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1ª PARTE : REDAÇÃO 

 

A partir da leitura dos textos motivadores que seguem e com base nos conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação, escolha um dos temas abaixo e redija um texto 

dissertativo-argumentativo, na modalidade formal da língua portuguesa. Selecione, organize e 

relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. 

 

INSTRUÇÕES:  

 O texto deve ser escrito à tinta (azul ou preta), na folha própria, em até 25 linhas. 

 A redação que apresentar cópia dos textos das Propostas de Redação ou do Caderno de 

Questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 

 O rascunho não será corrigido em hipótese alguma. 

 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
 

 Tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”. 

 Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
 

 

TEMA I: Armas de fogo nas mãos da população brasileira: uma política de segurança? 

 
 

“De fato, mata-se muito no Brasil. Relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), de maio de 

2016, atesta que temos a 9ª maior taxa de homicídios por grupos de 100 mil habitantes das 

Américas. O país fica atrás só de países como Venezuela, Colômbia e Guatemala. Os EUA só 

aparecem na 31ª das 35 posições do ranking”.  
Disponível em: http://www.soudapaz.org/ (Acesso em: 10-05-2019). 

 

      

 Pesquisas mostram que o apoio à posse de armas 

está ganhando terreno. Desesperados com o 

aumento da violência no Brasil, onde 60 mil 

assassinatos são registrados a cada ano, cada vez 

mais brasileiros se perguntam se não seria melhor 

andarem armados. A ideia entra na contramão do 

recente clamor por maior controle de armas nos 

EUA e de uma tendência global de endurecimento 

das leis. Nas últimas décadas, Austrália, Reino 

Unido, Canadá, Nova Zelândia e Alemanha 

restringiram o acesso a armas de fogo. [...]. Os 

brasileiros que acreditam que a posse de armas é 

um direito do cidadão já somam 42 por cento, 

segundo pesquisa publicada pelo Datafolha em 

novembro de 2017. Essa fatia era de 30 por cento 

quatro anos antes. 
(BILLER, David. 2018. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/brasil/apoio-a-porte-de-armas-cresce-no-
brasil-pais-campeao-de-mortes/  

Acesso em: 30-04-2019. Adaptado). 

  

 

“A arma não mata. Quem mata é o cidadão com arma.” 

 

 

http://www.soudapaz.org/
https://exame.abril.com.br/brasil/apoio-a-porte-de-armas-cresce-no-brasil-pais-campeao-de-mortes/
https://exame.abril.com.br/brasil/apoio-a-porte-de-armas-cresce-no-brasil-pais-campeao-de-mortes/
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TEMA II: Os impactos dos desastres ambientais e as iniciativas para evitar tragédias naturais. 

 

 

  

Os Desastres Naturais constituem um tema cada vez mais 

presente no cotidiano das pessoas, independentemente destas 

residirem ou não em áreas de risco. Ainda que em um primeiro 

momento o termo nos leve a associá-lo com terremotos, 

tsunamis, erupções vulcânicas, ciclones e furacões, os Desastres 

Naturais contemplam, também, processos e fenômenos mais 

localizados tais como deslizamentos, inundações, subsidências 

e erosão, que podem ocorrer naturalmente ou induzidos pelo 

homem. 
Disponível em: https://www.cea-unesp.org.br/holos/article/download/5625/4346 

Acesso em: 30-04-2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O Meio ambiente é como se fosse a sua mãe, depois que morreu não tem outra, e não adianta 

colocar outra no lugar. Só que, se por um acaso a sua mãe for assassinada, é óbvio que você 

irá querer que os responsáveis sejam punidos. Eu também iria querer! É obvio que dá uma 

mínima sensação de justiça, quando há a punição dos bandidos. Só que sua mãe está morta. 

Entre ter que ficar ou fazendo vingança ou procurando por justiça de uma mãe morta, eu 

prefiro uma mãe viva. Então, muito melhor que ficar remediando é prevenir, e isso a gente não 

está sabendo fazer”.  
 

