PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
VAGAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
INSTRUÇÕES
1.

Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os
que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal.

2.

Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA,
com caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul.

3.

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser
feita cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de
forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os
campos de marcação completamente, sem deixar espaços.

4.

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA, SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato,
já estiver danificado.

5.

As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

6.

SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo/Concurso Público o candidato que:

a)

Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CARTÃO-RESPOSTA.
7.

Os rascunhos e
CONSIDERADOS.

as
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 10.
Conheci Marcos Rey, há mais de vinte anos, quando
sonhava tornar-me escritor. Certa vez confessei esse
desejo à atriz Célia Helena, que deixou sua marca no
teatro paulista. Tempos depois, ela me convidou para
tentar adaptar um livro para teatro. Era O Rapto do
Garoto de Ouro, de Marcos. Passei noites me torturando
sobre as teclas. Célia marcou um encontro entre mim e
ele, pois a montagem dependia da aprovação do autor.
Quando adolescente, eu ficara fascinado com Memórias
de um Gigolô, seu livro mais conhecido. Nunca tinha
visto um escritor de perto. Imaginava uma figura
pomposa, em cima de um pedestal. Meu coração quase
saiu pela boca quando apertei a campainha. Fui recebido
por Palma, sua mulher. Um homem gordinho e
simpático entrou na sala. Na época, já sofria de uma
doença que lhe dificultava o movimento das mãos e dos
pés. Cumprimentou-me. Sorriu. Estava tão nervoso que
nem consegui dizer “boa-tarde”. Gaguejei. Mas ele me
tratou com o respeito que se dedica a um colega. Propôs
mudanças no texto. Orientou-me. Principalmente,
acreditou em mim. A peça permaneceu em cartaz dois
anos. Muito do que sou hoje devo ao carinho com que
me recebeu naquele dia.
Continuei a vê-lo esporadicamente. Era alegre,
divertido. Todo sábado, de manhã, ia tomar cerveja e
uísque com outros escritores na Livraria Cultura, no
Conjunto Nacional. Às vezes nos telefonávamos para
falar da vida. Escritores costumam ser competitivos e
ciumentos. Buscam defeitos nas obras alheias, como
mulheres vaidosas, comparando vestidos umas das
outras. Marcos, não. Conheci muitos autores
beneficiados por suas opiniões. Era generoso. Quando
deu uma entrevista no programa de Jô Soares, a
escritora Fanny Abramovich lhe telefonou. Elogiou seu
suéter, de uma bonita cor cinza. Marcos mandou-o de
presente para ela.
Sempre me senti orgulhoso por ser seu companheiro
aqui na última página de Veja São Paulo. Quando
começamos as crônicas, fui visitá-lo. Ele acabara de
comprar um apartamento em Perdizes. Seus livros
ficarão na história da literatura. Mas, até poucos anos
atrás, lutava com o aluguel. Não costumávamos nos
telefonar em aniversários ou datas especiais. Mas, em
janeiro último, ligou para desejar feliz Ano-Novo.
Chamou-me de colega. Emocionei-me:
— Tomara que você também tenha um ano
maravilhoso.
Como é a vida, não?
Palma me contou que tudo aconteceu muito depressa.
Hospitalização, operação. Os médicos foram francos.
Ela o visitou na UTI.
— Marcos, não fique sofrendo. Pode partir em paz, meu
amor.

Estava adormecido, mas ela tem uma certeza íntima de
que ele entendeu. Depois de 39 anos juntos, Palma tem
o direito de ter certezas. Quando alguém nos deixa, até
as pessoas mais céticas sentem o desejo de acreditar no
desconhecido.
Pessoalmente, nunca tive dúvida de que existe algo
mais, em algum lugar. Ainda bem.
Marcos, algum dia a gente se encontra por aí.
Walcyr Carrasco - https://vejasp.abril.com.br
01) Assinale a opção que apresenta o título mais
adequado para o texto.
a) Em busca da imortalidade literária.
b) Meu amigo Marcos.
c) Memórias de um Gigolô.
d) Perspectivas literárias.
e) A versatilidade de Marcos.

