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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2015

concursos

Inscrição:

C an d id ato :

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
Leia ateníameníe e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das
normas que regera este Concurso Público.
1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo apenas 1
(uma) a resposta correta.
3. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos do início da mesma. Em
nenhuma hipótese será permitido levar o Caderno de Provas.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante
da prova.
5. No Caderno de Provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. Você deve assinar o cartão-resposta.
6. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Provas para levar consigo as suas respostas.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às questões de
números 01 a 10.
Passamos a rotina nos defendendo,
preocupados com as nossas feridas, atacando
qualquer julgamento dos nossos defeitos. Só
estaremos amando quando temos medo de machucar
mais do que todo o nosso esforço de nos blindar.
Quando a dor do outro é maior do que a nossa.
Quando a nossa felicidade depende do outro também
não ficar triste.
E o zelo, esta palavra poderosa que une amor
e cuidado, que concilia fé e atenção extremada.
Enquanto você não se importar com o sofrimento de
alguém não conheceu verdadeiramente o amor. E
apenas egoísmo ou carência ou vontade de ser
amado. Amor é quando você se arrepende de uma
grosseria e de uma expressão torta em segundos,
você cone para tentar se retratar antes que a sua
companhia chore. E o reflexo paterno e materno de
colher a criança que caiu no chão, colocar no colo e
dizer que não foi nada.
Trata-se de um pessoa tão especial, tão rara,
tão fundamental que medirá os gestos e revisará os
ímpetos. Faz questão de expor publicamente o que
confia em segredo, não dá chance para mentiras e
ambiguidades. Não há diferença de postura dentro e
fora de casa. Protege com o gesto e com a escrita. E
o mesmo na realidade e na virtualidade, sozinho ou
em família. A declaração de amor etemo feita no
quarto é repetida no Facebook, para ninguém
duvidar de que seu coração mora em um único
nome. Não há infidelidade de pensamento,.......... a
lealdade vem antes forrar a intimidade.
Quem protege excessivamente a privacidade
tem vida dupla. Senhas são locais secretos de flertes.
Se não há nada para esconder não esconda sob a
desculpa da discrição. Zelo mesmo é não ocultar o
que quer para os demais daquilo que prova a dois. E
o que a gente realiza quando o outro não está vendo,
é o que a gente fala quando o outro não está
ouvindo.
Zelo para jamais ferir quem você gosta,
jamais decepcionar, jamais maltratar. Trocar a
intolerância do orgulho pela generosidade da
admiração, preservando a alegria de ter sido
escolhido por quem você escolheu. Zelo é envolver
o cristal da voz em algodão, o vidro das atitudes em
plástico-bolha, a devoção em papel.

Questão 01. Sobre o discurso de base utilizado pelo
texto, é possível afirmar que predomina o discurso:
(A) Descritivo.
(B) Narrativo.
(C) Dissertativo.
(D) Disjuntivo.
(E) Fragmentado.

Questão 02. Assinale a alternativa em que todas as
palavras apresentam o número de letras equivalente
ao número de fonemas.
(A) Passamos - rotina - defendendo.
(B) Quando - nosso —depende.
(C) Poderosa - caiu - declaração.
(D) Infidelidade - coração - esconderijos.
(E) Forrar —discrição —mesmo.

Questão 03. São acentuadas pela mesma regra as
palavras da alternativa:
(A) Só - fé —revisará.
(B) E - você - ímpeto.
(C) Plástico —único - medirá.
(D) Família - carência - intolerância.
(E) Há - egoísmo —Fabrício

Questão 04. Assinale a alternativa em que a retirada
do acento gráfico forma outra palavra existente na
norma culta da língua portuguesa.
(A) Há.
(B) Carência.
(C) Único.
(D) Medirá.
(E) Plástico.

Questão 05. Em “Passamos a rotina nos defendendo
(...)”, o sujeito se classifica como:
(A) Desinencial.
(B) Indeterminado.
(C) Composto.
(D) Oracional.
(E) Inexistente.

