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I. Este Caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas e 01 (uma) prova de redação em Língua Portuguesa. 
Caso apresente defeito de impressão ou falta de questão, solicite ao fiscal outro Caderno. 

II. Cada questão das provas possui 05 (cinco) alternativas, de (a) a (e), de múltipla escolha, e o candidato 
deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta. 

III. Verifique se as informações do Cartão de Respostas estão corretas e se correspondem às deste Caderno. 
IV. O Cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão, e o candidato deverá pintar completamente 

o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o exemplo: . 
V. Use caneta esferográfica azul ou preta, não porosa, fabricada em material transparente, para assinalar a 

resposta. 
VI. Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova. 
VII. O tempo de duração das provas é de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do 

Cartão de Respostas. 
VIII. As bancas de correção das provas de Redação analisarão se o texto desenvolvido pelo candidato atende às 

proposições solicitadas, observando a coerência e a coesão, o nível de argumentação, a capacidade de 
análise e sistematização das ideias, senso crítico e criatividade. 

IX. Na Redação, o candidato deverá revelar capacidade de expressão, domínio do léxico e da estrutura da língua 
em seus aspectos fonético, morfológico, semântico, sintático e estilístico. 

X. O candidato poderá retirar-se da sala de prova somente 2 (duas) horas decorridas do início das provas. 
XI. Ao término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal de sala os Cartões de 

Respostas e este Caderno de Provas. 
XII. O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato, trinta minutos antes do término das provas. 
XIII. Com relação ao Cartão de Respostas, será anulada a questão cuja alternativa: 

a. não estiver devidamente assinalada; 
b. apresentar rabiscos, rasuras ou manchas; 
c. apresentar mais de uma opção. 
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29/05/2012 
 

 

 Divulgação do gabarito preliminar. 
 

30 e 31/05/2012 

 

 Período  para  interposição  de  recurso  contra  o  gabarito 
preliminar, conteúdo ou formulação de questão. 

 

06/06/2012 
 Divulgação  do  resultado  dos  recursos  contra  gabarito, 

conteúdo ou formulação de questão. 
 Publicação do gabarito oficial. 

11/06/2012   Divulgação do desempenho preliminar nas provas objetivas. 

 
12 e13/06/2012 

 

 Período para interposição de recurso contra o desempenho 
preliminar nas provas objetivas. 

26/06/2012 
 Divulgação  do  desempenho  preliminar  na  prova  de 

Redação. 

27 e 28/06/2012 
 Período  para  interposição  de  recurso  contra  desempenho 

preliminar na prova de Redação. 
 

12/07/2012 
 Divulgação  do  desempenho  pós  recurso  na  prova  de 

Redação. 
 

13/07/2012 
 

 

 Divulgação  do  resultado  final  do  Concurso  Vestibular 
UNIFICADO 2012/2. 
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QUESTÃO 01 
Um determinado material apresenta-se em dois 
momentos distintos com as seguintes 
características:  

1) Partículas sem organização, algum 
movimento, forma variável e volume 
constante. 

2) Grande espaçamento entre as partículas, 
movimento constante e desordenado, 
forma e volume variáveis.  

 

Em relação aos estados físicos da matéria, esse 
material apresenta-se, respectivamente, nos 
seguintes estados:  
 

a. sólido e líquido. 
b. líquido e gasoso. 
c. sólido e gasoso. 
d. líquido e sólido. 
e. gasoso e líquido. 

 
QUESTÃO 02 
As substâncias puras, em determinadas 
condições-ambiente, onde a temperatura e a 
pressão são alteradas, são passíveis de sofrer 
transformações, mudando seus estados físicos.  
 

Nesse sentido, assinale a alternativa que 
representa uma sublimação. 
 

a. Álcool líquido em vapor. 
b. Queima da gasolina. 
c. Gelo em água líquida. 
d. Gelo seco em gás. 
e. Mercúrio gasoso em mercúrio líquido. 

 
QUESTÃO 03 
O elemento químico Bromo é um não-metal 
com uma característica muito peculiar, que é o 
seu estado líquido quando em condições- 
ambiente normais.  É utilizado como agente 
sanitário no processo de purificação de águas, na 
indústria fotográfica, além de apresentar ação 
sedativa e antisséptica na área medicinal. É um 
halogênio pouco abundante e sua principal fonte 
de obtenção é a água do mar. 
(Dados: Z=35) 
 

Em relação ao Bromo, assinale a alternativa que 
representa corretamente sua distribuição 
eletrônica.   
 

a. 1s2 2s6 2p2 3s6 3p2 4s6 3d10 4p1 
b. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s5 3d10 4p2 
c. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 
d. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 4p7 
e. 1s6 2s2 2p2 3s6 3p2 4s6 3d10 4p1 

  

QUESTÃO 04  
A cal hidratada é um composto muito utilizado 
nas estações de tratamento de água com o 
objetivo de corrigir e/ou ajustar o pH (potencial 
hidrogeniônico) da água para fins de consumo 
da população e utilização em indústrias. 
 

No seu processo de obtenção industrial, temos a 
ocorrência das seguintes reações químicas: 
 

1o) CaCO3  CaO + CO2 
2o) CaO + H2O  Cal Hidratada 

 

Desta forma, a cal hidratada é:  
 

a. um composto binário. 
b. um sal básico. 
c. um sal ácido. 
d. um ácido. 
e. um hidróxido. 

 
QUESTÃO 05  
A cidade de Cáceres/MT é cortada por um 
gasoduto que transporta o gás natural 
proveniente da Bolívia para a usina termelétrica 
em Cuiabá/MT, onde o mesmo é utilizado no 
processo de produção de energia elétrica e como 
combustível de automóveis. 
A composição do gás natural possui uma 
mistura de componentes relativamente voláteis, 
como o metano (70 – 95%), etano (1 – 5%) e 
frações de ácido (gás) sulfídrico, gás carbônico e 
gás nitrogênio. 
 