02) Podemos afirmar que o texto é predominantemente
uma:
a) dissertação argumentativa.
b) dissertação expositiva.
c) narração.
d) injunção.
e) descrição

03) Assinale a alternativa que apresenta o principal
objetivo do autor ao escrever a crônica lida.
a) Comentar o comportamento dos escritores.
b) Fazer o leitor refletir criticamente sobre a vida.
c) Destacar o êxito de sua peça teatral.
d) Demonstrar sua gratidão ao colega escritor.
e) Mostrar a importância do companheiro na história da
literatura.

04) Pode-se afirmar que o sentimento do autor do texto
é marcado por:
a) ironia.
b) consternação.
c) irresignação.
d) indiferença
e) empatia.
____________________________________________
05)“Quando alguém nos deixa, até as pessoas mais
céticas sentem o desejo [...].” 8º§
O sentido oposto da palavra destacada é:
a) teístas.
b) descrentes.
c) ateístas.
d) hereges.
e) ímpios.
____________________________________________

06) “[...] eu ficara fascinado com Memórias de um
Gigolô [...].” 1º§
O mesmo sentido da palavra destacada é:
a) homem hilariante.
b) aproveitador ilegítimo.
c) pessoa matuta.
d) indivíduo virtuoso.
e) homem jocoso.
____________________________________________

12) Assinale a alternativa em que está correto o uso do
acento indicativo de crase.

07) “Marcos, algum dia a gente se encontra por aí.”
10º§
A expressão sublinhada nessa frase é característica da
linguagem:
a) coloquial.
b) formal.
c) acadêmica.
d) científica.
e) técnica.

13) A regência verbal está de acordo com a norma culta
em:
a) Cheguei no teatro quinze minutos atrasado.
b) Ontem assisti um filme de comédia.
c) O funcionário só visava a uma posição de destaque.
d) Prefiro um cargo honesto do que abrir mão de meus
princípios.
e) Os jornais informaram ao público sobre o roubo.

a) Refiro-me àquele escritor.
b) Estamos dispostos à colaborar.
c) Você está se referindo à obras de Walcyr Carrasco?
d) À qual pessoa você solicitou o favor?
e) Assisto à filmes de comédia.
____________________________________________

Leia a charge a seguir e responda às questões 14 e 15.
08) “Imaginava uma figura pomposa, em cima de um
pedestal.” 1º§
A palavra sublinhada é formada pelo seguinte processo
de formação de palavras:
a) derivação prefixal.
b) derivação sufixal.
c) derivação parassintética.
d) composição por justaposição.
e) composição por aglutinação.
____________________________________________
09) “Ele acabara de comprar um apartamento em
Perdizes.” 3º§
A forma verbal sublinhada nessa frase está conjugada
no:
a) pretérito perfeito do indicativo.
b) pretérito imperfeito do indicativo.
c) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
d) pretérito imperfeito do subjuntivo.
e) imperativo afirmativo.
____________________________________________
10) “— Marcos, não fique sofrendo.” 7º§
A vírgula foi empregada nessa frase para separar:
a) termo deslocado na oração.
b) expressão de retificação.
c) palavras com a mesma função sintática.
d) aposto.
e) vocativo.
____________________________________________
11) Marque a alternativa em que todas as palavras estão
grafadas corretamente.
a) enchergar – enxurrada.
b) larangeira – trajetória.
c) ageitar – jesto.
d) paralisar – capitalizar.
e) ascenção – adolescente.
____________________________________________

https://www.google.com
14) Na frase “Eu sei como você se sente.”, é correto
afirmar sobre a colocação do pronome destacado:
a) a ênclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.
b) a mesóclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.
c) a próclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.
d) a próclise ocorre após pronomes indefinidos.
e) a próclise ocorre nas orações optativas.
____________________________________________
15) “Também tá cheio de adulto que não acredita em
mim.”
O vocábulo sublinhado mantém com seu termo
antecedente uma relação sintática de:
a) explicação.
b) substituição.
c) exemplificação.
d) adição.
e) complementação.