(CARPINEJAR, Fabrício. O Globo.
Acesso em 02 de fe\>ereiro de 2016. Adaptado).

2

Leia o fragmento a seguir para responder às
questões de números 06 a 09.
Trata-se de um pessoa tão especial, tão rara, tão
fundamental que medirá os gestos e revisará os
ímpetos. Faz questão de expor publicamente o que
confia em segredo, não dá chance para mentiras e
ambiguidades.

Questão 11. A extensão padrão dos arquivos
gravados pelos programas Microsoft Word 2013,
Microsoft Excel 2013 e do Bloco de Notas são,
respectivamente:

Questão 06. Os verbos sublinhados no fragmento
estão conjugados no:

(A) txt, docx e xlsx.
(B) txt, xlsx e docx.
(C) xlsx, docx e txt.
(D) docx, txt e xlsx.
(E) docx, xlsx e txt.

(A) Futuro do presente do modo indicativo.
(B) Futuro do pretérito do modo indicativo.
(C) Futuro do modo subjuntivo.
(D) Pretérito perfeito do modo indicativo.
(E) Pretérito imperfeito do modo subjuntivo.
Questão 07. A conjunção “que” em itálico e negrito
dá ideia de:
(A) Consequência.
(B) Concessão.
(C) Oposição.
(D) Explicação.
(E) Conclusão.

Questão 08. A palavra “se” sublinhada e em negrito
se classifica como:
(A) Partícula apassivadora.
(B) índice de indeteiminação do sujeito.
(C) Pronome reflexivo.
(D) Parte integrante do verbo.
(E) Pronome oblíquo tônico.
Questão 09. Em “medirá”, o fragmento em
destaque se classifica como:
(A) Desinência número-pessoal.
(B) Desinência modo-temporal.
(C) Vogal temática.
(D) Tema.
(E) Radical.
Questão 10. Assinale a alternativa que preenche
corretamente a linha pontilhada do texto.
(A) Porque.
(B) Porquê.
(C) Por quê.
(D) Por que.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

INFORMÁTICA

Questão 12. No sistema operacional Windows 7, em
português, o programa que permite verificar quais
são os processos em execução é:
(A) Windows Explorer.
(B) Bloco de Notas.
(C) Paint.
(D) Windows Media Player.
(E) Gerenciador de Tarefas.

Questão 13. No sistema operacional Windows 7, em
português, os atalhos CTRL + C, CTRL X e CTRL
+ V, correspondem, respectivamente:
(A) Copiar, recortar e colar.
(B) Copiar, colar e recortar.
(C) Colar, recortar e copiar.
(D) Colar, copiar e recortar.
(E) Recortar, copiar e colar.

Questão 14. Considere uma planilha do Microsoft
Excel 2013, em português, conforme a imagem
abaixo. Assinale dentre as alternativas a que
expressa a fórmula correta inserida na célula C l:
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(A) =B2/C2.
(B) =(A2*A1)/B1.
(C) =(A2*B2)/10.
(D) =(Bl/A2)+2.
(E) =(A1 +B1+A2+B2)/24.

Questão 15. Assinale a alternativa que apresenta
dois equipamentos que conectados a um computador
são caracterizados como periféricos de saída de
dados:
(A) Teclado e mouse.
(B) Monitor e teclado.
(C) Impressora e teclado.
(D) Impressora e monitor.
(E) Monitor e mouse.

Questão 16. De acordo com a Constituição Federal,
o fato de o Brasil ter suas leis aplicadas somente na
sua área geográfica está relacionado ao princípio
da(o):
(A) Territorialidade.
(B) Publicidade.
(C) Legalidade.
(D) Pluralismo político.
(E) Moralidade.
f i f f õ
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(A) Sigilo das votações.
(B) O juiz decidir por eles.
(C) Votos abertos.
(D) Competência para crimes comuns.
(E) Competência para crimes culposos contra vida.