Assinale a alternativa que representa 
corretamente, na ordem citada, as substâncias 
constituintes do gás natural. 
 

a. C2H6 , CH4 , SO2 , CO2 e N2  
b. CH4 , C2H6 , SO2 , CO2 e N2  
c. CH4 , C2H6 , H2S , CO e NO2  
d. CH4 , C2H6 , H2S , CO2 e N2  
e. CH4 , C3H8 , H2S , CO2 e NO2  

 

 QUESTÃO 06 
Acrescentam-se a 10 mL de solução 3M de 
H2SO4 mais 0,245g do mesmo ácido e água, 
completando-se o volume para 65 mL. 
A solução resultante será:  
(Dados: H = 1, S = 32, O = 16) 
 
a. 1M 
b. 3N 
c. 2M 
d. 2N 
e. 0,5M 

  

  



  

QUESTÃO 07 
Em razão da produção de alimentos em escala 
cada vez maior, os nutrientes do solo que dão 
vida às plantas vão se esgotando. Para supri-los, 
produtos químicos conhecidos como fertilizantes 
são incorporados à terra em quantidades 
crescentes. A incorporação desses produtos 
químicos traz benefícios e também malefícios, 
pois, entre outros problemas, pode tornar o solo 
ácido e impróprio ao cultivo. Para correção da 
acidez do solo, o procedimento de rotina é a 
calagem através da incorporação de um óxido 
básico.  
 

É correto afirmar que esse óxido básico pode 
ser: 
 

a. OF2 
b. CaO 
c. O2F2 
d. NaO 
e. CO 

  
 

QUESTÃO 08 
Numa temperatura-ambiente de 25oC e pressão 
de 1 atm, uma pessoa consegue absorver, por 
meio do processo respiratório, 4 litros de ar, 
quando fora da água. 
 

Desta forma, se um mergulhador, no rio 
Paraguai, mergulha sob uma temperatura 
também de 25oC e pressão de 4 atm, precisará 
inalar um volume de ar para absorver a mesma 
quantidade de oxigênio que absorve quando fora 
da água. 
 

Esse volume será igual a: 
 

a. 4 litros de ar. 
b. 1 litro de ar. 
c. 2 litros de ar. 
d. 0,5 litro de ar. 
e. 8 litros de ar. 

 
 

QUESTÃO 09 
Em um laboratório de química, preparou-se uma 
solução aquosa constituída por 1 litro de água 
destilada e 120 gramas de um sal conhecido por 
etanoato de magnésio. 
 

Assinale a alternativa que descreve 
corretamente o pH (potencial hidrogeniônico) 
resultante da solução obtida, bem como a 
composição do sal utilizado no experimento.  
 

a. pH básico ; (CH3CH2COO)2Mg  
b. pH neutro ; (CH3COO)2Mg  
c. pH básico ; (HCOO)2Mg  
d. pH ácido ; (CH3COO)2Mg  
e. pH básico ; (CH3COO)2Mg  

 

 

QUESTÃO 10 
A bioquímica é a área do conhecimento que 
investiga as estruturas das biomoléculas e seus 
respectivos comportamentos e funções nos seres 
vivos. 
 

Em relação às biomoléculas, assinale a 
alternativa correta. 
 
a. Os lipídios não são utilizados no processo 

de transesterificação, pois são muito 
gordurosos e prejudicam o processo de 
obtenção do biodiesel. 

b. Os monossacarídeos são uma classe de 
carboidratos (açúcares) que possuem 
fórmula geral igual a Cn(H2O)2n . 

c. As enzimas são uma classe específica de 
proteínas que aceleram as reações 
químicas/biológicas, sem serem 
consumidas no processo, pois regeneram-
se, além de reduzirem a energia de 
ativação destas reações. 

d. Os hormônios são uma classe de 
biomoléculas produzidos pelas glândulas 
exócrinas e lançados na corrente sanguínea 
quando o organismo envia impulsos ao 
cérebro. 

e. Um fosfolipídio é caracterizado pelo fato 
de possuir ligações peptídicas entre o 
lipídio e o radical fosfato (PO4). 

  

HH II SS TT ÓÓ RR II AA  
  

QUESTÃO 11 
“Após levantamento de dados locais, medições e 
coleta técnica necessária, tudo foi encaminhado 
para Brasília, onde técnicos da SUDECO 
conceberam um projeto de malha urbana a partir 
de módulos octaédricos. Em 22 de junho de 
1977 concluiu-se o projeto e a CODEMAT deu 
início a sua implementação no local. [...] A 
CODEMAT realizou uma concorrência pública 
e o vencedor, o Sr. José de Camargo Pompeu, 
montou escritórios em cidades do Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo e 
iniciou a venda das terras”  
(JOANONI NETO, Vitale. Fronteiras da crença: ocupação do 
norte de Mato Grosso após 1970, p.128 -129). 
 

A que projeto de colonização o texto se refere? 
 

a. Juara 
b. Juina 
c. Sinop 
d. Sorriso 
e. Alta Floresta  

  
 
 
 



QUESTÃO 12 
Considerando-se o contexto do século XVI, 
chegada dos portugueses ao Brasil, é incorreto 
afirmar que: 
 
a. o descobrimento do Brasil não provocou o 

mesmo entusiasmo despertado pela 
chegada de Vasco da Gama à Índia. O 
Brasil aparece como uma terra cujas 
possibilidades de exploração e contorno 
geográfico são desconhecidos. Por vários 
anos, pensou-se que não passava de uma 
grande ilha. 

b. as primeiras tentativas de exploração do 
litoral brasileiro se basearam no sistema de 
feitorias, adotado na costa africana. O 
Brasil foi arrendado por três anos a um 
consórcio de comerciantes de Lisboa, 
liderado pelo cristão-novo Fernão de 
Noronha. 

c. a economia açucareira no Brasil acabou 
por triunfar, mas seu êxito foi breve. O 
rápido declínio, ainda no século XVI, 
deveu-se tanto a fatores internos como à 
concorrência do açúcar das Ilhas Canárias 
e dos Açores. 

d. nos anos iniciais, entre 1500 e 1535, a 
principal atividade econômica foi a 
extração do pau-brasil, principalmente 
mediante trocas com os índios. As árvores 
não cresciam juntas, em grandes áreas, 
encontravam-se dispersas. À medida que a 
madeira foi-se esgotando no litoral, os 
europeus passaram a recorrer aos índios 
para obtê-la. 

e. os franceses entraram no comércio do pau-
brasil e praticaram a pirataria, ao longo de 
uma costa demasiado extensa para que 
pudesse ser guarnecida pelas patrulhas 
portuguesas. 

