Credibilidade na exatidão matemática.
E) Busca de uma razão de estar no mundo.

29QUESTÃO

        FABIANO recebia na partilha a quarta parte dos bezerros e a terça dos cabritos. Mas como não tinha roça e apenas se

limitava a semear na vazante uns punhados de feijão e milho, comia da feira, desfazia-se dos animais, não chegava a ferrar um
bezerro ou assinar a orelha de um cabrito.
         Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça. Forjara planos. Tolice, quem é do chão não se trepa.

Consumidos os legumes, roídas as espigas de milho, recorria a gaveta do amo, cedia por preço baixo o produto das sortes.
Resmungava, rezingava, numa aflição, tentando espichar os recursos minguados, engasgava-se, engolia em seco. Transigindo
com outro, não seria roubado tão descaradamente. Mas receava ser expulso da fazenda. E rendia-se: Aceitava o cobre e ouvia

conselhos. Era bom pensar no futuro, criar juízo. Ficava de boca aberta, vermelho, o pescoço inchando. De repente estourava:
          – Conversa. Dinheiro anda num cavalo e ninguém pode viver sem comer. Quem é do chão não se trepa. Pouco a pouco o
ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. E quando não tinha mais nada para vender, o sertanejo endividava-se. Ao

chegar a partilha, estava encalacrado, e na hora das contas davam-lhe uma ninharia.

RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. 65ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1994. p. 92.

Inserindo-se o fragmento no contexto do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é correto afirmar:

A) O narrador conta a história na 3ª pessoa, mas, às vezes, ao falar de suas personagens, permite certas intromissões narrando
os acontecimentos na 1ª pessoa.

B) Sinha Vitória possuía desejos de consumo que extrapolavam os ganhos do marido, o qual a satisfazia sempre que possível
e, por isso, não consegue economizar.

C) O vaqueiro nordestino, rude e sem instrução, não tem a capacidade de raciocinar e, por isso, fica refém tanto do patrão
quanto da mulher, que é esperta e perspicaz.
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30QUESTÃO

           Aqui solto ao relento, derrubado na pedra agora esfriada pelo sereno ralinho, estremece o corpo de Virgulino, antes de
algum passarinho piar e se bulir. Embora a cabeça já se ocupe com o diabo da fuga a ser encaminhada, o corpo se deixa ficar
mais um instante carecendo de agrado, como se não tivesse força pra se levantar antes de ser servido com as imagens suspiradas
que se embocam no cerne dos sentidos: ele e Santinha no bojo daquela primeira noite calorenta, sem terem nunca um no outro
encostado. [...] O rodado do olho são atiça a vontade dela, que vai desatando os grampos dos cabelos, e tira os pés das alpercatas,
já adivinhando o seu intento, pois não há nada secreto a encobrir. Esta nudez nascida nos extremos leva ao parceiro um súbito
tremor de esganação. Zumbem os besouros e os dois se adornam juntos no lençol feito de folhas. Os desmazelos desta vida em
andanças contrariada, parece que se endireitam, e o que era grão de poeira vira pingo de orvalho. Olham de lado contra um
sussurro suspeito, e se descobrem protegidos a espinhos de macambira e sabres de xique-xique. Há um cheiro de frutas e raízes
que se levantam dos arbustos arrancados e da folhagem amassada. De onde vem essa toada repinicada de aromas? O homem
faz finca-pé nas nuvens e se arremessa no mais fundo de seu poço.

DANTAS, Francisco J. C. Os desvalidos. 3ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. p. 220-221.

Esse fragmento de  Os desvalidos apresenta

I. um questionamento feito pela memória do que é julgado comum pelo homem.
II. a ressignificação da figura de Virgulino, que passa a ponderar os próprios atos.
III. um relato marcado pela mistura de sensações percebidas por diferentes sentidos.
IV. um clima romântico, no qual o humano e a natureza aparecem em perfeita harmonia.
V. a recordação como uma oportunidade de investigação do inconsciente para avaliar fatos.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão corretas é a

A) I e II.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I, III e V.
E) II, IV e V.

D) Os fatos narrados não se esgotam nos problemas regionais, dentre os quais o flagelo da seca é apenas a síntese de outras
adversidades que incluem o fazendeiro desonesto e suas práticas escusas.

E) A família de retirantes de que trata a narrativa em análise, apesar de pessoas sofridas, vivia em harmonia, uma vez que
o casal se entendia e os dois filhos admiravam a figura paterna, ansiando ser como ele quando crescessem.

*  *  *
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de 31 a 35QUESTÕES

31QUESTÃO

TEXTO:

Archaeologists have excavated two ancient tombs
in Luxor, Egypt, that haven’t seen the light of day in
about 3,500 years. They have known about both tombs
since the 1990s, when German archaeologist Frederica

5 Kampp found them and gave each a number, “Kampp
161” and “Kampp 150”. However, archaeologists never
excavated them. Both tombs are located in the Draa
Abul Naga necropolis on Luxor’s west bank. Each has
several chambers within it and they are filled with

10 archaeological treasures.
Based on wall paintings, engravings and

inscriptions found in Kampp 161, it’s likely that the tomb
dates to the era between the reign of Pharaoh
Amenhotep II and Pharaoh Thutmose IV, who ruled

15 during the 18th dynasty (1550 B.C. to 1292 B.C.), the
archaeologists said. However, the name of the
deceased is unknown.

