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Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova:
 se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de
40 (quarenta), está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://pmf.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

Texto
Mito universal, o lobisomem encontrou paz e refúgio
em Joanópolis (SP) – virou produto turístico e é festejado em 13 de agosto, sua data oficial. A criatura foi
convertida em símbolo da cidade em 1983, quando a
folclorista Maria do Rosário Tavares de Lima escreveu
Lobisomem: assombração e realidade, com histórias da
zona rural da região. Ao contrário do monstro da ficção, o lobisomem de Joanópolis é amigável, descrito
como um cachorro de cabeça rente ao chão, traseira
alta e orelhas grandes. É assustado e foge de quem o
encontra. Ao menos é isso o que relata Bento Pinheiro,
61 anos, que jura ter visto um há 23 anos: “Era noite e
ouvimos a cachorrada começar a latir. Saí à janela e vi:
ele batia a orelha, roncava, era grande como um bode”.
“A falta de luz elétrica nas roças alimentava a imaginação dos antigos”, diz o historiador Valter Cassalho, da
pitoresca associação dos Criadores de Lobisomens de
Joanópolis. “Os mitos servem para nos explicar algum
mistério ou fenômeno, é o caso das doenças desconhecidas décadas atrás. Os homens com icterícia,
que viviam vomitando, ou que não saíam de casa por
conta de problemas mentais tinham fama de serem
lobisomens. Até os filhos não batizados corriam esse
risco”, completa.
GORZONI, Priscila. O lobo sai da toca. National Geographic. São
Paulo: Abril, n. 89, p. 22, ago. 2007.

1. Na oração Ao contrário do monstro da ficção, o
lobisomem de Joanópolis é amigável, a palavra destacada pode ser substituída, sem alterar o sentido do
texto, por:
a.
b.
c.
d.
e.
.

( )
( )
( )
(X)
( )

alquimia
ciência
fixação
literatura
realidade

(15 questões)
2. Assinale a alternativa correta em relação aos verbos do texto.
a. ( X ) O tempo verbal que predomina no primeiro
parágrafo do texto, até […] zona rural da
região, indica que ele narra fatos do passado.
b. ( ) Todos os verbos relativos ao lobisomem estão
conjugados no tempo presente.
c. ( ) Os verbos conjugados no pretérito imperfeito,
como viviam, saíam, tinham, indicam que as
ações continuam a repetir-se atualmente.
d. ( ) No depoimento de Bento Pinheiro, há verbos
conjugados no presente.
e. ( ) Na opinião do historiador: “Os mitos servem
para nos explicar algum mistério ou fenômeno, é o caso das doenças desconhecidas
décadas atrás […]”, os verbos destacados
estão conjugados no passado porque se referem a doenças de antigamente.

3. Relacione os substantivos da coluna 1 com os
adjetivos da coluna 2.
Coluna 1
I. fidelidade
II. fixidez
III. ficção
Coluna 2
(
(
(
(

)
)
)
)

ficcional
fixo
fiel
fictício

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

II, I, III, III.
II, III, I, III.
III, I, I, II.
III, II, I, II.
III, II, I, III.
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4. Classifique as palavras da coluna 2 (destacadas no
texto) de acordo com a coluna 1.
Coluna 1
I.
II.
III.
IV.

substantivo
verbo
adjetivo
pronome

Coluna 2
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

traseira
foge
símbolo
nos
pitoresca

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

I, II, I, IV, III.
I, II, III, I, IV.
I, II, IV, I, III.
II, I, III, IV, III.
III, I, I, IV, II.

5. Verifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as
afirmativas abaixo.
Na oração: A falta de luz elétrica nas roças alimentava a
imaginação dos antigos,
( ) o sujeito é luz elétrica.
( ) o predicado é verbal.
( ) o objeto direto é a imaginação dos antigos.
( ) o objeto indireto é nas roças.
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V, V, F, V.
V, F, V, V.
F, V, V, F.
F, V, F, F.
F, F, V, F.

.
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6. Assinale a alternativa correta.
Na oração:
Os homens que viviam vomitando ou que não saíam de
casa por conta de problemas mentais tinham fama de
serem lobisomens.
Se o sujeito for para o singular, a frase deverá ser reescrita da seguinte forma:
a. (

b.

c.

d.

e.

) …que vivia vomitando ou que não saía de
casa por conta de problemas mentais tinham
fama de serem lobisomens.
( ) …que viviam vomitando ou que não saíam
de casa por conta de problemas mentais tinha
fama de ser lobisomem.
( ) …que vivia vomitando ou que não saía de
casa por conta de problema mental tinha
fama de serem lobisomens.
( X ) …que vivia vomitando ou que não saía de
casa por conta de problemas mentais tinha
fama de ser lobisomem.
( ) …que vivias vomitando ou que não saías de
casa por conta de problemas mentais tinhas
fama de seres lobisomem.