 
QUESTÃO 13 
“O marxismo pode ser definido inicialmente 
como um sistema racionalista de interpretação 
da realidade, por meio de uma análise histórica, 
originado no século XIX, a partir dos trabalhos 
de Karl Marx e Frederich Engels, e de imensa 
repercussão teórica e política no século seguinte. 
Esse sistema interpretativo, em sua formulação 
final, foi marcado pelo determinismo econômico 
na explicação das diversas sociedades humanas” 
 

(SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. 
Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2005, 
p.267). 

 

 

Ainda sobre o Marxismo, pode-se afirmar que: 
 
a. a teoria marxista aborda a realidade sob 

vários prismas: o filosófico, o histórico, o 
social e o econômico. Essa realidade é 
pensada não de forma fixa, mas em 
movimento, em sua mudança. Daí que a 
grande preocupação filosófica de Marx era 
o devenir histórico, ou seja, a 
transformação. 

b. o marxismo é um sistema econômico com  
princípios no Ocidente, na Idade Moderna, 
que se expandiu pelo mundo 
contemporâneo nos séculos seguintes. 
Hoje impera em uma escala praticamente 
global, rompendo fronteiras e culturas. 

c. o marxismo é um conjunto de práticas e 
teorias que um centro metropolitano 
elabora para controlar um território 
distante. O conjunto de práticas que 
constitui o marxismo começou a ganhar 
coerência a partir do fim do século XIX, na 
Europa ocidental, com a concorrência entre 
as economias capitalistas, o abandono da 
política liberal, o nascimento dos 
oligopólios e a participação dos Estados na 
economia. 

d. o marxismo é um complexo de teorias e 
práticas construído no processo histórico 
de laicização e de especialização do poder 
político. Enquanto a laicização significa a 
separação do Estado da religião, a 
especialização do poder político implica a 
divisão e independência dos poderes que 
constituem o Estado, ou seja, o 
Legislativo, Judiciário e Executivo, 
limitando o poder do soberano, retirando 
de suas mãos as funções de governar, criar 
leis e executar a justiça ao mesmo tempo. 
Este regime garantia a liberdade 
inalienável de o indivíduo possuir 
propriedade privada. 

e. o marxismo corresponde a um conjunto de 
ideias e práticas econômicas dos Estados 
da Europa ocidental entre os séculos XV, 
XVI e XVIII, voltadas para o comércio, 
principalmente, e baseadas no controle da 
economia pelo Estado. O marxismo dá 
nome, nesse sentido, às diferentes práticas 
e teorias econômicas do período do 
absolutismo europeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTÃO 14 
O nazismo fundamentou-se teoricamente no 
livro Mein Kampf (Minha Luta), escrito pelo ex-
cabo da Primeira Guerra, Adolf Hitler, em 1923, 
e transformou-se em seu programa efetivo de 
governo. 
 

Sobre o Nazismo é incorreto afirmar que: 
 
a. os emblemas da águia e da cruz gamada, 

dispostos nas braçadeiras, nas bandeiras e 
nos estandartes, funcionavam como marcas 
de identificação nazista. O símbolo mágico 
da suástica, de conhecida ancestralidade, 
uma espécie de cruz em movimento, 
sugeria a energia, a luz o caminho da 
perfeição, como a trajetória do sol em sua 
rota. 

b. o nazismo introduziu na luta política uma 
poderosa arma: a propaganda. Não era 
somente o fim da crise e do desemprego 
que a propaganda nazista oferecia. 
Tecnicamente bem aparelhada, e 
financiada com o dinheiro da burguesia, 
oferecia aos trabalhadores uma mudança 
profunda no próprio sistema capitalista. 

c. Hitler referia-se frequentemente à 
necessidade da guerra, oscilando do ponto 
de vista mítico ao do estrategista militar. 
Afirmava ser a guerra eterna, cotidiana, 
vida, um estado original, e toda sua 
concepção de política se apoiava sobre a 
necessidade histórica de assegurar ao povo 
alemão seu espaço vital. 

d. a estratégia utilizada pelos nazistas, nos 
campos de concentração, foi de tornar os 
homens supérfluos, destituídos de 
individualidade, e, portanto, da capacidade 
de criar algo de novo através de seus 
próprios recursos e iniciativas. 

e. esse regime nasceu oficialmente em março 
de 1919, quando foi fundado o Fascio di 
combatimento, com um programa de 
nacionalismo, ataque à classe liberal, 
republicanismo, anticlericalismo e anseios 
de renovação social, encarnando, assim, as 
posições de uma pequena burguesia 
irrequieta e, principalmente, dos ex-
combatentes da 1ª Guerra Mundial. 

 

 

QUESTÃO 15 
Assinale a alternativa correta sobre o período de 
governo de Juscelino Kubitschek. 
 
a. Juscelino Kubitschek baseou seu êxito em 

uma campanha populista – a do tostão 
contra um milhão – associada à bandeira 
de luta contra a corrupção. Percebeu que 
esse tema teria grande rentabilidade 
política se deixasse de ser vinculado à elite 
udenista e se expressasse através de 
imagens eficazes. 

b. Juscelino Kubitschek adotou uma linha 
nacionalista na área econômica, 
responsabilizando o capital estrangeiro 
pelos problemas do balanço de 
pagamentos. Diante da hesitação das 
empresas canadenses e americanas, 
produtoras de energia elétrica, em realizar 
novos investimentos, respondeu, em abril 
de 1954 com o projeto de lei que criava 
uma empresa estatal para o setor – a 
Eletrobrás. 

c. Juscelino Kubitschek ficaria na memória 
da massa trabalhadora como o homem que 
ouvia a voz dos “humildes” e fora 
responsável pela implantação da legislação 
trabalhista.  

d. Juscelino Kubitschek realizou um pacote 
ortodoxo de estabilização, envolvendo 
forte desvalorização cambial, contenção 
dos gastos públicos e da expansão 
monetária. Os subsídios para a importação 
de trigo e petróleo foram reduzidos, o que 
provocou uma elevação de 100% no preço 
do pão e dos combustíveis. 

e. Juscelino Kubitschek foi associado à 
indústria automobilística. Os pressupostos 
do Programa de Metas mostram que, no 
governo Juscelino Kubitschek, ocorreu 
uma definição nacional-desenvolvimentista 
de política econômica. A expressão 
nacional-desenvolvimentismo, em vez de 
nacionalismo, sintetiza uma política 
econômica que tratava de combinar o 
Estado, a empresa privada nacional e o 
capital estrangeiro para promover o 
desenvolvimento, com ênfase na 
industrialização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



, 

QUESTÃO 16 
Em novembro de 1930, o líder civil de um 
movimento armado de oposição, Getúlio 
Vargas, tornou-se presidente do Brasil em 
caráter provisório.  
 