INFORMÁTICA
16) Assinale a alternativa que permite que o usuário
refaça a última ação desfeita por meio do CTRL+Z no
MS-Word 2016.
a) CTRL+Y.
b) CTRL+X.
c) CTRL+ESC.
d) CTRL+V.
e) CRTL+L

17) Em qual guia é possível encontrar a opção de
“Cabeçalho e Rodapé”, no MS-Word 2016?
a) Inserir.
b) Layout.
c) Design.
d) Página Inicial.
e) Ajuda.
____________________________________________
18) Certos aparelhos podem ser conectados ao
computador ou notebook para facilitar o uso, como
mouses, teclados, pen drives, celulares, entre outros.
Normalmente, em qual entrada esses aparelhos são
conectados?
a) LAN
b) USB
c) HDMI
d) VGA
e) SSD
____________________________________________
19) Assinale a alternativa que contêm os softwares
utilitários exatamente na ordem abaixo:
Cliente de e-mail - Visualizador de Imagem - Antivírus
– Chat - Compactador de arquivo - Reprodutor de vídeo.
a) Winzip, MKV, Uol, Kaspersky, Jpeg, QuickTime
b) Thunderbird, MPEG, Avast, Uol, 7-zip, FastStone
c) Gmail, JPG, Panda, Uol, .zip e AVG
d) Outlook, NoMacs, Norton, Uol, WinRAR, Winamp
e) Norton, DOC, Avast, .cdr, FastStone e AVG.

20) Marque a alternativa que apresenta apenas
dispositivos de entrada ou saída:
a) Mouse, Teclado e Monitor.
b) Memória RAM e HD.
c) CD, DVD e Gabinete.
d) HD, Mouse e CD.
e) Impressora, Gabinete e HD.
____________________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) De acordo com as normas de vigilância sanitária,
são sujeitos ao controle sanitário os produtos de
interesse da saúde, compreendidas todas as etapas e
processos, da produção à utilização e à disposição final
de resíduos e efluentes. Não representa um produto de
interesse da saúde:
a) perfumes, cosméticos e correlatos.
b) drogas, medicamentos, imunobiológicos e insumos
farmacêuticos e correlatos
c) produtos de higiene e saneantes domissanitários.
d) vestuários e calçados.
e) aparelhos, equipamentos médicos e correlatos
____________________________________________
22) Sobre as características da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, NÃO é correto afirmar que:
a) Terá por finalidade institucional promover a proteção
da saúde da população, por intermédio do controle
sanitário da produção e da comercialização de produtos
e serviços submetidos à vigilância sanitária.
b) Atuará como entidade administrativa independente,
sendo-lhe assegurado as prerrogativas necessárias ao
exercício adequado de suas atribuições
c) A natureza de fundação pública, conferida à Agência,
é caracterizada pela dependência administrativa e
financeira ao Ministério da Saúde e estabilidade de seus
dirigentes.
d) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculase ao Ministério da Saúde.
e) A Agência tem sede e foro no Distrito Federal, prazo
de duração indeterminado e atuação em todo território
nacional.
____________________________________________
23) De acordo com a Lei 8080/90, em relação à
execução de ações de vigilância sanitária, pode-se
afirmar que:
a) É um dos fundamentos do Sistema Único de Saúde
(SUS).
b) Está incluída no campo de atuação do Sistema Único
de Saúde.
c) É um dos objetivos do SUS.
d) É um dos princípios fundamentais do SUS.
e) É uma das diretrizes do SUS.
____________________________________________
24) A presença do roedor em áreas urbanas e rurais gera
agravos econômicos e sanitários de relevância ao
homem. São métodos de controle mecânico de roedores,
EXCETO:
a) Armadilhas.
b) Ultrassom.
c) Aparelhos eletromagnéticos.
d) Raticidas.
e) Pasta Adesiva.
____________________________________________