Whoever this person was, he got a grand burial.
The tomb has two feast scenes, one of which depicts a

20 man (likely the deceased’s brother) giving offerings and
flowers to the deceased and his wife. A second scene,
painted below the first, shows a number of guests
standing in four rows.

The other tomb held a mummy — likely a top
25 official — who was wrapped in linen and laid to rest in a

long chamber. A ceiling carving of a symbol related to
King Thutmose I indicates that the tomb dates to the
end of the 17th dynasty and the beginning of the 18th

dynasty, which lasted until about 3,000 years ago.

GEGGEL, Laura. Disponível em: <https://www.livescience.com/61163-
two-ancient-egyptian-tombs-discovered.html>. Acesso em: 22 abr.
2018.

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

About the tombs mentioned in the text, it’s correct to say:

(  ) They were found in the late nineties.

(  ) Both tombs were left untouched until recently.

(  ) There were archaeological artifacts in just one of them.

(  ) Frederica Kampp had already entered the tomb Kampp 150.

The correct sequence, from top to bottom, is

A) T T T T D)  T F T F
B) T F F T E)  F F T T
C) T T F F

32QUESTÃO

From the scenes depicted in Kampp 161, we can say that its
owner must have been a

A) famous pharaoh.
B) minor official.
C) powerful person.
D) field worker.
E) simple employee.

33QUESTÃO

According to the archaeologists, the mummy found in Kampp 150

A) is over thirty thousand years old.
B) must be at least three thousand years old.
C) is about three hundred years old.
D) seems to be less than three hundred years old.
E) cannot be more than two thousand years old.

35QUESTÃO

The mummified body found in Kampp 150

A) has not been identified.
B) belonged to a young man.
C) was wearing special clothes.
D) was inside a very rich coffin.
E) was covered with a special paper.

34QUESTÃO

The word from the text has not been correctly defined in

A) “filled” (l. 9) – loaded.
B) “likely” (l. 12) – probable.
C) “deceased” (l. 17) – asleep.
D) “Whoever” (l. 18) – no matter who.
E) “depicts” (l. 19) – illustrates.

de 36 a 39QUESTÕES

TEXTO:

It is said that radiation from microwaves creates
dangerous compounds in your food. “Radiation” might
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connote images of nuclear plants, but it simply refers
to energy that travels in waves and spreads out as it

5 goes. Microwaves, radio waves and the energy waves
that we perceive as visual light all are forms of radiation.
So, too, are X-rays and gamma rays — which do pose
health concerns. But the microwaves used to cook
foods are many, many times weaker than X-rays and

10 gamma rays, says Robert Brackett, Ph.D., director of
the National Center for Food Safety and Technology at
the Illinois Institute of Technology. And the types of
changes that occur in microwaved food as it cooks are
“from heat generated inside the food, not the

15 microwaves themselves,” says Brackett. “Microwave
cooking is really no different from any other
cooking method that applies heat to food.” That
said,  microwaving in some plastics may leach
compounds into your food, so take care to use only

20 microwave-safe containers.

Disponível em: <www.eatingwell.com/article/16296/the-13-biggest-
nutrition-and-food-myths-busted/>. Acesso em: 22 abr. 2018.
Adaptado.

36QUESTÃO

According to the text, microwave ovens

A) should be avoided.

B) can damage food.

C) are harmless.

D) cook food dangerously.

E) contribute to overcooking.

37QUESTÃO

As far as cooking methods of microwave and traditional cooking

are compared, the author says that

A) ordinary ovens need no high temperatures.

B) microwave cooking takes longer.

C) traditional cooking is healthier.

D) microwave needs less heat.

E) they are about the same.

38QUESTÃO

When heating food in the microwave, the author advises us to

A) use plastic wrap.

B) reuse old containers.

C) avoid all kinds of plastics.

D) choose proper containers.

E) disregard microwave-safe labels

39QUESTÃO

Considering language use in the text, it’s correct to say:

A) The modal “might” (l. 2) expresses certainty.

B) The adjective “weaker” (l. 9) is in the inferiority degree.

C) The pronoun “it” (l. 13) refers to “microwaved food” (l. 13).

D) The word “that” (l. 17) is functioning as a conjunction.

E) The word “so” (l. 19) expresses contrast.

de 40 a 45QUESTÕES

TEXTO:

British researchers inadvertently created the
plastic-digesting enzyme while conducting X-ray
experiments on natural bacteria found in a Japanese
recycling centre, causing it to mutate into a more

5 powerful enzyme.
Tests showed that the lab-made mutant, called

PETase, had a supercharged ability to break down
polyethylene terephthalate (PET), one of the most
popular forms of plastic employed by the food and drinks

10 industry, and convert it into its original chemicals. This
could help reduce waste output and also tackle the use
of crude oil in plastic manufacture.    

In most forms of existing recycling, plastic bottles
are recycled into lower-quality materials and products,

15 such as fleeces or carpets.  As a result, there are
two qualities of PET — virgin grade and rPET
(recycled).  Virgin grade is manufactured from crude
oil and can be used to make high-quality products,
including plastic bottles.  