Questão 20. De acordo com a Constituição Federal,
assinale a opção correta em relação a extradição de
estrangeiro.

LEGISLAÇÃO

r \ ,

Questão 19. De acordo com a Constituição Federal,
o Tribunal do Júri tem assegurado o direito de:

a o a

In A n A ro l

no Brasil pode ter eutanásia?
(A) Sim, em casos de risco de vida.
(B) Sim, em casos de 5 anos de estado vegetativo.
(C) Não.
(D) Sim, em casos de 10 anos de estado vegetativo.
(E) Sim, em casos de 15 anos de estado vegetativo.

Questão 18. De acordo com a Constituição Federal,
analise a afinnação abaixo:
“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, (Primeira parte)
assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral deconente de sua violação.
(Segunda parte).”
(A) Somente a primeira parte está coneta.
(B) Somente a segunda parte está coneta.
(C) Está totalmente correta.
(D) Está totalmente enada.
(E) A primeira parte está enada a segunda parte está
coneta.

(A) Nunca oconerá extradição.
(B) Somente oconerá extradição em casos de crimes
dolosos.
(C) Não será concedida extradição de estrangeiro
por crime político ou de opinião.
(D) A extradição independe de tratados
internacionais.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 21. De acordo com a Lei Orgânica do
Município, de que forma são eleitos os Vereadores?
(A) Por eleição direta.
(B) De forma diferente da eleição de Prefeito.
(C) Por eleição indireta.
(D) Por plebiscito.
(E) Por ação civil pública.

Questão 22. De acordo com a Lei Orgânica do
Município, é competência privativa do Município,
exceto:
(A) Legislar sobre registro de marcas e sinais no
Município.
(B) Legislar sobre o estabelecimento de penalidades,
dispondo sobre a competência das autoridades com
o poder de aplicá-las, por infrações às leis e
regulamentos municipais.
(C) Legislar sobre a apreensão e depósito de
semoventes, mercadorias e móveis em geral, no caso
de transgressão de leis e demais atos municipais,
bem como sobre a forma e condições de venda das
coisas e bens apreendidos.
(D) Fiscalizar a produção, a conservação, o
comércio e o transporte dos gêneros alimentícios
destinados ao abastecimento público.
(E) Legislar sobre serviços públicos de sua
competência, sujeitos a delegação.
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Questão 23. De acordo com a Lei Orgânica do
Município, analise a expressão abaixo:
“O município poderá cobrar tributos (Primeira
parte) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a Lei que os instituiu ou aumentou.
(Segunda parle)
(A) Somente a primeira parte está correta.
(B) Somente a segunda parte está correta.
(C) Está totalmente correta.
(D) Está totalmente errada.
(E) A primeira parte está errada a segunda parte está
correta.

Questão 24. De acordo com o Regime Jurídico dos
Servidores Municipais, assinale a alternativa correta:
(A) Os cargos públicos serão de provimento efetivo
ou em comissão.
(B) Os cargos públicos serão somente de comissão.
(C) Os cargos públicos serão somente de provimento
efetivo.
(D) Os cargos públicos serão somente para
servidores públicos.
(E) Os cargos públicos podem também ser privados.

Questão 25. De acordo com o Regime Jurídico dos
Servidores Municipais, contar-se-á apenas para
efeito de aposentadoria e disponibilidade alguns
períodos, exceto:
(A) De serviço público federal.
(B) De serviço público municipal.
(C) Não é contado o período de serviço público
prestado às suas autarquias.
(D) De licença para tratamento de saúde, inclusive
por acidente em serviço ou moléstia profissional.
(E) Licença para tratamento de saúde de pessoa de
família, quando remunerada.