Assinale a alternativa incorreta sobre a Era 
Vargas. 
 
a. Getúlio Vargas instituiu, em 1933, um 

Código Eleitoral que introduzia o voto 
secreto, o voto feminino e a justiça 
eleitoral, além dos deputados classistas, 
isto é, eleitos pelos sindicatos. Nessas 
condições, foram realizadas as eleições 
para a Assembléia Constituinte em maio de 
1933. 

b. Nesse governo ganhou impulso a ideologia 
contrária ao Estado intervencionista e 
protecionista, com a defesa intransigente 
do Estado mínimo, subordinado à 
economia de mercado e capaz de atrair 
investimentos internacionais. Adotava-se, 
assim, o neoliberalismo. 

c. Ocorreu o caso Olga Benário, alemã de 
nascimento, agente soviética no Brasil e 
mulher de Luís Carlos Prestes. Presa junto 
com o marido, provocou comoção ao ser 
deportada, grávida, para a Alemanha 
nazista, onde foi confinada em um campo 
de concentração. Poucos anos depois da 
prisão, foi assassinada na câmara de gás do 
campo de Ravensbrück. 

d. A Ação Integralista Brasileira deu início ao 
fascismo no Brasil. Seus membros 
repudiavam a democracia liberal, 
propondo, em seu lugar, um governo 
autoritário, chefiado por um líder que 
pudesse levar o país ao progresso. 

e. Foram introduzidos no Brasil a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
a carteira profissional, a semana de 
trabalho de 44 horas, as férias remuneradas 
e o salário mínimo.  

 
QUESTÃO 17 
Desde as primeiras décadas do século XX, o 
petróleo constitui uma das mais importantes 
fontes de energia do planeta, por isso o controle 
desse recurso natural ou um fluxo contínuo de 
abastecimento desse produto é fundamental para 
os países modernos. Ao longo do tempo, 
ocorreram muitas crises relacionadas ao controle 
de sua produção e comercialização.  

 

 

Sobre as crises do petróleo, assinale a alternativa 
correta. 
 
a. A deposição do Xá do Irã Reza Pahlev, em 

1979, teve como consequência a ampliação 
da oferta de petróleo e a estabilidade dos 
preços, que até aquele momento estavam 
muito altos. 

b. A Guerra do Golfo (1990) não provocou 
um rápido aumento do preço do petróleo 
porque os Estados Unidos e a ONU agiram 
rapidamente para ajudar o Kuwait. 

c. A primeira crise do petróleo aconteceu no 
ano de 1973, devido ao aumento muito 
rápido da produção industrial dos países 
asiáticos. 

d. A crise econômica de 2008 fez com que os 
preços do petróleo se elevassem a níveis 
nunca alcançados, desde que esse produto 
passou a ser comercializado nas bolsas de 
valores. 

e. Um dos fatos que culminou com a crise do 
petróleo de 1973 foi a recusa da OPEP 
(Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo) em fornecer petróleo aos países 
que apoiaram Israel na Guerra do Yom 
Kippur. 

 
QUESTÃO 18 
A Revolução Francesa de 1789 foi um processo 
que levou aproximadamente duas décadas para 
se consolidar.  
 

Sobre as etapas dessa revolução, assinale a 
alternativa correta. 
 
a. O período do Diretório (1795-1799) é 

considerado o mais radical e no qual o rei 
da França, Luís XVI, foi guilhotinado. 

b. Os girondinos, republicanos radicais, 
apoiaram Napoleão no golpe que derrubou 
os jacobinos e os tirou do poder.  

c. Durante o período da Convenção Nacional 
(1792-1795), o fato mais marcante foi a 
aliança entre a monarquia e os 
republicanos radicais.  

d. No período napoleônico (1799-1812), a 
França conheceu um período de paz, no 
plano externo, e tranquilidade pública, no 
plano interno. 

e. O período do “terror”, durante o governo 
da Convenção Nacional (1792-1795), tinha 
como objetivo combater os 
contrarrevolucionários, prendendo-os e 
executando-os. 



 

QUESTÃO 19 
Durante a Segunda Guerra Mundial, “[...] na 
noite de 13 de abril de 1945, Goebbels, voltando 
do Ministério da Propaganda para o abrigo, 
recebeu a notícia da morte de Roosevelt. O 
ministro da Propaganda ficou exultante e correu 
entre os destroços e prédios em chamas da 
cidade destruída para dar a notícia ao Führer: 
Tragam-me nossa melhor champanha! E liguem-
me com o Führer pelo telefone ... Meu Führer – 
disse Goebbels – felicito-vos. Roosevelt morreu! 
Está escrito nos astros que na segunda quinzena 
de abril haverá uma reviravolta para nós. Hoje é 
sexta-feira, treze de abril. É a reviravolta”  
(PEDRO, Antônio. A segunda guerra mundial. 2. ed. São Paulo: 
Atual, 1987. p.54.). 
 

As palavras de Goebbels foram dirigidas a: 
 
a. Winston Churchill. 
b. Josef Stalin.  
c. Benito Mussolini. 
d. Adolf Hitler. 
e. John Kennedy. 

 
QUESTÃO 20 
A extração da erva-mate no sul de Mato Grosso 
– atual Mato Grosso do Sul – em fins do século 
XIX e primeiras décadas do XX teve como 
principal protagonista a “Companhia Matte 
Laranjeira” (1890), mais tarde “Laranjeira, 
Mendes & Companhia” (1902).  
 