20 So far, there is no successful way of making
high-end products from rPET.  Although it can be turned
into other products, it is extremely hard to break down
the polymers of PET into its base monomers.

Research from scientists at the University of
25 Portsmouth has found a way to resolve this problem.

Professor John McGeehan said: “The key here is that
we are recycling, but better. When PET bottles are
collected, they are not often turned back into plastic
bottles. Current processes degrade the quality and

30 manufactures prefer to use fresh ‘virgin PET’ from oil.
The recycled PET is less valuable and ends up as
clothing, then carpet, then often landfill. Our enzyme
will break the plastic down to its original building blocks
so that it can be reused and turned back into plastic. A

35 real circular process”, he said. 

PINKSTONE , Joe. Disponível em: <www.dailymail.co.uk/sciencetech/
article-5621807/Scientists-develop-enzyme...bottles.html>. Acesso
em: 22 abr. 2018.

40QUESTÃO

The enzyme mentioned in the text

A) was created thanks to previous research.

B) was found entirely by accident.

C) had been previously tested in laboratory.

D) was created according to pre-established programs.

E) had already been developed by Japanese scientists.

Língua Estrangeira Inglês |
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41QUESTÃO

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

It’s stated in the text that the enzyme PETase

(  ) can eat plastic products.
(  ) can make plastic products take longer to degrade.
(  ) has shown to be unable to destroy PET products.
(  ) can take the plastic back to its original constitution.

The correct sequence, from top to bottom, is

A) T T T T
B) T T F F
C) T F F T
D) F T T F
E) F F T T

42QUESTÃO

The text says that PET bottles collected nowadays

A) are usually recycled into inferior products.
B) turn into other high-quality plastic products.
C) can’t be used for any form of recycling.
D) are recycled into brand new ones.
E) resist all kinds of recycling.

43QUESTÃO

Scientists think that the new enzyme will contribute to

A) manufacturing much cheaper plastic bottles.
B) increasing the use of crude oil to make new bottles.
C) solving the global plastic pollution once and for all.
D) decreasing the amount of waste being generated.
E) putting an end to the use of crude oil in the plastic manufacture.

45QUESTÃO

The phrase “So far” (l. 20) has the meaning of

A) Until now.
B) At most.
C) In part.
D) So distant.
E) At any rate.

44QUESTÃO

The conjunction from the text expresses what is stated on the right in

A) “while” (l. 2) – place.
B) “As a result” (l. 15) – reason.
C) “Although” (l. 21) – manner.
D) “but” (l. 27) – contrast.
E) “so that” (l. 34) – addition.

*  *  *

Língua Estrangeira Inglês |
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de 31 a 37QUESTÕES

TEXTO:

Cuando nos dejamos guiar por locos nos aguarda
el infierno siempre y no solo algunas veces.

No bebas el agua negra de las masas guiadas
por descerebrados aquejados de fiebres permanentes.

5 Es el agua de la peste.
Evita las consignas seniles y simplistas que ciegan

a los necios. El verdadero pensamiento no puede ser
amigo de la senilidad y el simplismo.

Huye de los demagogos que emponzoñan la tierra
10 con sus palabras y sus heces y que crean discordia

entre las gentes con sus delirios interpretativos, sus
manías persecutorias y su pulsión de muerte.

Purifícate de tanta miseria. Detente un instante
ante ti mismo. Si los demás corren, tú no corras. Si los

15 demás gritan, tú no grites. Si los demás excluyen, tú
no excluyas. Si los demás enloquecen tú no sigas ese
sendero que solo conduce al aturdimiento de la
conciencia y al grado cero del pensamiento.

FERRERO, Jesús. Disponível em: <http://www.elboomeran.com/blog/
74/blog-de-jesus-ferrero-cielos-e-infiernos/>. Acesso em: 13 maio
2018. Adaptado.

31QUESTÃO

Es una idea que está presente en el texto

A) la vejez es la puerta de entrada para la sabiduría.

B) la locura es fruto de la falta de buena asistencia a la gente.

C) algunas personas se dejan llevar por gente que carece de
ideales sólidos y efectivamente constructivos.

D) los miserables buscan esperanza en lugares que inspiran
desconfianza.

E) el pensamiento moderno es muy voluble, inconsistente e

incoherente.

32QUESTÃO

Es correcto afirmar que en el texto se

A) busca concienciar a la gente de la falta de objetivos en la
vida.

B) aconseja a que la persona viva la vida de modo sencillo

y sin ostentaciones.

C) muestra que puede haber gente que determine cómo se
debe comportar la persona.

D) afirma que los malos pensamientos siempre se imponen
a los buenos.

E) enseña que los buenos ejemplos son casi inexistentes en

la vida.

35QUESTÃO

Es cierto afirmar que el autor del texto

A) lanza un manifiesto a favor de la corrección política muy
necesaria.

B) dice que hay que evitar a las personas que dañan la buena
y pacífica convivencia de las gentes.

C) obliga a crear bandos que defiendan ideas revolucionarias
aunque radicales.

D) entiende que la gente tiene que tener un líder que conduzca
a todos a un ambiente santo y purificado.

E) está de acuerdo con la idea de que los iguales son siempre
invencibles y fuertes.