Questão 27. O município de Portão limita-se ao
norte e nordeste com as cidades de São José do
Hortênsio e Lindolfo Collor, respectivamente. Ao
sul, faz limite com Sapucaia do Sul e ao sudeste com
Nova Santa Rita. A leste divide fronteiras com
Estância Velha e São Leopoldo e, a oeste com:
(A) São Sebastião do Caí e Capela de Santana.
(B) São Valentin e São Borja.
(C) Santa Maria e Silveira Martins.
(D) São Borja e Santa Maria.
(E) São Sepé e São Valentin.
Questão 28. A dengue pode ser transmitida por duas
espécies. Dentre elas uma que pica durante o dia e à
noite. Os transmissores de dengue, proliferam-se
dentro ou nas proximidades de habitações, e em
recipientes onde se acumula água limpa (vasos de
plantas, pneus velhos, cisternas etc.). Qual é esta
espécie?
(A) Aedes aegypti.
(B) Chikungunya.
(C) Zika mosquito.
(D) Pulgões.
(E) Cupins.
Questão 29. A data 17 de dezembro de 2011 marca
o primeiro aniversário do movimento que ficou
conhecido como Primavera Árabe que é uma onda
de revoltas que se espalhou pelo Oriente Médio e
norte da África. Em outubro de 2011, o ditador
Muamar Kadafi foi morto por opositores que
travaram, ao longo de meses, uma violenta guerra
civil. Com base nessas informações, onde ocorreu a
Primavera Árabe?
(A) No Egito.
(B) Na Líbia.
(C) Na Tunísia.
(D) No Marrocos.
(E) Na Nigéria.

ATUALIDADES/ CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 26. O município de Portão teve início em
terras do antigo município de:
(A) Alegrete.
(B) Santa Maria.
(C) Porto Alegre.
(D) Uruguaiana.
(E) Torres.

Questão 30. Atualmente se fala muito sobre a
Petrobrás nos jornais do Brasil e do Mundo devido
aos escândalos de corrupção. O Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobrás) é uma empresa de capital aberto
(sociedade anônima), cujo acionista majoritário é:
(A) O Governo do Estado do Rio de Janeiro.
(B) Eike Batista.
(C) Graça Foster.
(D) A União.
(E) O Distrito Federal.
------------------------------------------------------------------------------------------- ê-

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31. Para efeitos da Lei Federal
12.527/2011, qual o nome da comissão que decidirá,
no âmbito da administração pública federal, sobre o
tratamento e a classificação de infonnações
sigilosas?
(A) Comissão mista de reavaliação de Informações.
(B) Comissão ativa de planejamento das
Informações.
(C) Comissão passiva das Infonnações.
(D) Comissão de sigilo das Infonnações.
(E) Comissão administrativa e sigilosa de
Informações.

Questão 32. De acordo com a Lei Federal
12.527/2011, analise a seguinte afirmativa.
"O tratamento das informações pessoais deve ser
feito de forma transparente, (primeira parte) e com
respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem
das pessoas, bem como às liberdades e garantias
individuais (segunda parte/’.
(A) Somente a primeira parte está correta.
(B) Somente a segunda parte está correta.
(C) A primeira e a segunda partes estão corretas...
(D) Ambas partes estão erradas.
(E) A primeira parte está correta e a segunda errada.

Questão 33. O prazo máximo de restrição para
informações reservadas é de:
(A) 5 anos.
(B) 15 anos.
(C) 25 anos.
(D) 35 anos.
(E) 45 anos.

Questão 34. O imposto sobre propriedade predial e
tenitorial urbana incide sobre a propriedade, o
domínio útil ou a posse a qualquer título de imóvel
edificado ou não, situado na zona urbana do
Município. Para os efeitos deste Imposto, entende-se
como zona urbana a definida em lei municipal,
observado o requisito mínimo da existência dos
seguintes melhoramentos, exceto:
(A) Meio fio ou calçamento com canalização de
águas pluviais.
(B) Abastecimento de água.