Considerando-se as características dessa 
atividade econômica, é correto afirmar que:  
 
a. o cultivo racional da erva-mate era feito 

em grandes propriedades, com utilização 
de trabalho escravo. 

b. o abastecimento do mercado interno era o 
principal objetivo dessa atividade 
econômica. 

c. a industrialização da erva-mate era 
realizada na Inglaterra e de lá a erva era 
enviada para o mundo inteiro. 

d. uma parte significativa dos empregados da 
Companhia era composta por paraguaios e 
o sistema de trabalho era assalariado. 

e. todo o processo de fabricação da erva-mate 
era realizado em Mato-Grosso: extração, 
beneficiamento, fabricação do produto 
final e transporte da mercadoria até as 
casas exportadoras.  
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QUESTÃO 21 
Alguns ditos e frases, como “Seja você mesmo”, 
“É preciso conscientizar a população” ou “Quero 
vencer na vida”, são considerados chavões (ou 
lugares-comuns, ou clichês), em virtude de 
algumas características especiais. 
 

Assinale a alternativa que define o chavão. 
 

a. Construção verbal que se repete de forma 
abusiva e que, por isto, perde o valor 
expressivo, tornando-se banal e vazia de 
sentido. 

b. Argumento que resume uma filosofia de 
vida consistente e precisa. 

c. Opinião que expressa uma crença pessoal 
sobre uma questão específica. 

d. Conceito fundamentado em teorias 
psicossociais de efeito altamente 
convincente. 

e. Expressão que contém verdades originais e 
inquestionáveis. 

  

QUESTÃO 22 
NAMORIDO, UM MAL DO MUNDO MODERNO 

 

Para nossa tristeza, a expressão está na moda. E, 
mais, o tipo de sujeito que se encaixa nela 
também. Quem, raios, inventou isso, minha gente? 
(...) Quer namorar? Ótimo! Quer juntar? Pronto: 
casou! Mas não me venha com essa opção em 
cima do muro, com jeito de quem vai colocar só o 
pezinho. O amor foi feito para mergulhar de 
cabeça. 

http://revistatpm.uol.com.br/blogs/euliatulias/2010 
 

Analise o texto e assinale a alternativa 
incorreta. 
 

a. “Namorido” é um neologismo que 
expressa uma prática de convivência fora 
dos padrões tradicionais na sociedade 
brasileira. 

b. O sentido da palavra “raios” em “Quem, 
raios, inventou...?” está relacionado ao 
verbo raiar: surgir, vir a existir, chegar. 

c. O modelo coloquial de linguagem adotado 
pela autora aproxima-a de seus leitores, 
pois confere ao texto um caráter 
interpessoal. 

d. Trata-se de um texto opinativo, em que a 
autora manifesta indignação contra uma 
espécie de relação que ela julga superficial 
e descomprometida. 

e. Num contexto de debate, a expressão “Não 
me venha com essa opção...” denota um 
enfrentamento acirrado de ideias. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

QUESTÃO 23 
Divirta-se com duas tiras de Orlandeli. 

 

 
 

 

 
http://blogdoorlandeli.zip.net/arch2009-01-04_2009-01-10.html 

 

Sobre as tiras, é incorreto afirmar que: 
 

a. o autor explora a inquietação e as dificuldades do brasileiro perante uma mudança compulsória na 
escrita da língua. 

b. a graça da primeira tira está na saída banal e folgada encontrada por Grump para se safar do estudo 
das regras ortográficas. 

c. a palavra “vícios”, na segunda tira, já confere às formas da antiga ortografia a condição de erros 
contra as regras da linguagem. 

d. a comunicação estabelecida entre o personagem Grump e seu sobrinho é de natureza presencial, dada 
a velocidade que o computador proporciona a  esse processo interlocutivo.  

e.  a recusa de Grump em aceitar ajuda do sobrinho não decorre somente da constatação de que o jovem 
desconhece o assunto, mas da perplexidade causada pelo “internetês” que lhe veio como resposta. 

 
   

 
QUESTÃO 24 
O You Tube é hoje, praticamente, um jukebox 
on demand. Os usuários podem montar playlists 
com seus vídeos favoritos ou assistir a uma 
seleção dos mais vistos separados por região ou 
país, graças ao You Tube Chart. 
www.techtudo.com.br/curiosidades/plantao.html 

 

Assinale a alternativa que indica o tema 
abordado no texto. 
 

a. O poder persuasivo do site You Tube. 
b. A possibilidade de ampliação do 

vocabulário técnico pela internet. 
c. A extensão dos recursos de acesso e 

operacionalização disponibilizados no site. 
d. O crescimento das redes de relacionamento 

social na internet.  
e. A contribuição proporcionada pelo You 

Tube aos interesses comerciais dos 
usuários da WEB. 

 
 
 

 
QUESTÃO 25 
A abreviação vocabular, de uso frequente na 
linguagem coloquial, consiste na eliminação de 
um segmento da palavra.  
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras 
apresentam abreviação vocabular. 
 
a. Tião, pneu, otorrino, moto 
b. micro, vídeo, fã, bacilo 
c. tabela, auto, tampa, Unemat 
d. rodo, portuga, sismo, vício 
e. metrô, foto, lente, fama 



 
 

QUESTÃO 26 
Construir um texto coeso significa observar a 
articulação lógica e harmônica entre seus 
elementos constitutivos. 
“As falhas da coesão (...) afetam a coerência e 
por vezes obscurecem o texto. Mesmo quando 
não chegam a esse extremo, desconcertam o 
leitor por promoverem quebra da unidade 
estrutural”. 
Revista Língua Portuguesa, no. 76, fev. 2012, p. 46 
 

Assinale a alternativa em que ocorre falha da 
coesão textual. 
 
a. Desejo fazer um curso universitário e 

adquirir conhecimentos relevantes para me 
submeter a um concurso público.  

b. Minha expectativa é que a professora, 
explicando a matéria de forma clara e 
pausada, eu consiga melhorar meu 
desempenho em português. 

c. A disciplina de que mais gosto é 
Literatura, porque me possibilita “viajar” 
por mundos desconhecidos e refletir sobre 
as relações humanas. 

d. Tenho um temperamento explosivo, mas 
convivo bem com meus colegas de 
república porque procuro me retratar 
quando erro. 

e. Neste momento, o ingresso na 
universidade é minha prioridade, é o que 
ocupa pelo menos oitenta por cento do 
meu pensamento. 