33QUESTÃO

En relación con el significado que tienen las palabras en el texto,
pueden considerarse sinónimas

A) “guiar” (l. 1) — llevar.

B) “consigna” (l. 6) — cartas.

C) “crean” (l. 10) — educan.

D) “manías” (l. 12) — rechazos.

E) “sendero” (l. 17) — rincón.

34QUESTÃO

“algunas veces” (l. 2) equivale a

A) una vez que.

B) siempre y cuando.

C) de vez en cuando.

D) en vez de.

E) cada vez.

36QUESTÃO

El vocablo “ante” (l. 14) podría sustituirse correctamente por

A) por si.

B) por cierto.

C) delante de.

D) a causa de.

E) en comparación con.

37QUESTÃO

Sobre los aspectos lingüísticos del texto, es correcto afirmar:

A) “agua” (l. 3) es un sustantivo de género masculino.

B) “a los necios” (l. 7) en singular sería a lo necio.

C) “su” (l. 12) funciona como pronombre.

D) “Si” (l. 15) tiene valor afirmativo.

E) “solo” (l. 17) expresa restricción.

Língua Estrangeira Espanhol |
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MAITENA. Disponível em: <https://i.pinimg.com/originals/7b/70/2d/7b702d04e6eebca908e0c849ee06e6f3.jpg> Acesso em: 13 maio 2018.
Adaptado

de 38 a 41QUESTÕES

41QUESTÃO

Pueden funcionar como sinónimos en el texto

A) “ganar” – vencer.
B) “algo” – poco.
C) “lograr” – conseguir.
D) “sólida” – potente.
E) “rutina” – ordinaria.

40QUESTÃO

En la viñeta,

A) en “realizarse” (cuadro I) el pronombre puede anteceder a la forma verbal.
B) “y” (cuadro I) y «ni» (cuadro II) pertenecen a la misma categoría gramatical.
C) “me” (cuadro I) funciona como sujeto.
D) “las” (cuadro II) corresponde a la forma plural del artículo femenino.
E) “sin” (cuadro III) denota afirmación.

38QUESTÃO

Tras la lectura de la viñeta, es posible concluir que las mujeres

A) se han dado cuenta de que la rutina laboral es asfixiante y desalentador.
B) desean ser amadas de modo incondicional, aunque pasajero.
C) rechazan la idea de que los hombres las sustenten.
D) quieren cosas que quizás son difíciles de conciliar.
E) ignoran las posibilidades de sus sueños.

39QUESTÃO

Es posible inferir que la autora del texto

A) apunta los objetivos claros y equitativos de la mujer actual.
B) reflexiona sobre la falta de objetivos y aspiraciones de la mujer moderna.
C) muestra de modo irónico qué es lo que exigen algunas mujeres.
D) enseña que las mujeres merecen los mismos derechos que tiene los hombres.
E) critica la falta de objetividad del universo femenino.

Língua Estrangeira Espanhol |
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de 42 a 45QUESTÕES

SARAMAGO, José. Disponível em:< https://www.taringa.net/luciano1001/mi/3y5Ax> Acesso em: 13 maio 2018. Adaptado

42QUESTÃO

Es una idea que se encuentra en el texto

A) las familias pueden educar de modo eficaz aunque no tengan una instrucción formal.
B) las escuelas tienen que asumir el papel de educar a los niños como la familia exige.
C) los valores de la sociedad actual están muy confusos y desordenados.
D) la gente ignorante educa mejor que cualquier ambiente académico.
E) la educación formal del individuo es muy dispendiosa.

43QUESTÃO

Para Saramago,

A) el ambiente escolar es el mejor local para educar al individuo de forma plena.
B) la capacidad de tener una buena retórica se adquiere en la escuela.
C) los padres deben ejercer su papel de educadores sin ningún recelo.
D) la instrucción y la educación se adquieren en lugares distintos.
E) las familias reconocen que no saben educar a sus niños.

44QUESTÃO

El vocablo “ninguno” (l. 7) podría sustituirse por

A) cualquiera.
B) nada.
C) uno.
D) nadie.
E) todo.

45QUESTÃO

Sobre los aspectos lingüísticos del texto, es correcto afirmar:

A) “le” (l. 3) hace referencia a “la escuela” (l. 1)
B) “Pero” (l. 4) posee valor condicional.
C) “inculcar” (l. 6) se contrapone a infundir.
D) “fui” (l. 8) expresa una acción que acaba de realizarse.
E) “muchas” (l. 11) es en este caso un adverbio.

*  *  *
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46QUESTÃO

Certo dia, uma escola cadastrou 322 crianças, que foram distribuídas igualmente por sua
equipe de professores orientadores. Em outro dia, a mesma equipe atendeu a 345 crianças,
também distribuídas igualmente.

Se um dia, essa equipe atender 310 crianças, distribuindo-as da maneira mais igualitária
possível, nesse dia,  os orientadores atenderão mais N crianças do que nos demais.

Assim, N é igual a

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

47QUESTÃO

Sobre números e conjuntos numéricos, é correto afirmar:

A) 0,939393... é um número racional, porque é uma dízima periódica.

B) Se a e b são números inteiros,  é sempre um número natural.