(C) Sistema de esgotos sanitários.
(D) Rede de iluminação pública, com posteamento
para distribuição domiciliar.
(E) Escola primária ou posto de saúde a uma
distância máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel
considerado.

Questão 35. Acerca do ISS, assinale a opção
incorreta:
(A) O imposto será lançado mensalmente, em
relação ao serviço efetivamente prestado no período,
quando o prestador for empresa ou assim
considerado.
(B) Contribuinte do ISS é o prestador do serviço.
(C) Quando a natureza do serviço prestado tiver
enquadramento em mais de uma alíquota, o imposto
será calculado pela de menor valor, salvo quando o
contribuinte discriminar a sua receita, de forma a
possibilitar o cálculo pelas alíquotas em que se
enquadrar.
(D) O contribuinte fica obrigado a manter em cada
um de seus estabelecimentos, escrita fiscal destinada
aos serviços prestados.
(E) A base de cálculo do ISS é o preço do serviço.

Questão 36. Considera-se ocorrido o fato gerador
para fins de tributação do imposto sobre a
transmissão "inter-vivos", exceto:
(A) Na adjudicação e na arrematação, na data da
assinatura do respectivo auto.
(B) Na habilitação sujeita a licitação e na
adjudicação facultativa, na data em que transitar em
julgado a sentença adjudicatória.
(C) Na dissolução da sociedade conjugal,
relativamente ao que exceder à meação, na data em
que transitar em julgado a sentença que homologar
ou decidir a partilha.
(D) Na extinção de usufruto, na data em que ocorrer
o fato ou ato jurídico determinante da consolidação
da propriedade na pessoa do nú-proprietário.
(E) Na transmissão do domínio útil.

Questão 37. O Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis inter vivos é de competência da(o)?
(A) União.
(B) Estados.
(C) Nação.
(D) Distrito Federal.
(E) Municípios.
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Questão 38. Qual é base de cálculos do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza?

cambiais efetivamente pagos pelo importador ou
dele exigíveis.

(A) A base de cálculo do imposto é o montante real
de quaisquer proventos.
(B) A base de cálculo do imposto é somente o
montante da renda de quaisquer proventos.
(C) A base de cálculo do imposto é a divisão real
dos proventos tributáveis.
(D) A base de cálculo do imposto é a renda somente.
(E) A base de cálculo do imposto é o montante, real,
arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos
tributáveis.

Questão 41. A quem cabe a competência de
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor.a aplicação da
penalidade cabível?

Questão 39. Os tributos de competência do
Município são os seguintes, exceto:
(A) Impostos sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana.
(B) Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza.
(C) Impostos sobre veículos automotores.
(D) Taxas de Fiscalização e Vistoria.
(E) Taxas de Contribuição de Melhoria.

Questão 40. Qual é a base de cálculo do imposto
sobre produtos industrializados que tem como fato
gerador o seu desembaraço aduaneiro, quando de
procedência estrangeira?
(A) O preço normal, como definido em lei,
acrescido do montante, do imposto sobre a
importação, das taxas exigidas para entrada do
produto no País e dos encargos cambiais
efetivamente pagos pelo importador ou dele
exigíveis.
(B) O preço com acréscimo de 50% do montante, do
imposto sobre a importação, das taxas exigidas para
entrada do produto no País e dos encargos cambiais
efetivamente
pagos pelo importador ou dele
exigíveis.
(C) O preço com acréscimo de 60% do montante, do
imposto sobre a importação, das taxas exigidas para
entrada do produto no País e dos encargos cambiais
efetivamente
pagos pelo importador ou dele
exigíveis.
(D) O preço com acréscimo de 70% do montante, do
imposto sobre a importação, das taxas exigidas para
entrada do produto no País e dos encargos cambiais
efetivamente
pagos pelo importador ou dele
exigíveis.
(E) O preço com acréscimo de 100% do montante,
do imposto sobre a importação, das taxas exigidas
para entrada do produto no País e dos encargos