 

QUESTÃO 27 
Assinale a alternativa que exemplifica a função 
metalinguística da comunicação. 
 
a. Faça você mesmo a decoração de seu 

quarto. Além da economia, você terá a 
vantagem de poder deixá-lo a sua cara! 

b. Não acho que a pena de morte seja solução 
contra a criminalidade; para mim, essa 
medida representa a própria 
institucionalização do crime. 

c. O Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) varia de 0 a 1. O Brasil apresenta 
IDH de 0,699 e ocupa o 73º lugar no 
ranking mundial. 

d. Conforme o Acordo Ortográfico, mantém-
se o acento da palavra “herói”, mas 
“heroico” deixa de ser acentuada. 

e. O planeta pode morrer do coração. Seu 
sistema circulatório – rios e oceanos – já 
não resiste a um checkup básico.  

 

 

QUESTÃO 28 
O dicionário Houaiss, dentre outras acepções, 
define “coerência” como “ligação, nexo ou 
harmonia entre dois fatos ou duas ideias”. 
 

Nesta perspectiva, uma das declarações abaixo 
não corresponde a essa regra básica de 
construção do texto. 
 

Assinale a frase incoerente. 
 
a. “Eu gosto de me amostrar mesmo. A 

expressão é essa: aqui em Salvador, eu 
gosto de me amostrar no Carnaval” (Ivete 
Sangalo, www.istoe.com.br/assuntos/frase). 

b. “A sociedade é composta por seres 
falíveis. É dessa matéria-prima que é 
formada a magistratura” (Cesar Peluso, 
presidente do STF, idem). 

c. “Em caso de frio intenso, recomendo aos 
sem-teto que evitem sair de casa” (Nora 
Berra, Secretária de Estado de Saúde da França, idem). 

d. “Fracassar é a primeira lição para 
aspirantes a líder” (David Schmittlein, Veja, 
ed.2258, fev.2012, p.56). 

e. “O cinema, em especial as grandes 
produções, tem bebido na ciência e nos 
fenômenos naturais para atrair a atenção do 
público” (Revista Quanta, no. 1, set. 2011, p. 65).  

 
QUESTÃO 29 
Observando as exigências da norma-padrão, 
assinale a alternativa em que o pronome relativo 
foi empregado de forma inadequada. 
 
a. O país cujo governo não respeita os 

direitos humanos fica suscetível a sansões 
da ONU. 

b. O real motivo pelo qual uma pessoa se 
suicida nem sempre é desvendado. 

c. Estima-se que em nosso planeta haja 7,7 
milhões de espécies de animais, das quais 
menos de um milhão foram descritas e 
catalogadas. 

d. Usamos muitas palavras provindas do tupi, 
dentre as quais “amendoim”, cuja forma 
original é manduwi. 

e. A grande preocupação dos jovens, ao final 
do Ensino Médio, continua sendo descobrir 
a área de conhecimento que mais se 
identificam para fazer escolhas no 
vestibular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTÃO 30 
Na língua do dia a dia, o brasileiro prefere usar 
os verbos no modo indicativo, muitas vezes 
contrariando o padrão linguístico. Entretanto, 
alguns contextos exigem observância da 
formalidade da língua, o que pode implicar no 
uso de verbos no modo subjuntivo.  
 

Assinale a alternativa em que todos os verbos 
foram empregados conforme a norma 
gramatical. 
 
a. Mais do que lutar pela preservação do 

ambiente, espera-se que os homens 
preservam a vida de seus semelhantes, 
sobretudo no ambiente hostil das disputas 
por terra. 

b. O piso salarial do professor foi instituído 
por lei, mas, embora arrecadam o 
suficiente, muitos governos relutam em 
pagá-lo. 

c. Com muito esforço e persistência, governo 
e sociedade talvez conseguem frear o 
consumo de crack no país. 

d. Prevenção, repressão e tratamento são as 
ações basilares de combate às drogas, 
porém é necessário que os setores 
responsáveis por essas ações agem em 
parceria. 

e. O consumo consciente de água potável, 
por parte de toda a população, pode evitar 
que o precioso líquido venha a faltar. 
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QUESTÃO 31 
Um dos temas presentes em Alguma Poesia, de 
Carlos Drummond de Andrade, é a crítica a um 
tipo de poesia convencional e provinciana, de 
forte teor antimodernista.  
 

Assinale a alternativa que serve como exemplo 
dessa postura crítica.  
 
a. Era a sombra de meu bem / que morreu há 

tanto tempo 
b. A mão que escreve este poema / não sabe 

que está escrevendo 
c. Gastei uma hora pensando um verso / que 

a pena não quer escrever 
d. A saparia toda de Minas / coaxa no brejo 

humilde 
e. Mariquita, dá cá o pito, / no teu pito está o 

infinito 

 

QUESTÃO 32 
Sabato Magaldi (2004) afirma que Ariano 
Suassuna aproxima-se de uma visão do mundo 
contemporâneo, que introduz o Auto da 
Compadecida como o texto mais popular do 
Modernismo brasileiro.  
 

Neste sentido, assinale a alternativa incorreta.  
 
a. A matéria textual é o folclore. 
b. A figura do malandro apresenta esperteza, 

certo amoralismo e desejo de vingança. 
c. O primitivismo e a ingenuidade são 

deliberados, juntamente com um tom 
primário.  

d. A função de João Grilo limita-se a intriga 
teatral, pois não domina o seu destino. 

e. A história constrói-se com vários 
interlocutores. 