C)  não  é  um número real, pois não se divide zero por onze.

D) Todo número real é racional e todo número racional é real.

E) |−10| não é um número natural.

48QUESTÃO

Dois irmãos, C e M, formaram uma sociedade. C entrou com R$ 9 000,00, e M, com
R$ 5 000,00 e, depois de certo tempo, obtiveram um lucro de R$ 3 500,00, que deverá
ser repartido proporcionalmente ao valor empregado.

Sendo assim, tem-se que

A) C recebeu R$ 2 500,00.

B) M recebeu R$ 1 250,00.

C) C ficou com a menor parte.

D) M ficou com a maior parte.

E) Cada um recebeu R$ 1 750,00.

49QUESTÃO

Um estudo realizado em uma empresa que produz peças para o maquinário usado na

construção civil, sobre a eficiência de um operário que chega para trabalhar às 8h (jornada
de trabalho das 8h às 12h), revela que ele produz P(t) = – t3  + 4,5t2 + 15,5t unidades,
t horas mais tarde.

A partir dessa informação, é correto afirmar que, desde o início da sua jornada de trabalho,
até o instante em que atingiu a sua produtividade máxima, esse funcionário produziu um
total de peças igual a

A) 30,0

B) 32,5

C) 35,0

D) 37,5

E) 40,0
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50QUESTÃO

Os preços praticados na comercialização de veículos variam em função da região,

conservação, cor, acessórios ou outros fatores que possam influenciar as condições de oferta

e procura por um veículo específico. Em determinado local, um automóvel está sendo

vendido em 6 prestações crescentes, de forma que a primeira prestação é de 5 000u.m.,

unidades monetárias, e, cada uma das seguintes é o triplo da anterior.

Nessas condições, o preço do automóvel

A) é menor que 500 000u.m.

B) é de 900 000u.m.

C) está entre 1 000 000 a 2 000 000u.m.

D) é de 2 500 000u.m.

E) está acima de 2 500 000u.m.

51QUESTÃO

No início de determinado mês, o almoxarifado de uma Unidade Hospitalar dispunha, para

atendimento aos pacientes,  de 2 100 unidades de um medicamento, de uso contínuo, muito

solicitado, motivo que levou o almoxarife a requerer um aumento no pedido de reserva para

o mês seguinte, em 30%.  Aconteceu que alguns pacientes não confirmaram a requisição

e o almoxarifado acabou recebendo apenas 2 457 unidades.

Considerando-se que, em relação ao pedido de reserva, deixaram de ser confirmadas x%

das requisições, conclui-se que o valor de (2x + 7) é

A) 19

B) 22

C) 27

D) 31

E) 36

53QUESTÃO

Cada recipiente, em forma de cilindro reto, para armazenar soro fisiológico em um Centro

Assistencial, tem as seguintes dimensões: raio da base 3dm e altura 40cm. Tem o seu volume

expresso por V = πr2h.

Nessas condições, pode-se afirmar que a capacidade, em dm3, de armazenamento de cada

recipiente é

A) 12,0π

B) 15,5π

C) 24,5π

D) 36,0π

E) 49,0π

52QUESTÃO

Se f(x) é uma função do 1º grau que intercepta os eixos das abscissas e das ordenadas,

respectivamente, em x = 4 e y = 2, é correto afirmar sobre sua função inversa f 
−1(x) que

A) f 
−1(x) =  .

B) ela é crescente.

C) seu coeficiente linear é .

D) seu coeficiente angular é − 2.
E) ela não intercepta o eixo das abscissas.

Matemática |
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54QUESTÃO

Com o incremento na demanda de eletrodomésticos, uma fábrica que produz,
atualmente, 5 000 itens, deverá produzir, a cada mês, 40% a mais do que no mês anterior.
Nessas condições, é correto afirmar que, em cinco meses, deverão ser produzidos

A) 7 000 itens.
B) 10 000 itens.
C) 23 200 itens.
D) 26 900 itens.
E) 35 000 itens.

55QUESTÃO

Em um laboratório de Botânica, os estudantes observaram que o crescimento de uma

planta  P1 é determinado pela função y = 4x e o de uma planta P2, pela função y = x2,

em que x  representa o tempo, em dias, e y, a altura, em centímetros.

A partir dessas informações, é correto afirmar:

A) Em 10 dias, a planta P1 estará com 40cm e a planta P2, com 20cm.

B) Em 15 dias, a planta P2 crescerá 50cm a mais do que a planta P1.

C) Para atingir 200cm, a planta P2 precisará de 20 dias.

D) Em 30 dias, a planta P1 atingirá 120cm e  a planta P2 estará com o dobro dessa altura.

E) Os gráficos que representam o crescimento das duas plantas correspondem ao mesmo

tipo de função.

56QUESTÃO

Se a soma de duas das raízes do polinômio p(x) = 4x3 − 15x2 − 118x − 144 é igual a 6,

então sua outra raiz estará no intervalo

A) [− 4, − 2[

B) [− 2, 0[

C) [0, 2[

D) [2, 4[

E) [4, 6[

57QUESTÃO

Um policial, praticando exercício, deitado a nível do solo, atira para um alvo que se encontra

em uma parede, cuja base está situada a 108m do atirador.

