
É objetivo principal do Texto I
(A) denunciar a falta de responsabilidade política 

das autoridades públicas no acolhimento de 

imigrantes.
(B) correlacionar o bom acolhimento da cultura do 

imigrante ao desapego das tradições que os 

distinguem.
(C) defender a tese de que a submissão do imigrante 

às pressões culturais do país em que foi morar 

aprimora o multiculturalismo.
(D) endossar a inevitabilidade do sentimento de 

rejeição e discriminação sofrido pelo imigrante 

no país de adoção.

Questão 01

Amin Maalouf, autor libanês que mora na França 

e escreve em francês, tem refletido sobre a reação das 

“minorias étnicas”, ou seja, os imigrantes, às pressões 

culturais conflitantes a que são submetidos no país 

em que foram morar. A conclusão de Maalouf é que, 

quanto mais os imigrantes percebem que as tradições 

de sua cultura de origem são respeitadas no país de 

adoção, e quanto menos eles próprios se veem 

antipatizados, odiados, rejeitados, atemorizados, 

discriminados e mantidos à distância por conta de sua 

identidade diferente, mais atraentes se tornam para 

eles as opções culturais do novo país, e menos rígida a 

forma como se apegam àquilo que os distingue. As 

observações de Maalouf, como ele sugere, são de 

máxima importância para o futuro do diálogo 

intercultural. 

 Com muita frequência, é o sentimento de ser mal 

acolhido e considerado culpado sem ter cometido 

crime, de se imaginar ameaçado e inseguro (dos dois 

lados da suposta fronteira, tanto entre os imigrantes 

quanto na população nativa), que se torna o principal 

e mais potente estimulante da suspeita mútua, 

seguida de separação e rompimento de comunicação 

— levando a teoria do multiculturalismo a degenerar 

na realidade do “multicomunitarismo”*. Não se trata 

de um problema único, mas de um desafio que nós, 

em particular os pedagogos, teremos de enfrentar por 

muito tempo ainda, pois não há perspectiva de que o 

influxo de “estranhos” diminua, e muito menos se 

interrompa — independentemente do que possam 

prometer os políticos que têm em mira a vitória na 

próxima eleição.

*comunitarismo: no discurso francês, é o conceito de 

uma população dividida em comunidades 

autônomas, parcialmente autogovernadas e fechadas 

em si mesmas.

Língua Portuguesa
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Leia as seguintes afirmativas:
I. As minorias étnicas não abrem mão de sua cultura 

e, sem exceção, são rígidas no apego a suas 

tradições originais, provocando conflitos com a 

população nativa.
II. Amin Maalouf é um imigrante libanês cuja 

reflexão sobre o diálogo intercultural parte de 

uma experiência pessoal bem-sucedida.
III. O futuro do diálogo intercultural está 

subordinado ao acolhimento do imigrante pela 

população nativa como consequência do respeito 

mútuo às diferenças.

As  a f i r ma t i v a s  q u e  con t ê m p l e n a me n t e  

interpretações permitidas pelo Texto I são
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) I, II e III.

Questão 02

Ao referir-se aos imigrantes como “estranhos”, na 

conclusão do segundo parágrafo, o autor pretende 

com o uso das aspas, indicar como os imigrantes são 

caracterizados pelo (s)
(A) pedagogos.
(B) senso comum.
(C) multicomunitarismo.
(D) discurso político. 

Questão 03

TEXTO I

BAUMAN, Zygmunt. Sobre educação e juventude. 

Conversas com Riccardo Mazzeo. Trad. Carlos 

Alberto Medeiros, 2013. (Adaptado)
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De acordo com a resposta de Mafalda à interrogação de seu pai, nos quadrinhos acima, é possível inferir que o 

amor da personagem pela pátria é
(A) incongruente.
(B) inconsciente.
(C) incondicional. 
(D) inconstitucional.

Questão 07
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No trecho ... mais atraentes se tornam para eles as opções culturais do novo país, e menos rígida a forma como se apegam 

àquilo que os distingue, o emprego do acento grave no vocábulo àquilo justifica-se pelo fato de tal palavra ser um 

termo
(A) regido pelo verbo apegar.
(B) regente do verbo apegar.
(C) relacionado a um pronome.  
(D) resultante de uma contração.

Questão 04

Questão 05

Em ...teremos de enfrentar por muito tempo ainda, pois não há perspectiva..., as orações mantêm entre si uma relação de
(A) dependência.
(B) subordinação.
(C) justaposição.
(D) coordenação.

Questão 06

No primeiro período do Texto I, a expressão ou seja encontra-se entre vírgulas, porque é um(a)
(A) termo intercalado.
(B) expressão adverbial.
(C) aposto especificativo.
(D) locução explicativa.
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TEXTO II

Disponível em: < >.
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Regimento Interno
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A condução dos trabalhadores e a supervisão dos 
serviços administrativos da Casa, e, em caso de 
atividade parlamentar, quando em desacordo com os 
princípios da legalidade, moralidade e da ética e do 
decoro é incumbência da/do
(A)  mesa diretora.
(B) presidente.
(C) corregedor geral.
(D) primeiro vice-presidente.

Questão 11

Entre outras, é uma  competência da mesa diretora.
(A) Aprovar proposta orçamentária da Assembleia 

legislativa e imediatamente publicar em Diário 

oficial.
(B) Promulgar emendas à Constituição, propor ação 

de inconstitucionalidade, por iniciativa própria 

ou a requerimento de Deputados e Comissões.
(C) Conceder aposentadoria aos deputados.
(D) Prover créditos adicionais necessários ao 

funcionamento da assembleia e de seus serviços.