 
QUESTÃO 33 
O livro Sagarana (2001) de João Guimarães 
Rosa, desde o título, provoca estranhamento na 
crítica literária, pois 
 

I. Desprezou a revolução literária feita 
pelos modernistas ao inventar um idioma 
próprio. 

II. A revolução de Rosa significou a 
rebeldia contra a abolição da intimidade 
humana. 

III. Inovou a Literatura Brasileira embora 
fosse incompreendido na época de seu 
lançamento. 

IV. É nítido o crescimento interior dos 
personagens pela mutação do nome além 
do silêncio. 

V. Não há menção ao título em nenhuma 
das sete novelas, embora esteja presente 
em todas ao informar a dupla natureza, 
universal e regional. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
a. Somente III, IV e V são verdadeiras. 
b. Somente I, IV e V são verdadeiras. 
c. Somente I e II são verdadeiras. 
d. Somente II, III e IV são verdadeiras. 
e. Somente I, III e V são verdadeiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTÃO 34 
No livro Alguma poesia (2010, p. 87), Carlos 
Drummond de Andrade escreve: 
 

ANEDOTA BÚLGARA 
 

Era uma vez um czar naturalista 
que caçava homens. 
Quando lhe disseram que também se caçam  

[borboletas e andorinhas, 
ficou muito espantado 
e achou uma barbaridade. 
 
Sobre o poema é correto afirmar que: 
 
a. trata da alienação que a literatura provoca 

nos homens. 
b. discute um assunto muito atual, que é a 

queda das ditaduras no mundo.  
c. é um protesto contra a destruição da 

natureza. 
d. tem a estrutura dos contos de fadas. 
e. levanta questões de consciência e 

alienação. 
 

QUESTÃO 35 
Analise a seguinte afirmativa: 
 

Em que pese os romances Memórias de um 
sargento de milícias [1850] e Memórias 
Póstumas de Brás Cubas [1881] serem livros 
que tratam da vida pregressa de seus narradores, 
existem diferenças acentuadas entre ambos.  
 
Sobre a questão, assinale a alternativa correta. 
 
a. O fato de um narrador estar vivo e o outro 

morto não interfere no relato dos 
acontecimentos.  

b. O sargento de milícias é alguém que 
ascendeu socialmente num meio pobre por 
meio da esperteza e o compadrio. Brás 
Cubas já nasceu rico. 

c. Virgília e Maria-Regalada são 
responsáveis pelas decisões mais graves 
dos protagonistas, pois são suas amantes. 

d. Alcançar o posto de sargento de milícias e 
ser deputado eram os projetos existenciais 
de ambos os protagonistas. 

e. Manuel Antonio de Almeida se preocupa 
em narrar o mundo dos vivos, enquanto 
Machado de Assis o mundo dos mortos. 

 

QUESTÃO 36 
Em Memórias Póstumas de Brás Cubas 
(2010), Machado de Assis inventa um 
personagem que depois de morto avalia sua 
vida.  
 

Dentre seus projetos frustrados, podem-se citar 
 
a. namorar Marcela, casar com Virgília, ser 

deputado e inventar um emplasto. 
b. namorar Eugênia, ajudar financeiramente 

D. Plácida e conhecer a Europa. 
c. dar joias a Marcela, conviver com Lobo 

Neves e dar a volta ao mundo. 
d. não trabalhar, ser famoso e ter filhos. 
e. abolir a escravidão, acabar com a pobreza 

e ser disputado pelas mulheres. 
 

QUESTÃO 37 
Leia este poema do livro Menino do Mato 
(2010), de Manoel de Barros. 
 

Ele sabia que as coisas inúteis e os 
homens inúteis 
se guardam no abandono. 
Os homens no seu próprio abandono. 
E as coisas inúteis ficam para a poesia. 

 

Agora, analise as afirmativas. 
 

I. A poesia mostra o olhar do 
menino/homem amadurecendo para a 
vida/poesia. 

II. O poema trabalha esteticamente tanto as 
coisas inúteis quanto os homens 
marginalizados. 

III. A poesia só deve tratar de coisas inúteis 
e homens que são abandonados à própria 
sorte. 

IV. O poema ressalta que a poesia não tem 
serventia para a sociedade. 

V. O poema apresenta a ideia geral da 
escrita literária de Manoel de Barros: 
observação daquilo que a sociedade 
capitalista despreza, coisas inúteis e 
homens sem serventia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 
a. Somente III e IV são verdadeiras 
b. Somente I e V são verdadeiras 
c. Somente I, II e V são verdadeiras 
d. Somente II, III e IV são verdadeiras 
e. Somente I, III e V são verdadeiras 

 
 
 



 

QUESTÃO 38 
Leia o fragmento do poema VI retirado da obra Menino do Mato, de Manoel de 
Barros. 
 

Desde o começo do mundo água e chão se amam 
e se entram amorosamente 
e se fecundam [...]. 
Penso com humildade que fui convidado para o banquete dessas águas. 
Porque sou de bugre. 
Porque sou de brejo. 
Acho agora que estas águas que bem conhecem a inocência de seus pássaros e de suas 
árvores. 
Que elas pertencem também de nossas origens. 

(p. 455-6).
 

Com relação à construção poética de Manoel de Barros, assinale a alternativa 
incorreta. 
 
a. O rompimento da ordem sintática constrói imagens inesperadas que tiram o 

leitor do lugar-comum. 
b. O complexo linguístico do pantanal manuelino valoriza o sublime das coisas 

simples do chão.   
c. As imagens do universo surreal superam a categoria das particularidades 

regionais.  
d. Na experiência estética com a língua, o “eu” poético encontra ressonâncias no 

ato da criação.   
e. O real se torna visível pela experiência de vida do poeta que imprime realidade 

ao local.  
 

 
QUESTÃO 39 
O cortiço [1890] de Aluísio Azevedo e 
Memórias Póstumas de Brás Cubas [1881] de 
Machado de Assis marcam uma evolução 
histórica da ficção brasileira.  
 

Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. 
 
a. O cortiço concentra-se na reunião espacial 

dos personagens, enquanto Memórias 
Póstumas, no desmascaramento da 
subjetividade. 

b. O foco de interesse de ambos os romances 
é a compreensão dos tipos marginalizados 
da sociedade. 

c. Estas obras representam um diferencial na 
Literatura Brasileira no aspecto de 
abordagem dos tipos femininos. 

d. Ambas as obras não minimizam o fator 
criticidade no que diz respeito ao 
comportamento humano. 

e. João Romão e Brás Cubas se equivalem na 
ambição por ascendência social. 