Considerando-se que o policial vê o alvo sob um ângulo de 16º em relação à horizontal

e, admitindo-se tg 16º ≈  0,29, é correto afirmar que a altura do alvo é de, aproximadamente,

A) 25,43m

B) 29,52m

C) 30,54m

D) 31,32m

E) 36,43m

58QUESTÃO

O conjunto U, no qual a equação  3 + 2x – x2 = 0  tem todas as  soluções, é

A) U = {0, 1, 2, 3}

B) U = {-5, − 4, − 3, − 2, − 1}

C) U = {− 4, − 2, 0}

D) U = {− 2, − 1, 0, 1, 2}

E) U = {− 1, 0, 1, 2, 3}

Matemática |
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59QUESTÃO

Seja S:  , um sistema homogêneo 3 x 3.

O valor real de p para que o sistema homogêneo S não admita apenas a solução
trivial é

A) 3
B) 0
C) − 1
D)  − 2
E)  − 3

60QUESTÃO

Se M é uma matriz 3 x 3, tal que det(2M2) = 200, então det(M) é igual a

A) 4
B) 5
C) 8
D)  10
E)  20

61QUESTÃO

A biblioteca de uma determinada faculdade utiliza um sistema de cadastramento de livros

em que os códigos são compostos por duas partes: uma parte alfabética com 2 letras
(de 26 disponíveis), e uma numérica com 3 algarismos (de 10 disponíveis).

Sabendo-se que não há repetição de caracteres nos códigos, pode-se afirmar que essa

biblioteca poderá cadastrar

A) 468 000 livros.

B) 449 280 livros.

C) 327 600 livros.

D) 56 160 livros.

E) 19 500 livros.

62QUESTÃO

Nos polígonos apresentados estão indicados o número n de lados e a soma s dos ângulos
internos, em graus.

O número de lados de um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 4 140º deveria
ter

A) 15 lados.

B) 18 lados.

C) 23 lados.

D) 25 lados.

E) 30 lados.
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63QUESTÃO

Sem que haja desperdício de material, uma chapa de metal representa a superfície lateral
de um recipiente cilíndrico, conforme a ilustração.

Nessas condições, tem-se que, no máximo, a área da base do recipiente é de, aproximadamente,

A) 15,1976cm2.

B) 16,6106cm2.

C) 19,5008cm2.

D) 25,3212cm2.

E) 25,6855cm2.

64QUESTÃO

Determinada comunidade rural utiliza um tanque cilíndrico com 1,80m de diâmetro e 6,0m
de altura para armazenamento de água.

Se, apenas, 45% do seu volume está ocupado, pode-se dizer que a quantidade de litros
de água que há no tanque é equivalente a

A) 6 867,18 litros.

B) 7 345,67 litros.

C) 8 624,72 litros.

D) 12 865,45 litros.

E) 27 468,70 litros.

65QUESTÃO

Seja C uma circunferência de raio 1, localizada no primeiro quadrante, e tangente ao eixo
x e à reta r:y = x .
Seu ponto de interseção com a reta r tem coordenadas cartesianas iguais a

A)

B)

C)

D)

E)

*  *  *
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66QUESTÃO

 A.
O solo é sujeito ao intemperismo físico e pouca erosão.

No relevo, existe um importante planalto formado em núcleo
cristalino arqueado, que barra os ventos alísios de sudeste,
que, ao se elevarem, esfriam e provocam chuvas orográficas.

B.
Os processos de intemperismo, como o químico, são
frequentes, motivo pelo qual as rochas da região se encontram 
geralmente em decomposição. O clima depende da sua

situação geográfica e a vegetação caracteriza-se por  ser
ombrófila, semidecídua e mista. 
                      

Considerando-se os conhecimentos sobre os domínios

morfoclímaticos brasileiros, é correto afirmar que as
informações A e B correspondem, respectivamente, nos mapas,
aos  domínios destacados em

A) I e II.

B) II e III.

C) III e IV.

D) I e III.

E) II e III.

II.I.

III. IV.

67QUESTÃO

A análise dos gráficos, aliada aos conhecimentos sobre os
climas brasileiros, permite afirmar:

A) O aumento da precipitação nos meses de dezembro e
janeiro, em Goiânia, está relacionado ao avanço da massa
equatorial atlântica na cidade.

B) A  menor amplitude térmica  verificada em Goiânia decorre
de sua posição geográfica no interior do continente.

C) A maior  regularidade na distribuição da pluviosidade, no
Rio de Janeiro, decorre da influência da massa tropical
atlântica durante o ano.

D) As maiores médias térmicas ocorrem no Rio de Janeiro e
estão  relacionadas ao efeito da maritimidade.

E) O clima do Rio de Janeiro é subtropical úmido e o de
Goiânia equatorial  semiúmido.

68QUESTÃO

Placas convergentes são placas que vão uma de encontro a
outra, sendo que

I. A placa mais densa mergulha para baixo da menos densa,
sendo esse o caso do choque entre uma placa oceânica
(mais densa) e outra, continental. Elas se comprimem, dando
origem a cadeias de montanhas.

II. Quando as placas têm a mesma densidade (duas placas
continentais, por exemplo), chocam-se e se comprimem,
dando origem a cadeias montanhosas.