Disponível em: http://www.florestalbrasil.com/2019/01/maiores-desastres-ambientais-do-brasil.html (Acesso em 12-05-2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: https://br.pinterest.com/ 

(Acesso em 05-05-2019).  

 

 

“Todos esses desastres ambientais partem de um simples 
ponto em comum: nós seres humanos”. 

Disponível%20em:%20https:/www.cea-unesp.org.br/holos/article/download/5625/4346
Disponível%20em:%20https:/www.cea-unesp.org.br/holos/article/download/5625/4346
http://www.florestalbrasil.com/2019/01/maiores-desastres-ambientais-do-brasil.html
https://br.pinterest.com/
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2ª PARTE: QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

LEIA O POEMA SEGUINTE PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE 1 A 3. 

 

Destino 
Pastora de nuvens, fui posta a serviço 

por uma campina desamparada 

que não principia nem também termina, 

e onde nunca é noite e nunca madrugada. 

(Pastores da terra, vós tendes sossego, 

que olhais para o sol e encontrais direção. 

Sabeis quando é tarde, sabeis quando é cedo. 

Eu, não.) 

Pastora de nuvens, por muito que espere, 

não há quem me explique meu vário rebanho. 

Perdida atrás dele na planície aérea, 

não sei se o conduzo, não sei se o acompanho. 

(Pastores da terra, que saltais abismos,  

nunca entendereis a minha condição. 

Pensais que há firmezas, pensais que há limites. 

Eu, não.) 

Pastora de nuvens, cada luz colore 

meu canto e meu gado de tintas diversas. 

Por todos os lados o vento revolve 

os velos instáveis das reses dispersas. 

(Pastores da terra, de certeiros olhos, 

como é tão serena a vossa ocupação! 

Tendes sempre o indício da sombra que foge... 

Eu, não.) 

Pastora de nuvens, não paro nem durmo  

neste móvel prado, sem noite e sem dia. 

Estrelas e luas que jorram, deslumbram 

o gado inconstante que se me extravia. 

(Pastores da terra, debaixo das folhas 

que entornam frescuras num plácido chão, 

Sabeis onde pousam ternuras e sonos. 

Eu, não.) 

Pastora de nuvens, esqueceu-me o rosto 

do dono da reses, do dono do prado. 

E às vezes parece que dizem meu nome, 

que me andam seguindo, não sei por que lado. 

(Pastores da terra, que vedes pessoas 

sem serem apenas de imaginação, 

podeis encontrar-vos, falar tanta coisa! 

Eu, não.) 

Pastora de nuvens, com a face deserta, 

sigo atrás de formas com feitios falsos, 

queimando vigílias na planície eterna 

que gira debaixo dos meus pés descalços. 

(Pastores da terra, tereis um salário, 

e andará por bailes vosso coração. 

Dormireis um dia como pedras suaves. 

Eu, não.) 

 
(MEIRELES, Cecília. Antologia poética. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira 2001, p. 26-27) 
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Cecília Meireles, batizada Cecília Benevides de Carvalho Meireles, (Rio de Janeiro, 1901-

1964) foi poeta, ensaísta, cronista, folclorista, tradutora, educadora e pintora e é 

considerada uma das vozes mais importantes das literaturas de língua portuguesa. 

 

O poema Destino faz parte do livro Viagem que representa um momento de ruptura e 

renovação na obra poética de Cecília Meireles. Até então, sua poesia ainda estava ligada ao 

neossimbolismo e a uma expressão mais conservadora. O novo livro trouxe a libertação, 

representando a plena conscientização da artista, que pôde, a partir de então, afirmar a sua 

voz personalíssima: “Um poeta é sempre irmão do vento e da água: / deixa seu ritmo por 

onde passa”, mesmo que esses locais de passagem existam apenas em sua mente.  

 
1.  (COCVES/FSM-2019.2) A partir da leitura do poema Destino, somente NÃO SE PODE 

DEPREENDER que: 
A) A expressão “Pastora de nuvens” manifesta uma inclinação do eu lírico para um 

distanciamento do mundo terreno, uma perceptível “ausência de mundo”. 