 

QUESTÃO 40 
O conto “A hora e a vez de Augusto Matraga” 
do livro Sagarana (2001) repercute uma 
transformação: 
 
a. de um sujeito rude com a família e os 

companheiros em alguém abandonado e 
convertido, que retorna ao mundo dos 
jagunços. 

b. de alguém que passa por uma fase ruim na 
vida, mas encontra redenção por se 
converter à religião. 

c. que ocorre simplesmente pela mudança de 
nome que observamos em Augusto 
Matraga, Nhô Augusto, Nhô Augusto 
Estêves, Augusto Matraga. 

d. do valente e destemido em homem 
resignado com seu destino após a 
conversão “p’ra o céu eu vou, nem que 
seja a porrete!”. 

e. por abandonar o mundo dos capangas e 
viver para cuidar do casal de pretos que o 
abrigou. 
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Texto 01 
O projeto Ficha Limpa é uma campanha da sociedade civil brasileira com o objetivo de 
melhorar o perfil dos candidatos e candidatas a cargos eletivos do país. Para isso, foi 
elaborado um Projeto de Lei de Iniciativa Popular sobre a vida pregressa dos candidatos 
com o objetivo de tornar mais rígidos os critérios de quem não pode se candidatar – 
critérios de inelegibilidade. [...] A Lei Ficha Limpa é uma grande demanda da sociedade. 
Originada em uma iniciativa popular, foi sancionada como Lei Complementar nº. 135, no 
dia 4 de junho de 2010.  
(Fonte: http://www.fichalimpa.org.br/index.php) 

Texto 02 
No Brasil, como em outros países, a soberania popular se exerce, primordialmente, por 
meio da representação da cidadania obtida através de eleições de seus representantes no 
Poder Legislativo e no Poder Executivo. No entanto, cada vez mais, tornam-se presentes 
mecanismos de participação popular que demonstram a possibilidade e necessidade de 
convivência da democracia representativa com a democracia participativa. A Constituição 
Federal de 1988 – CF/88 consagra ambas as modalidades de exercício da soberania no 
Art. 1º. Parágrafo Único onde se lê: “Todo o poder emana do Povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 
(Fonte: http://www.articulacaodemulheres.org.br/amb/adm/uploads/anexos/Iniciativa_Popular1.pdf)  

Texto 03 
A Articulação Brasileira Contra a Corrupção e a Impunidade – ABRACCI – reúne 
organizações da sociedade civil que trabalham no combate à corrupção e à impunidade no 
Brasil. É uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, democrática e pluralista, 
que articula em rede pessoas, entidades e organizações da sociedade brasileira 
interessadas na luta contra a corrupção e a impunidade.  
[Sua missão é] “Contribuir para a construção de uma cultura de não corrupção e 
impunidade no Brasil por meio do estímulo e da articulação de ações de instituições e 
iniciativas com vistas a uma sociedade justa, democrática e solidária”. 
(Fonte: http://www.abracci.org.br/index.php?opmenu=sobre_abracci&codacesso=16) 

Texto 04 

 
Jovem participa de protesto contra a corrupção em São Paulo, nesta terça-feira, 15 de novembro. 

(Fonte: Revista Veja. Disponível em http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/protesto-contra-a-corrupcao-reune-200-pessoas-em-sao-paulo) 

As eleições municipais aproximam-se e por meio delas escolheremos os prefeitos e vereadores que 
deverão cuidar de nossas cidades. Para impedir a corrupção nas administrações públicas, tanto em 
âmbito federal quanto estadual e municipal, foram desencadeadas iniciativas no país que visam a 
tornar inelegível o candidato que possui um passado comprometedor. Tais medidas colocam-se 
como instrumentos de garantia da democracia e da luta contra o mau uso do dinheiro público e a 
impunidade na política.  
Com base na leitura dos textos seguintes e na sua visão de mundo, redija um texto dissertativo-
argumentativo sobre o tema O combate à corrupção na política.  
Defenda seu ponto de vista sobre o que representam as iniciativas de combate à corrupção no Brasil, 
apresentando propostas de participação efetiva do cidadão – eleitor, trabalhador, contribuinte – na 
luta contra a corrupção e a impunidade.



 
Texto 05 

Pouca gente sabe, mas a proposta de fazer com que os prefeitos cassados – classificados 
como “delinquentes do voto” – sejam obrigados a arcar com as despesas das eleições 
suplementares [...] surgiu em Mato Grosso. [...] A eleição suplementar acontece sempre 
que o pleito regular é anulado, em razão do indeferimento do registro de candidatura do 
eleito ou da cassação do seu mandato. Para realizar os pleitos suplementares, a Justiça 
Eleitoral tem uma série de gastos referentes ao pagamento de despesas com auxílio 
alimentação dos mesários e transporte de urnas eletrônicas, entre outros. [...] Em Mato 
Grosso, de 1º de junho de 2009 a agosto de 2011, o Tribunal Regional Eleitoral realizou 
oito eleições suplementares, totalizando gastos de R$ 127.369,37, dinheiro do 
contribuinte que foi utilizado por causa dos crimes eleitorais cometidos por maus 
políticos que não medem consequências para tentar chegar ao poder. 
(Fonte: http://www.diaadianews.com.br/pola-tica/noticias/34648/proposta-de-cobrar-pola-ticos-cassados-surgiu-
em-mt) 

Texto 06 

 
(Fonte: http://blogdobanu.blogspot.com/2011/03/ficha-limpa-tira-mandato-do-deputado.html) 

 
 

  

II NN SS TT RR UU ÇÇ ÕÕ EE SS   
 

 O rascunho da redação deve ser feito no espaço indicado. 
 A redação final deve ser escrita à tinta, no Cartão de Resposta destinado à versão definitiva da 

Redação, em até 30 linhas. 
 A redação com até 10 (dez) linhas escritas será considerada “insuficiente” e receberá nota zero. 
 A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá 

nota zero. 
 A redação que apresentar cópia dos textos motivadores ou do Caderno de Questões terá a cópia 

desconsiderada para efeito de correção. 
 Texto com a identificação ou assinatura do candidato receberá nota zero. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