7. Identifique a seqüência de vocábulos que podem
substituir as palavras destacadas abaixo e que, feitas
as concordâncias necessárias, ainda mantêm o sentido
do texto:
A criatura foi convertida em símbolo da cidade em 1983,
quando uma folclorista escreveu um livro com histórias
da zona rural da região.
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

o ser/crítica/ficções.
a fera/florista/contos.
o monstro/pesquisadora/narrativas.
o bicho/historiadora/crônicas policiais.
a coisa/investigadora/notícias esportivas.
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8. Assinale a alternativa na qual as palavras destacadas são pronomes que se referem, no texto, a
lobisomem.
a. ( X ) …o encontra/ …ele batia/ …sua data oficial.
b. ( ) …encontrou paz e refúgio/ …virou produto
turístico/ …é festejado.
c. ( ) …o que relata Bento Pinheiro/ …que jura ter
visto/ …como um cachorro.
d. ( ) …de quem o encontra/ …é isso o que relata/
…jura ter visto um.
e. ( ) …ele batia a orelha/ …roncava/ …era
grande como um bode.

Matemática

10. Um painel retangular de madeira de 3,36 m de
largura e 4,00 m de comprimento deverá ser totalmente recortado em quadrados, todos de mesmo
tamanho e sem deixar sobras. A medida máxima do
lado de cada quadrado, em centímetros, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

40
32
20
16
10

(3 questões)

9. Uma família gasta 1/4 de sua renda em alimentação, 3/10 em moradia, 3/20 em transporte e os restantes
R$ 300,00 em despesas gerais. A renda total desta
família, em reais, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 2.000,00
R$ 2.500,00

11. De um terminal rodoviário, partem ônibus para
a “Praia Bela” a cada 10 minutos, para a “Praia do
Surfista” a cada 15 minutos e para a “Praia do Pirata” a
cada 20 minutos. Às 6 h, partiram três ônibus um para
cada praia, ao mesmo tempo. A próxima partida simultânea dos ônibus para as três praias será às:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

6 h 45 min
7h
7 h 30 min
7 h 45 min
8h

.
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Estudos Sociais

(2 questões)

12. Em 26 de março de 1991, foi assinado um acordo
que visava à constituição de um mercado comum entre
a República Federativa do Brasil, a República Argentina,
a República do Paraguai e a República Oriental do
Uruguai, denominado de Tratado de Assunção.
Esse tratado deu origem ao:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

ONU
OEA
OTAN.
MERCOSUL.
UNIÃO BOLIVARIANA.

13. Analise a seqüência de acontecimentos abaixo:
1. Guerra do Paraguai.
2. Proclamação da independência do Brasil por
D. Pedro.
3. Renúncia do Presidente Jânio Quadros.
4. Fundação da cidade de Nossa Senhora do
Desterro (atual Florianópolis).
5. Proclamação da República.
Assinale a alternativa que mostra a seqüência correta
dos fatos acima, em ordem cronológica, do mais
antigo para o mais recente.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1–2–5–3–4
1–2–5–4–3
2–1–4–5–3
2–4–1–3–5
4–2–1–5–3

.
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Legislação

(2 questões)

14. É dever do servidor:
a. ( ) Ser inassíduo e impontual ao serviço.
b. ( ) Ser desleal às instituições a que servir.
c. ( X ) Exercer com zelo e dedicação as atribuições
do cargo.
d. ( ) Ausentar-se do serviço durante o expediente,
sem prévia autorização da chefia imediata.
e. ( ) Filiar-se a partido político.

15. Não é requisito básico para a investidura em
cargo público:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Aptidão física e mental.
Filiação político-partidária.
Gozo dos direitos políticos.
Idade mínima de 18 (dezoito) anos.
Estar em dia no cumprimento das obrigações
eleitorais e do serviço militar obrigatório.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

Conhecimentos Específicos
16. Qual das alternativas corresponde à placa abaixo?

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Siga.
Trevo.
Alerta.
Aguarde.
Dar a preferência.

17. Qual das alternativas corresponde à placa abaixo?

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Trevo.
Trajeto perigoso.
Cruzamento de vias.
Área de cemitério.
Hospital.

(25 questões)

18. Qual das alternativas corresponde à placa abaixo?

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Hotel.
Pronto socorro.
Serviço mecânico.
Restaurante.
Banheiro.

19. Qual das alternativas corresponde à placa abaixo?

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Pista chuvosa.
Pista escorregadia.
Se beber, não dirija.
Pneus escorregadios.
Pista sem sinalização.

.
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20. Qual das alternativas corresponde à placa abaixo?