B) O poema revela um equilíbrio entre os dois planos extremos: planície aérea, eterna (nuvem) 

e planície terrena (terra).  

C) É bem presente neste poema a tensão entre o alto e o baixo, entre o comum e o sublime. 

D)  “Pastores da terra” e “Pastora de nuvens” representam, respectivamente, o imanente e o 

transcendente. 

E) “Pastores da terra" faz referência à realidade percebida através dos sentidos, à experiência 

possível, denotando a comprovação empírica da realidade. 

 

2.  (COCVES/FSM-2019.2) Sobre o poema em estudo, analise as duas primeiras estrofes: 

 
Pastora de nuvens, fui posta a serviço 

por uma campina desamparada 

que não principia nem também termina, 

e onde nunca é noite e nunca madrugada. 

 

(Pastores da terra, vós tendes sossego, 

que olhais para o sol e encontrais direção. 

Sabeis quando é tarde, sabeis quando é cedo. 

Eu, não.) 

 

Considerando-se as figuras de linguagem presentes no texto, somente se pode afirmar 

que: 
 

A) As duas estrofes são uma metáfora de um pleno sentimento de paz. 

B) As estrofes apresentam, em sentido figurado, a necessidade da preservação das 

ocupações voltadas ao campo. 

C) Há, nos versos, a conotação de que a “Pastora de nuvens” se encontra em um estado 

confortável na planície aérea. 

D) O texto revela a antítese entre dois universos de atuação, com diferentes implicações. 

E) No verso: “Sabeis quando é tarde, sabeis quando é cedo” configura-se a figura de 

linguagem sinestesia. 

 

3.  (COCVES/FSM-2019.2) Ainda sobre Destino, marque V para o que for verdadeiro e F para 

o que for falso. 
 

 

(     ) A “Pastora de nuvens” nos remete ao Arcadismo, quando abundava um lírica 

bucólica, que propunha um igual afastamento do mundo real, criando um espaço 

artificioso. Embora ressoe esta significação, Cecília, neste poema, traz uma grande 
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novidade: a pastora agora não anda por campos inventados, mas pelas nuvens. 
(     ) Enquanto a Pastora de nuvens vaga em uma paisagem mutante, aérea, livre de 

todos os limites de tempo e espaço, os Pastores da terra estão apegados à sua 

condição rasteira de matéria. 
(     ) Nas nuvens as ações são incertas, o espaço é aberto, o tempo é instável, o 

impreciso impera. 

(     ) A Pastora de nuvens se contrapõe aos Pastores da terra e sobre eles se coloca em 

clara vantagem. 

 

   A SEQUÊNCIA CORRETA É: 

A) V – V – F – F 

B) F – V – V – V 

C) V – V – V – F 

D) F – V – F – F 

E) F – F – V – V 

 

4.  (COCVES/FSM-2019.2) Nos textos que seguem foram empregadas palavras compostas 

formadas pela repetição dos termos que foram substantivados, a partir da presença de 

termos determinantes diante deles. No contexto, tais substantivos encontram-se no 

singular. Mas, se tivessem sido empregados no plural como ficariam? Marque a 

alternativa correta. 
 

 
FONTE: http://www.gracafilmes.com.br/filme/no-corre-corre-2/ 

 

 

 

 
A) Nos corres-corres / Os tiques-

taques / Uns zuns-zuns-zuns. 

B) Nos corre-corres / Os tique-

taques / Uns zum-zum-zuns. 

C) Nos corres-corre / Os tiques-

taque / Uns zuns-zum-zum. 

D) Somente admite flexão de 

número (plural) o composto 

corre-corre. 

E) Nenhum dos substantivos 

compostos, empregados nos 

textos, admite flexão de número 

(plural). 