(A) A autoridade administrativa.
(B) Ao contribuinte.
(C) Somente às Prefeituras.
(D) Somente aos Estados.
(E) Compete privativamente ao cidadão constituir o
crédito tributário pelo lançamento.
Questão 42. O lançamento é efetuado e revisto de
ofício pela autoridade administrativa nos seguintes
casos, exceto:
(A) Quando a lei assim o determine.
(B) Quando a declaração seja prestada, por quem de
direito, no prazo e na forma da legislação tributária.
(C) Quando se comprove falsidade, erro ou omissão
quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória.
(D) Quando se comprove omissão ou inexatidão, por
parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte.
(E) Quando se comprove ação ou omissão do sujeito
passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê
lugar à aplicação de penalidade pecuniária.

Questão 43. Qual dos sujeitos abaixo pode ser
considerado agente ímprobo?
(A) Mesário.
(B) Ministro ecumênico.
(C) Ocupante de cargo de vendedor no comércio.
(D) Turista na Copa do Mundo.
(E) Ocupante do cargo de Direção em instituição
privada comerciária.

Questão 44. Considera-se lesão ao erário, exceto:
(A) Ordenar ou permitir a realização de despesas
não autorizadas em lei ou regulamento.
(B) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade
de consultoria ou assessoramento para pessoa física
----------------------------------------------------------------------------?■

ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser
atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público,
durante a atividade.
(C) Perceber vantagem econômica para intermediar
a liberação ou aplicação de verba pública de
qualquer natureza.
(D) Receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de
ofício, providência ou declaração a que esteja
obrigado.
(E) Incorporar, por qualquer forma, ao seu
patrimônio bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas em lei.
Questão 45. Em relação as consequências da
improbidade administrativa quanto aos atos que
geram enriquecimento ilícito, a suspensão dos
direitos políticos é no prazo de:
(A) Três a cinco anos.
(B) Dois a seis anos.
(C) Dois a dez anos.
(D) Oito a dez anos.
Çbj uez anos.

Questão 48. O que significa a sigla CIP?
(A) Contribuição para o custeio da iluminação
pública.
(B) Contribuição para o ajuda no custeio do serviço
de interesse público.
(C) Contribuição para o custeio do serviço de
interesse público.
(D) Contribuição para o custeio do serviço de
intenção privada.
(E) Contribuição para o as obras do serviço de
interesse público.

Questão 49. De acordo com o Código de Defesa do
Consumidor, quanto à proteção e segurança, os
produtos:
(A) Devem conter todas as informações adequadas e
necessárias a seu respeito.
(B) Devem conter figuras ilustrativas.
(C) Devem conter selo informativo das empresas
públicas.
(D) Devem ter rótulo com quaisquer informações.
(E) Devem conter cores pertinentes previstas em lei
de acordo com as tabelas.

Questão -'Só. Os crimes previstos no código
tributário são:

Questão 50. Qual é a pena se o funcionário exige
tributo ou contribuição socia1 que sabe ou ac veria
saber indevido, ou, quando devido, emprega na
cobrança meio vexatório, que a lei não autoriza?

(A) De ação penal pública.
(B) De ação civil pública.
(C) De ação penal privada se o Ministério Público
oferecer denúncia.
(D) De ação administrativa somente.
(E) De ação penal pública se o Ministério Público
oferecer denúncia.

(A) De 2 a 6 anos, e multa.
(B) De 2 a 7 anos, e multa.
(C) De 3 a 8 anos, e multa.
(D) De 3 a 9 anos, e multa.
(E) De 3 a 10 anos, e multa.

Questão 47. A declaração de bens dos servidores
será atualizada com qual frequência?
(A) A cada 3 meses.
(B) A cada 6 meses.
(C) A cada 9 meses.
(D) A cada 12 meses.
(E) A cada 15 meses.