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

22. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito:
I. Quando uma pista de rolamento comportar
várias faixas de circulação no mesmo sentido,
são as da direita destinadas ao deslocamento
dos veículos mais lentos e de maior porte,
quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de
maior velocidade.
II. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos é eminentemente
proibido.
III. Os veículos precedidos de batedores terão
prioridade de passagem, respeitadas as
demais normas de circulação.

Área de intensa movimentação de pedestres.
Área de saída de colégios.
Atravesse na faixa de segurança.
Passagem sinalizada de pedestres.
Passagem sinalizada de escolares.

21. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito:
I. As disposições do Código Brasileiro de
Trânsito são aplicáveis apenas a automóveis
pequenos, bem como aos proprietários,
condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente
mencionadas.
II. O trânsito, em condições seguras, é um
direito de alguns e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional
de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das
respectivas competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito.
III. Um dos objetivos básicos do Sistema Nacional
de Trânsito é fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios
técnicos, financeiros e administrativos para a
execução das atividades de trânsito.

Assinale a alternativa correta quanto às afirmações
acima:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Os itens I, II e III estão corretos.

23. Qual das afirmações abaixo não corresponde a
uma das situações de obrigatoriedade de expedição
de novo Certificado de Registro de Veículo?
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

Quando o veículo passar bom tempo sem uso.
Quando houver mudança de categoria.
Quando for transferida a propriedade.
Quando o proprietário mudar o Município de
domicílio ou residência.
) Quando for alterada qualquer característica
do veículo.

Assinale a alternativa correta quanto às afirmações
acima:

e. (

a.
b.
c.
d.
e.

24. Considerando a direção defensiva, num acidente
ocorrido em uma rodovia, qual é a distância recomendada do acidente até o início da sinalização, num dia
de chuva?

( )
(X)
( )
( )
( )

Apenas o item I está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

50 passos longos.
100 passos longos.
200 passos longos.
500 passos longos.
700 passos longos.
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25. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito:

27. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito:
I. O veículo será identificado obrigatoriamente
por caracteres gravados no chassi ou no
monobloco, reproduzidos em outras partes,
conforme dispuser o CONTRAN.
II. As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado,
mediante a comprovação de propriedade do
veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.
III. Todo e qualquer proprietário poderá, sem
prévia permissão da autoridade executiva de
trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo.

I. Sempre que quiser diminuir a velocidade de
seu veículo deverá antes certificar-se de que
pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes
para os outros condutores, a não ser que haja
perigo iminente.
II. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo
lhe seja favorável, nenhum condutor pode
entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo
na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal.
III. Deve-se sempre obstruir a marcha normal
dos demais veículos em circulação sem causa
justificada, transitando a uma velocidade
anormalmente reduzida.
Assinale a alternativa correta quanto às afirmações
acima:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os Itens II e III estão corretos.

26. O que são primeiros socorros?
a. (

b.
c.

d.

e.

.

) São atitudes exigidas de todas as pessoas
em situações emergenciais, sejam elas quais
forem.
( ) São pré-disposições naturais para ajudar
outros seres humanos.
( ) São os socorros prestados por técnicos em
enfermagem e outros profissionais menos
qualificados.
( X ) São as primeiras providências tomadas no
local de um acidente. É o atendimento inicial
e temporário, até a chegada de um socorro
profissional.
( ) São todos os cuidados com o corpo humano,
desde uma boa alimentação, exercícios, exames de rotina, etc.

Assinale a alternativa correta quanto às afirmações
acima:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Apenas o item II é correto.
Apenas os itens I e II são corretos.
Apenas os itens I e III são corretos.
Apenas os itens II e III são corretos.
Os itens I, II e III são corretos.

28. Das alternativas listadas abaixo, qual delas não
constitui uma das principais situações de risco que
costumam ocorrer logo após um acidente?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Incêndio.
Explosão.
Isolamento.
Novas colisões.
Atropelamento.

29. Como controlar uma hemorragia externa?
a. (
b. (

) Aplicar torniquete.
) Aplicar morfina na veia do paciente para diminuir o sofrimento.
c. ( ) Dar água com açúcar ao paciente.
d. ( ) Incentivar o corrimento de sangue até
desinchar.
e. ( X ) Comprimir o ferimento, diretamente sobre ele,
com uma gaze ou pano limpo. É recomendável o uso de luvas para evitar contaminação.
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30. No que diz respeito à direção defensiva:
I. Dirija com os braços e pernas ligeiramente
rígidos, evitando folgas.
II. Segure o volante com as duas mãos, como os
ponteiros do relógio na posição de 9 horas
e 15 minutos. Assim você enxerga melhor o
painel, acessa melhor os comandos do veículo
e, nos veículos com “air bag”, não impede o
seu funcionamento.
III. Apóie bem o corpo no assento e no encosto
do banco, o mais próximo possível de um
ângulo de 75 graus.
IV. Ajuste o encosto de cabeça de acordo com a
altura dos ocupantes do veículo, de preferência na altura dos olhos.
Assinale a alternativa correta quanto às afirmações
acima.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas os itens II e IV são verdadeiros.
Apenas os itens III e IV são verdadeiros.
Os itens I, II, III e IV são verdadeiros.