 
 

FONTE: https://www.pensador.com/frase/NTE5MzE0/ 

 
FONTE: https://www.google.com/ 

ZUM-ZUM-ZUM ! 

http://www.gracafilmes.com.br/filme/no-corre-corre-2/
https://www.pensador.com/frase/NTE5MzE0/
https://www.google.com/
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5. (COCVES/FSM-2019.2) Da leitura do livro Ave Diadorim - imagética da mulher em Grande 

sertão: veredas, de autoria de Lígia Regina Calado de Medeiros e, a partir do que 

expressam o conteúdo e a estrutura da obra, é INCORRETO afirmar: 

 

A) Na atenção concedida ao protagonismo de Diadorim, no romance de Guimarães Rosa, a 

obra é uma contribuição ao debate crítico e cultural acerca do que é "ser mulher", do que é 

"ser homem", no meio da jagunçagem. 

B) O trabalho com a imagética relaciona o texto da escritora às preocupações com o poético de 

Guimarães Rosa. Diadorim é vista no livro como elemento da poética do escritor. Assim, 

apreciada pela semântica das aves, quanto não se tem de Diadorim, por exemplo, quando o 

próprio nome (Din’durinh) se aproxima de Andorinha, ave do sertão. 

C) Caracterizada “leit motiv" (motivo condutor) da narrativa, até mais que o próprio sertão, já 

que tudo se passa na ótica da narração do já vivido por Riobaldo, na experiência com 

Diadorim, o livro de Medeiros defende que a história contada somente começa para o 

mergulho na subjetividade amorosa do narrador depois que a heroína morre, e o segredo que 

guarda é revelado. 

D) O livro é uma antologia poética, de temática lírico-amorosa. Nos textos líricos da coletânea, 

Diadorim é vista pela autora no tratamento dado à semântica das aves; e associada à 

representação da Donzela-Guerreira nos poemas voltados para a composição épica.  

E) É um livro de crítica e o título por si só já suscita discussão. "Ave" diz respeito ao interesse 

sobre a semântica dos pássaros em Grande sertão: veredas, mas também é uma 

homenagem/saudação a Diadorim, esta que é considerada uma das personagens mais 

enigmáticas da ficção brasileira. 

 

6. (COCVES/FSM-2019.2) Em todas as alternativas a concordância verbal fez-se 

corretamente, EXCETO em: 

 
A) “Em um e em outro caso, prevalecem a ótica da mulher concebida para objeto de 

contemplação”. (Lígia Regina Calado de Medeiros) 

B)  “E o vento bate nas cordas, e estremecem as velas opacas, 

e a água derrete um  brilho fino, que em si mesmo logo se perde”. (Cecília Meireles) 

C) “A dor, segundo o Humanitismo, é uma pura ilusão. Quando uma criança é ameaçada por 

um pau, antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e treme; essa predisposição é 

que constitui a base da ilusão humana, herdada e transmitida”. (Machado de Assis) 

D) “Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem 

sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida”. (Machado de Assis) 

E) “Há, em todas as mulheres que vão aparecer na discussão que se segue, um quê de recato do 

texto, mesmo quando este parece querer desnudá-las, como se a narrativa procurasse, de 

alguma maneira, resguardar-se delas ou dos ‘segredos’ ocultados por cada uma”. (Lígia Regina 

Calado de Medeiros) 
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7.  (COCVES/FSM-2019.2) Leia atentamente as seguintes tirinhas “Calvin & Haroldo” do 

cartunista Bill Watterson: 
 

Tirinha I 

 
 

Tirinha II 

 
 

Tirinha III 

 
 

Dentre os estudos linguísticos inerentes à sintaxe, encontra-se a sintaxe de regência. 

Ela é responsável pelas relações de dependência que se estabelecem entre os termos da 

oração ou entre as orações no período. Assim sendo, quando um desses termos diz 

respeito a um verbo, tem-se o que denominamos de regência verbal.  
 

Nas tirinhas I, II e III ocorre o emprego do verbo ASSISTIR. No entanto, conforme a 

Norma Gramatical Brasileira (NGB), observa-se que há incorreção gramatical, no que 

se refere à regência do referido verbo em:  
 

A) Somente na tirinha I 

B) Somente na tirinha II 

C) Somente na tirinha III 

D) Nas tirinhas I e III 

E) Somente nas tirinhas II e III 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/regencia-verbal-1.htm
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8. (COCVES/FSM-2019.2) Sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de 

Assis, marque a única alternativa CORRETA. 