A partir dos conhecimentos sobre a relação entre os movimentos
das placas tectônicas e a formação dos dobramentos modernos,
é correto afirmar que as informações I e II correspondem,
respectivamente,  aos dobramentos terciários indicados na
alternativa

A) Cordilheira dos Andes / Himalaia.
B) Serra do Mar / Apeninos.
C) Montanhas Rochosas / Montes Urais.
D) Pirineus / Alpes Escandinavos.
E) Cadeia do Atlas / Montes Apalaches.

Geografia |
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69QUESTÃO

Existem lagos que se localizam em zonas de riftes continental e são
criados por subdiências da crosta, na medida em que duas placas são
friccionadas. Um desses lagos é  o mais antigo e o mais profundo do
mundo.
O lago a que a informação se refere é o
A) Baikal.
B) Vastock.
C) Mar Morto.
D) Tangânica.
E) Mar Cáspio.

70QUESTÃO

Com base no mapa e nos conhecimentos acerca dos
ecossistemas brasileiros, é correto afirmar, sobre a área em
negrito, que ela

A) ocupa todas as regiões dos países, a exceção  da região
sul, em razão da sua localização fora da zona intertropical.

B) apresenta vegetação pouco diversificada, com ausência de
formações endêmicas e basicamente composta por árvores
com raízes pneumatóforas.

C) está centrada em um planalto formado em núcleos
cristalinos  arqueados, divididos por formações de
chapadas datadas do Paleozoico.

D) é formada predominantemente por latossolos  muito
profundos, bem drenados, com horizontes pouco
diferenciados e com grandes problemas de fertilidade.

E) constitui o berço das águas,  pois aí se situam três
nascentes das principais bacias hidrográficas do país, a
Amazônica, a Tocantins-Araguaia e a Paraguaia.

71QUESTÃO

A ação das massas de ar no território brasileiro, como em
qualquer região na Terra, possui algumas condicionantes, como
a altitude do relevo e de suas linhas mestras, a configuração
do território e a posição astronômica do país. 
Os  conhecimentos sobre a dinâmica das massas de ar que
atuam no território brasileiro permitem afirmar:

A) A forte penetração da massa equatorial atlântica nas
regiões Norte e Centro-Oeste, e em parte da Sudeste, é
responsável pelas chuvas sazonais nessas regiões,
durante o inverno.

B) A seca no Nordeste ocorre, sobretudo, em razão do avanço
da massa tropical continental,que se caracteriza por
elevada temperatura e baixa pluviosidade.

C) O ramo ocidental da massa polar atlântica, em virtude da
configuração do relevo, penetra no território, atingindo o
oeste da Amazônia e provocando o fenômeno da friagem.

D) A massa equatorial continental, por ser quente e seca,
favorece a estiagem na maior parte do país, durante o
verão.

E) A massa tropical atlântica, durante o inverno, encontra-se com
o segmento central da massa polar atlântica,
desencadeando  precipitação de granizo nas serras
gaúchas.

72QUESTÃO

A partir da década de 70 do século passado, um grupo de países
alcançou um acelerado processo de industrialização. Foram
vários  os fatores responsáveis  por tal desenvolvimento, dentre
os quais, a produção diversificada e voltada para o mercado de
países desenvolvidos. O forte apoio do governo, 
proporcionando  infraestrutura necessária  (transportes,
comunicação e energia), financiamento das instalações
industriais e altos investimentos em educação e em qualificação
profissional.

A forma de industrialização a que o texto se refere é a do tipo 

A) clássica, ocorrida durante a Primeira Revolução Industrial
nos países de desenvolvimento antigo.

B) planificada, que corresponde às economias de Estado,
típicas dos países do antigo Segundo Mundo.

C) tardia, em curso nos países emergentes, a exemplo do
Brasil, México e Argentina.

D) pós-fordista, baseada no modelo de substituição  de
importações, iniciada com a Segunda Revolução Industrial.

E) periférica, cujo modelo é caracterizado como IOE
(Industrialização Orientada para a Exportação) típica dos
Tigres Asiáticos.

73QUESTÃO

Segundo Malthus, a população mundial cresceria em um ritmo
rápido, comparado por ele a uma progressão  geométrica, e a
produção de alimentos cresceria em um ritmo lento, comparado
a uma produção aritmética. Malthus chegou a propor uma única
solução para o problema da  defasagem  entre a população e
a produção de alimentos.

A solução proposta por Malthus ficou conhecida como

A) Reforma Social.

B) Controle de Natalidade.

C) Política de Filho Único.

D) Sujeição Moral.

E) Planejamento Familiar.

74QUESTÃO

A partir dos anos 1990, com a queda do regime comunista
soviético, em 1989, estabeleceu-se a chamada Nova Ordem
Mundial, cujas características principais são

A) a globalização e o neoliberalismo.

B) a corrida armamentista e corrida espacial.

C) as disputas ideológicas e a formação de blocos
econômicos.

D) a bipolaridade econômica e a popularização da internet.

E) a mutipolarização militar e a intervenção estatal na
economia.
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75QUESTÃO

As formas de transporte são de suma importância para a
formação do Estado, garantindo a movimentação de produtos
e pessoas.