25) O perfil epidemiológico das doenças transmitidas
por alimentos no Brasil ainda é pouco conhecido. Sobre
este grupo de doenças, é INCORRETO afirmar que:
a) A incidência varia de acordo com diversos aspectos:
educação, condições socioeconômicas, saneamento,
fatores ambientais, culturais e outros.
b) A mortalidade e a letalidade costumam ser altas.
c) A contaminação pode ocorrer em toda a cadeia
alimentar, desde a produção primária até o consumo.
d) Destacam-se como os maiores responsáveis por
surtos os alimentos de origem animal e os preparados
para consumo coletivo.
e)
Certos
grupos
como crianças, idosos,
imunodeprimidos (indivíduos com AIDS, neoplasias,
transplantados), pessoas com acloridria gástrica, têm
suscetibilidade aumentada.
____________________________________________
26) O estabelecimento de produtos de origem animal
deve dispor de condições básicas e comuns, respeitadas
as particularidades tecnológicas cabíveis. Não está
descrita corretamente a seguinte condição:
a) Forro nas dependências onde se realizem trabalhos de
recepção, manipulação e preparo de matérias-primas e
produtos comestíveis.
b) Pisos impermeabilizados com material resistente e de
fácil higienização, construídos de forma a facilitar a
coleta das águas residuais e a sua drenagem para seus
efluentes sanitários e industriais.
c)
Paredes
e
separações
revestidas
ou
impermeabilizadas e construídas para facilitar a
higienização.
d) Janelas, portas e demais aberturas construídas e
protegidas de forma a prevenir a entrada de vetores e
pragas e evitar o acúmulo de sujidades.
e) Equipamentos e utensílios corrosíveis, de fácil
higienização e atóxicos e que permitam o acúmulo de
resíduos.
____________________________________________
27) Em relação à inspeção industrial e sanitária de leite
e derivados, não se pode afirmar que:
a) É permitida a mistura de leite de espécies animais
diferentes, desde que conste na denominação de venda
do produto e seja informada na rotulagem a
porcentagem do leite de cada espécie.
b) Logo após a ordenha, manual ou mecânica, o leite
deve ser filtrado por meio de utensílios específicos
previamente higienizados.
c) É permitido o desnate parcial ou total do leite nas
propriedades rurais.
d) O vasilhame ou o equipamento para conservação do
leite na propriedade rural até a sua captação deve
permanecer em local próprio e específico e deve ser
mantido em condições de higiene.
e) O tanque comunitário deve estar vinculado a
estabelecimento sob inspeção federal e deve atender a
norma complementar.
____________________________________________

28) No que se refere à formulação, ao acompanhamento
e à avaliação da política nacional de vigilância sanitária
e das diretrizes gerais do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária, a competência da União será
exercida:
a) pelo Ministério da Saúde.
b) pela Anvisa.
c) pelo Ministério da Saúde ou pela Anvisa.
d) pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal,
cujas áreas de atuação se relacionem com o sistema.
e) pela Secretaria Estadual da Saúde.
____________________________________________
29) Analise as afirmativas.
Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de
ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e
da prestação de serviços de interesse da saúde,
abrangendo:
a) o controle de bens de consumo e da prestação de
serviços que, direta ou indiretamente, se relacionem
com a saúde, compreendidas todas as etapas e
processos, da produção ao consumo;
b) o controle econômico e financeiro sobre a aquisição
de medicamentos para distribuição pública;
c) o controle da prestação de serviços que
indiretamente, se relacionem com a administração
pública.
d) o controle econômico e financeiro sobre obras nas
unidades públicas de saúde.
e) o controle econômico e financeiro sobre a contratação
de serviços de manutenção nas unidades públicas de
saúde.
__________________________________________
30) Constituem ações dos serviços de Vigilância
Epidemiológica as que proporcionam:
I- o conhecimento de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes da saúde individual ou
coletiva
II- a detecção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes da saúde individual ou
coletiva
III – a prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes da saúde individual ou
coletiva
IV – tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas
de prevenção e controle das doenças ou agravos.
São CORRETAS as afirmativas:
a) I, II e III somente.
b) I, II e IV somente.
c) II, III e IV somente.
d) III e IV somente.
e) I, II, III e IV.
____________________________________________

31) Uma doença de alta letalidade é aquela em que:
a) tem maior probabilidade de produzir complicações.
b) o risco de morrer entre os doentes é grande.
c) a taxa de mortalidade é grande.
d) a taxa de morbidade é grande.
e) a taxa de natalidade é grande.
____________________________________________
32) Em relação à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), é INCORRETO afirmar que:
a) É uma autarquia sob regime especial.
b) Não é vinculada ao Ministério da Saúde.
c) Tem sede e foro no Distrito Federal.
d) Possui atuação em todo território nacional.
e) É uma agência reguladora.
____________________________________________
33) A vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e
a vigilância ambiental são áreas de ações da vigilância
em saúde.
A vigilância sanitária é definida como um conjunto de
ações que:
a) se destina, à promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores, assim como visa à recuperação e
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos
riscos e agravos advindos das condições de trabalho
b) proporciona o conhecimento e a detecção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes do
meio ambiente que interferem na saúde humana, com a
finalidade de identificar as medidas de prevenção e
controle dos fatores de risco ambientais relacionados às
doenças ou outros agravos à saúde.
c) proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos.
d) se destina, através das ações de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições
de trabalho.
e) é capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e
da prestação de serviços de interesse da saúde.
____________________________________________
34) Incumbe à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, respeitada a legislação em vigor,
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e
serviços que envolvam risco à saúde pública. São
considerados bens e produtos submetidos ao controle e
fiscalização sanitária pela Agência, EXCETO.

a) Alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus
insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites
de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e
de medicamentos veterinários.
b) Medicamentos de uso humano, suas substâncias
ativas, exceto demais insumos, processos e tecnologia.
c) Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes.
d) Órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em
transplantes ou reconstituições.
e) conjuntos, reagentes e insumos destinados a
diagnóstico.
____________________________________________
35) Em conformidade com a Lei 9.782 de 1999, que
define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, compete à
União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, EXCETO:
a) Exercer a vigilância sanitária, exceto em portos,
aeroportos e fronteiras, sendo essa atribuição exercida
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
b) Normatizar, controlar e fiscalizar produtos, e
substâncias de interesse para a saúde.
b) Normatizar, controlar e fiscalizar serviços de
interesse para a saúde.
c) Definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
d) Definir a política nacional de vigilância sanitária.
____________________________________________
36) Sobre o Sistema Único de Saúde, analise as
afirmativas abaixo como sendo, Verdadeiras (V) ou
Falsas (F):
( ) A execução de ações de vigilância sanitária está
incluída no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde (SUS).
( ) O processo de planejamento e orçamento do Sistema
Único de Saúde (SUS) será descendente, do nível
federal até o local.
( ) Os cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de SaúdeSUS, só poderão ser exercidos em regime de tempo
integral.
( ) Será permitida a destinação de subvenções e auxílios
a instituições prestadoras de serviços de saúde com
finalidade lucrativa.
A sequência CORRETA corresponde a:
a) V
b) F
c) V
d) F
e) V

F V F.
V F V.
V F F.
F V V.
V V V.

________________________________________

37) Analise as afirmativas abaixo:
Em consonância com a Lei nº 9.782/1999 constituem
receita da ANVISA:
I – a retribuição por serviços de quaisquer natureza
prestados a terceiros.
II – o produto da execução de sua dívida ativa.
III – os recursos provenientes de convênios, acordos ou
contratos celebrados com entidades e organismos
nacionais e internacionais.
IV – as dotações consignadas no Orçamento Geral da
União, créditos especiais, créditos adicionais e
transferências e repasses que lhe forem conferidos.
Estão corretas as afirmativas:
a) II e III, apenas.
b) I, III e IV, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.
d) I, II, III e IV.
____________________________________________
38) Em consonância com a Lei no 6.360, de 23 de
setembro de 1976, o grau em que uma droga
determinada contém outros materiais estranhos é
chamado de:
a) Biodisponibilidade.
b) Controle de Qualidade.
c) Pureza.
d) Bioequivalência.
e) Lote ou Partida.
____________________________________________
39) Segundo a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976,
somente poderão ser registrados os inseticidas que:
a) possam ser aplicados corretamente, em facultativa
observância às instruções dos rótulos e demais
elementos explicativos.
b) não sejam corrosivos ou prejudiciais às superfícies
tratadas.
c) não ofereçam qualquer possibilidade de risco
exclusivamente à saúde humana, nas condições de uso
previstas.
d) em cuja composição, apenas as substâncias naturais
ou sintéticas, observem os índices de concentração
adequados.
e) sejam prejudiciais às superfícies tratadas.
____________________________________________

40) Leia as afirmativas abaixo e marque V para
verdadeiro e F para falso.
De acordo com a Lei 8080/90, as comissões
intersetoriais têm a finalidade de articular políticas e
programas de interesse para a saúde, cuja execução
envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). A articulação das políticas e
programas, a cargo das comissões intersetoriais,
abrangerá, em especial, as seguintes atividades:
(
(
(
(
(

) alimentação e nutrição;
) saneamento e meio ambiente;
) vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
) recursos humanos;
) ciência e tecnologia

Assinale a sequência correta.
a) V-F-F-F-V
b) V-F-V-F-F
c) V-V-V-V-V
d) F-V-F-V-V
e) V-F-V-V-V
____________________________________________