 

A) O livro tem como suporte uma única temporalidade – o tempo psicológico, no qual o 

narrador retrata o que viveu do ponto de vista de alguém que está em outra dimensão, além 

da morte. Assim, ele pode retratar sua história como quiser, sem atentar a qualquer 

sequência cronológica.  

B) A história é narrada na terceira pessoa, do ponto de vista de um autor que se autodefine 

como um defunto-autor, ou seja, alguém que, após sua morte, decide relatar suas lembranças 

do passado. Ele age exatamente como um narrador-observador e protagonista da trama. 

C) Do capítulo um ao capítulo nove, o protagonista informa o leitor sobre os detalhes de seu 

nascimento, faz um retrospecto de sua linhagem familiar, descreve a enfermidade que o 

acometeu, relembra o encontro com Virgília no seu leito de enfermo e relata o pesadelo que 

o acometeu pouco antes da morte, no qual ele se defronta com Pandora, a divindade que tem 

a posse do bem e do mal na vida humana, dos quais a esperança se destaca.  

D) O protagonista conta sua história, à medida que se lembra dos eventos que se sucederam em 

sua existência. Ele mergulha no passado e medita sobre suas ações, comportamentos, avalia 

os amigos, os familiares e revela um ponto de vista sincero, racional e comedido de sua 

própria pessoa e dos que o cercam. 

E) O autor usa propositadamente uma linguagem repleta de duplos sentidos, de metáforas, pois 

deseja justamente criticar com fina ironia os romances publicados nos folhetins da época, os 

quais agradavam os leitores mais habituados a uma leitura superficial. Ele também recorre 

ao estilo da interlocução, pois o tempo todo o narrador-protagonista dialoga com o leitor. 

 

9. (COCVES/FSM-2019.2) Em Memórias póstumas de Brás Cubas, os personagens são 

basicamente representantes da elite brasileira do século XIX. Há, no entanto, figuras 

de menor expressão social, pertencentes à escravidão ou à classe média, que têm 

significado relevante nas relações sociais entre as classes. Assim, Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, além de seu enorme valor literário, funciona como instrumento de 

entendimento desse aspecto social de nossas classes. 

 

A seguir, temos a descrição de alguns personagens. Quem são eles? 

 _______________ - Ele é o “defunto autor”, como se define; um morto que decide retratar 

suas memórias de uma forma irônica. É dessa posição que ele julga a vida humana. 

 _______________ - Ela teve a oportunidade de se casar com Brás Cubas, mas optou por se 
tornar esposa de um homem influente e, ao mesmo tempo, manter um relacionamento 

clandestino com o protagonista da obra. 

 _______________ - Cria a filosofia do humanitismo. Ele é “a flor de todo o império”. É um 
grande conselheiro do narrador. Termina perdendo o juízo.  

 _______________ - Garota de programa com quem Brás teve um caso quando era jovem. 

 _______________ - Assim descrita: “Chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os 

olhos na costura, comer mal, ou não comer, andar de um lado pro outro, na faina, adoecendo 

e sarando […]”. Além da vida de trabalhos e doenças e sem nenhum sabor, ela serve, ainda, 

de álibi para que o casal de amantes concretize o amor adúltero numa casa alugada para isso. 

 ______________ - Antigo escravo que, após a conquista da alforria, torna-se proprietário de 
um escravo. Neste serviçal ele revida todas as crueldades sofridas na sua infância, trata-o 

como um animal. Sua única referência de como lidar com a situação era essa. Afinal era o 

modo como ele próprio havia sido tratado anteriormente. 