Sobre o sistema viário brasileiro, é correto afirmar:

A) A maior parte da malha ferroviária encontra-se na Região
Nordeste, com ênfase para o transporte de passageiros.

B) O sistema  aeroportuário é  constituído  por aeroportos
concedidos à iniciativa privada, sem nenhuma intervenção
ou jurisdição da Infraero,  governos ou prefeituras.

C) O sistema portuário é um dos segmentos mais tradicionais
da economia, visto que tem sua origem nos primórdios da
colonização do país.

D) O transporte rodoviário é o mais indicado e utilizado, pois
esse modal consome menor volume de energia,
considerando-se as dimensões continentais do país.

E) As principais desvantagens do transporte dutoviário são a
utilização de mão de obra pouco especializada e os altos
custos para o transporte de grandes volumes de produtos.

76QUESTÃO

Em 2011, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o
ano de 2014 como o “Ano Internacional da Agricultura Familiar”.

Sobre a agricultura familiar no Brasil. é correto afirmar:

A) A maior parte dos alimentos consumidos pela população
são fruto dessa prática agrícola.

B) A agricultura familiar é praticada em pequenas propriedades
e destina-se, exclusivamente, à subsistência do grupo
familiar.

C) A agricultura familiar piora o nível de sustentabilidade das
atividades do setor agrícola e  a qualidade dos produtos
é inferior aos convencionais.

D) O Sudeste ocupa o primeiro lugar no ranking de derivados
dessa prática, pois é a região de menor concentração
fundiária do país.

E) A principal característica dessa agricultura está associada
à  monocultura,  presente em quase todos os biomas
nacionais.

77QUESTÃO

O atual presidente norte-americano, Donald Trump, se refere ao
acordo nuclear iraniano, firmado em 2015, por algumas
potências mundiais, como o pior acordo do mundo.

Sobre esse acordo, é correto afirmar:

A) O Plano de Ação Conjunto Global foi assinado pelo Irã e
por todos os membros do Conselho de Segurança das
Nações Unidas, inclusive o Brasil.

B) O acordo negociado pelo antecessor de Donald Trump fez
o Irã se comprometer a limitar atividades nucleares, em
troca do alívio nas sanções internacionais.

C) Para a  Organização das Nações Unidas, as alterações no
acordo só serão possíveis caso haja o desbloqueio de
qualquer atividade nuclear entre os membros, durante o
período de cobertura do compromisso.

D) Dos países envolvidos, a França é o único favorável a
manter o acordo em seu formato original.

E) Os Estados Unidos e a Rússía saíram do acordo, porque
o Irã descumpriu  todas as cláusulas e se associou  à
Coreia do Sul.

78QUESTÃO

Sobre a urbanização mundial e brasileira, marque V nas

afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) As megacidades são aglomerados urbanos que possuem

mais de 10 milhões de habitantes, em países ricos ou

pobres.

(  ) As cidades nos países emergentes estão se estruturando

para absorver os migrantes, aumentando a geração de

empregos com mão de obra desqualificada.

(  ) A megalópole é uma região urbana que apresenta uma

grande área conurbada, tendo sido identificada

primeiramente nos Estados Unidos.

(  ) As metrópoles modernas brasileiras são configurações cuja

dinâmica pode ultrapassar os limites do núcleo municipal

de origem.

(  ) A intensa e rápida urbanização dos países desenvolvidos

acentuou o êxodo rural e mudou o destino das correntes

migratórias para as grandes cidades.

A alternativa que apresenta sequência correta, de cima para

baixo, é a

A) F F V V F

B) F V F F V

C) V V V F F

D) V F F V V

E) V F V V F

79QUESTÃO

Considerando-se os conhecimentos sobre a dinâmica da
população mundial e brasileira, marque V nas afirmativas
verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) A natalidade na região central da África é maior do que nos
extremos norte e sul do continente.

(  ) Quanto mais desenvolvido for o país, maior será o
crescimento vegetativo de sua população.

(  ) A base larga da pirâmide etária brasileira significa o

aumento da expectativa de vida da população.

(  ) A diminuição da população jovem nos países do Sudeste
asiático reflete o aumento da mortalidade infantil no
subcontinente.

(  ) No Brasil, a redução da migração interna para as grandes

cidades decorre, entre outros motivos, da desconcentração
industrial em curso no país.

A alternativa que apresenta sequência correta, de cima para
baixo, é a

A) F V F V F

B) F F V F V

C) V V F V F

D) V F F F V

E) V F V F V
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80QUESTÃO

O termo subdesenvolvimento surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial e foi amplamente utilizado para designar nações que

necessitavam  evoluir nos aspectos econômicos, sociais e produtivos.

Em relação às características  comuns a todos os países subdesenvolvidos, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) Centros urbanos com lento crescimento, devido à infraestrutura deficiente.

(  ) Papel desvantajoso na Divisão Internacional do Trabalho.

(  ) Origem durante a expansão do capitalismo industrial.

(  ) Relações intrínsecas, com  os fatores históricos e  de formação do espaço geográfico.

(  ) Predomínio da população economicamente ativa no setor primário.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a

A) F F F V F

B) F V F V F

C) F F V F V

D) V F V F V

E) V V F V F

*  *  *  *  *  *
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