31. Qual é a maneira correta de posicionar os retrovisores externos (esquerdo e direito)?
a. (
b. (

) Os ajustes ficam condicionados ao clima.
) Cada retrovisor deve fazer um ângulo de 180°
em relação à base do veículo.
c. ( ) Devem ser ajustados a maneira que você preferir. Importante é não deixar “pontos cegos”.
d. ( ) Devem ser ajustados cada um com base num
cálculo feito pela ABNT.
e. ( X ) Devem ser ajustados de maneira que você,
sentado na posição de direção, enxergue
o limite traseiro do seu veículo e com isso
reduza a possibilidade de “pontos cegos” ou
sem alcance visual.

.
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32. Das situações abaixo, assinale a que corresponde
ao que não se deve fazer ao entrar numa curva.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Diminua a velocidade, com antecedência,
usando o freio e, se necessário, reduza a marcha, antes de entrar na curva e de iniciar o
movimento do volante.
( X ) Ao invés de reduzir a velocidade, acelere. Esse
movimento quebra a força que tende a jogar
o carro para fora da curva.
( ) Procure fazer a curva, movimentando o
menos que puder o volante, evitando movimentos bruscos e oscilações na direção.
( ) Comece a fazer a curva com movimentos
suaves e contínuos no volante, acelerando
gradativamente e respeitando a velocidade
máxima permitida.
( ) À medida que a curva for terminando, retorne
o volante à posição inicial, também com movimentos suaves.

33. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, nas vias
urbanas onde não houver sinalização regulamentadora qual será a velocidade máxima nas vias de trânsito rápido?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Oitenta quilômetros por hora.
Cento e vinte quilômetros por hora.
Cento e quarenta quilômetros por hora.
Cento e cinqüenta quilômetros por hora.
Cento e sessenta quilômetros por hora.

34. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, em
condições normais de tráfego numa via onde o
limite máximo de velocidade esteja estabelecido em
100 km/h, qual será a velocidade mínima a que os
veículos deverão obedecer?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Vinte quilômetros por hora.
Trinta quilômetros por hora.
Quarenta quilômetros por hora.
Cinqüenta quilômetros por hora.
Sessenta quilômetros por hora.
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35. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, como é
caracterizado o tipo de infração por dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Leve.
Média.
Grave.
Gravíssima.
Não está classificada.

36. O Código Brasileiro de Trânsito contempla as situações nas quais o condutor, envolvido em acidente
com vítima, será penalizado por cometer uma infração
gravíssima.
I. Caso deixe de prestar ou providenciar socorro
à vítima, podendo fazê-lo.
II. Caso deixe de adotar providências, não
podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo
para o trânsito no local.
III. Caso deixe de preservar o local, de forma a
facilitar os trabalhos da polícia e da perícia.
IV. Caso deixe de adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas
por policial ou agente da autoridade de
trânsito.
Assinale a alternativa que indica os itens corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I, II e III estão corretos.
Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

38. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, como é
caracterizada a penalidade por deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele destinada, ou que
não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal
verde para o veículo; ou ainda a portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes?
a.
b.
c.
d.
e.

.

( )
( )
( )
(X)
( )

Leve.
Média.
Grave.
Gravíssima.
Não é caracterizada no Código.

Leve.
Média.
Grave.
Gravíssima.
Não é caracterizada no Código.

39. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, transitar
em velocidade superior à máxima permitida para o
local, medida por instrumento ou equipamento hábil,
em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e
demais vias constitui infração de que tipo quando a
velocidade do condutor for superior à máxima em
mais de 20% até 50%?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Leve.
Média.
Grave.
Gravíssima.
Não é caracterizada no Código.

40. Analise as afirmativas abaixo, segundo o Código
Brasileiro de Trânsito, quanto ao uso da buzina:
I. Acionamento prolongado e sucessivo a qualquer pretexto.
II. Acionamento entre as 22 e as 6 horas.
III. Simples toque breve como advertência ao
pedestre ou a condutores de outros veículos.
IV. Em desacordo com os padrões e freqüências
estabelecidas pelo CONTRAN.

37. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, como é
caracterizada a penalidade por executar operação de
retorno em locais proibidos pela sinalização?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
que contemplam situações que consistem penalidades
passíveis de multa.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas o item IV está correto.
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