 

Assinale a alternativa que, na sequência, indica o nome dos personagens descritos: 

A) Brás Cubas – Virgília – Quincas Borba – Marcela – Dona Plácida – Prudêncio 

B) Brás Cubas – Nhã-Loló – Lobo Neves – Virgília – D. Eusébia – Cotrim 

https://www.infoescola.com/redacao/narrador-observador/
https://www.infoescola.com/portugues/metafora/
https://www.infoescola.com/linguistica/ironia/
https://www.infoescola.com/generos-literarios/folhetim/
https://www.infoescola.com/redacao/narrador-protagonista/
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C) Quincas Borba – Virgília – Lobo Neves – Marcela – D. Plácida – Prudêncio 

D) Brás Cubas – Virgília – Lobo Neves – Nhã-Loló – D. Eusébia – Cotrim 

E) Brás Cubas – Marcela – Quincas Borba – Virgília – D. Plácida – Prudêncio 

 

10.  (COCVES/FSM-2019.2) Leia o poema que segue e responda o que se pede. 

 

Retrato 

Eu não tinha este rosto de hoje,  

assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tão vazios, 

nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força, 

tão paradas e frias e mortas; 

eu não tinha este coração 

que nem se mostra. 

Eu não dei por esta mudança, 

tão simples, tão certa, tão fácil: 

– Em que espelho ficou perdida 

a minha face? 
 

(MEIRELES, Cecília. Antologia poética. 3. ed.  

Rio de Janeiro: Nova Fronteira 2001, p. 18) 

Sobre o poema somente NÃO se pode inferir que: 

 

A) O eu lírico desenha a si mesmo, descrevendo as mudanças físicas, psicológicas e de 

percepção as quais ocorreram com o passar do tempo.  

B) No poema percorre-se, em um tom melancólico e desesperador, toda a existência humana: a 

infância, a adolescência, a fase adulta e idosa. 

C) O eixo do poema é, sem dúvida, psicológico e afetivo, mas há nele um enfoque ao tempo 

transformador e inexorável. 

D) O poema, que se nomeia “retrato”, desemboca, afinal, no “espelho”, quase que promovendo 

uma igualdade, uma equiparação entre os dois objetos que são dois modos de se enxergar, 

de se autoperscrutar, visto que ambos são, por assim dizer, reflexivos.  

E) As mudanças observadas são elencadas através da descrição de alguns órgãos como olhos, 

lábio, rosto e mãos. Esses órgãos recebem adjetivos que não correspondem ao que eram 

anteriormente, mas ao que eles se tornaram. 
 

11. (COCVES/FSM-2019.2) Das sentenças abaixo, somente uma apresenta incorreção quanto 

ao uso do acento grave – sinal indicativo de ocorrência da crase. Assinale-a. 

 

A) “A vida de uma pessoa livre é considerada ofensiva para todos que vivem presos às 

aparências e regras”. 

B)  “Às vezes, sabedoria é apenas calar-se e observar”. 

C) “Em vez de reclamar, da vida levante a cabeça, sacuda a poeira e dê a volta por cima. 

Afinal, dias ruins são necessários para que os bons valham à pena”. 

D) “O amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu”. 

E) “Um dia, você olhará para trás e verá que os problemas eram, na verdade, os degraus que te 

levaram à vitória”. 
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12. (COCVES/FSM-2019.2) Assinale a alternativa em que não há erro de acentuação gráfica: 
 

A) competência – linguístico – assembléia – ímpar - poluído 

B) cajú – jóia – caráter – interím – paralelepípedo 

C) nódoa – vatapá – calvície – prejuízo – egípcios 

D) substâncial – juízes – fórum – álcool – látex 

E) débil – jurisprudência – heróico – pároco – coincidência 

 

13. (COCVES/FSM-2019.2) Em nossa língua existem algumas palavras e expressões muito 

comuns, mas que, às vezes, oferecem dúvidas quanto ao seu correto emprego. Assinale 

a alternativa em que ocorre de forma inadequada o emprego do termo ONDE: 
 

A)  

 
FONTE: https://www.v6de.com/tag/tenhovontade 

D) 

 
FONTE: https://sucesso.powerminas.com/ 

 

 

B) 

 
FONTE:  https://www.pensador.com/ 

E) 

 
FONTE: https://coachdavid.com.br/ 

 

 

C) 

 
                                  FONTE: https://www.bibliaon.com/ 

 

 
 

https://www.v6de.com/tag/tenhovontade
https://sucesso.powerminas.com/
https://coachdavid.com.br/
https://www.bibliaon.com/