Questão 14

Analise as afirmações a seguir.
I. O presidente da assembleia não poderá, se não na 

qualidade de membro da mesa, oferecer 

proposição, nem votar exceto no caso de 

escrutínio secreto ou para desempatar o resultado 

de votação ostensiva.
II. O presidente poderá delegar aos vice-presidentes 

competência que lhe seja própria.
III. Será considerado vago o cargo de Presidente, 

quando estiver substituindo o Governador do 

Estado, na forma da Constituição.

Logo, é plenamente CORRETO o que se afirma na 

seguinte alternativa:
(A)I e III.
(B) II e III.
(C) III.
(D)I e II.

Questão 13
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Para exaltar o seu amor à pátria, Mafalda valeu-se, 
particularmente, de um recurso gramatical, que foi o 
uso reiterado de 
(A) interjeições.
(B) substantivos.
(C) adjetivos.
(D) pronomes.

Questão 08

Questão 10

Na fala de Mafalda Que me importa? Eu amo a pátria 
todos os dias e não quando o calendário manda, o tempo 
verbal empregado é o
(A) presente do indicativo.
(B) presente do subjuntivo.
(C) imperativo afirmativo.
(D) imperativo negativo.

No último quadrinho, Mafalda, ao se referir ao 
calendário, usou a seguinte figura de linguagem:
(A) metáfora.
(B) personificação.
(C) sinestesia.
(D) eufemismo.

Questão 09

As reuniões das Comissões Permanentes são 
denominadas 
(A) Ordinárias e especiais.
(B) Comuns e especiais.
(C) Ordinárias e extraordinárias.
(D) Comuns e extraordinárias.

Questão 12

O relator para as Comissões será nomeado através de
(A)  eleição.
(B) sistema de rodízio.
(C) tempo de legislatura.
(D) sorteio.

Questão 15

Será concedida licença ao Deputado para
(A) participar de curso, congresso, conferência ou 

reunião considerada de interesse particular.
(B) tratar de saúde de qualquer parente.
(C) tratar, com remuneração, de interesse particular.
(D) chefiar  missão temporária  de caráter  

diplomático.

Questão 16
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Noções de Informática

Um usuário do sistema operacional Windows 7 em 

português está manipulando arquivos com extensão 

.xls. 

Esses arquivos estão associados a aplicativos do tipo
(A) visualização de eventos do sistema.
(B) apresentação de slides.
(C) log de banco de dados.
(D) planilha eletrônica.

Questão 22

Um usuário utilizando o MS Excel 2010 em português 
deseja aplicar a formatação em itálico de um texto de 
uma célula, usando teclas de atalho. 
Para esse caso, ele utiliza as teclas de atalho CTR+
(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.

Questão 21

Um usuário do navegador Google Chrome, 

posicionado em uma página da internet, digitou as 

teclas de atalho CTRL+P. 

Logo, esse usuário deseja
(A) abrir uma nova guia.
(B) abrir uma nova janela.
(C) imprimir a página.
(D) incluir a página em favoritos.

Questão 23
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Por ajuda de custo, entende-se a compensação de 
despesas com
(A) alimentação e moradia, apenas.
(B) alimentação, habitação e lazer indispensáveis à 

dignidade dos Deputados.
(C) transporte e outras imprescindíveis ao 

comparecimento à Sessão Legislativa Ordinária, 
e às atividades legislativas.

(D) transporte dos deputados às áreas onde exercem 
atividades políticas.

Questão 17

A mesa diretora deixará de admitir proposições que 
versarem sobre
(A) moção.
(B) assunto alheio à competência da assembleia.
(C) projeto de decreto legislativo.
(D) pedido de informação.

Questão 18

A iniciativa do projeto de lei caberá nos termos da 
Constituição do Estado e do Regulamento interno, 
EXCETO  aos/ao
(A) cidadãos.
(B) Governador do Estado.
(C) Prefeito do Município.
(D) Presidente do Tribunal de Justiça.

Questão 19

A nomeação dos membros da Comissão permanente 
se fará a contar da instalação da primeira e da terceira 
sessões legislativas ordinárias e prevalecerá durante, 
respectivamente,
(A) 5 dias e 2 anos.
(B) 5 dias e 3 anos.
(C) 7 dias e 2 anos.
(D) 10 dias e 3 anos.

Questão 20

Um usuário do MS Word 2010 em português está 

digitando um texto e deseja centralizar esse texto. 

Para isso, ele deve marcar o texto e digitar as teclas de 

atalho CTRL+
(A) A.
(B) B.
(C) E.
(D) D.

Questão 24

Em uma empresa, foi instalada uma rede de 

computadores, sendo que a topologia de rede, 

aplicada a essa rede, foi aquela na qual toda a 

informação deve passar obrigatoriamente por uma 

estação central inteligente. 

Nesse caso, foi utilizada a topologia
(A) barramento.
(B) estrela.
(C) token ring.
(D) terminadora.

Questão 25
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Determinado Jornal possui uma seção de trabalho 
onde há apenas dois tipos de profissionais: 
elaborador de texto e revisor técnico. Sabe-se que 
nesse setor trabalham 14 funcionários dentre os quais, 
4 apenas elaboram textos e 5 executam ambas as 
atividades descritas. 

Diante desse contexto, e considerando apenas os 
funcionários que realizam a revisão técnica neste 
setor, pode-se afirmar que
(A) 60% dos revisores também elaboram texto.
(B) 50% dos revisores não elaboram texto.
(C) 80% dos revisores também elaboram texto.
(D) 60% dos revisores não elaboram texto.

Questão 28

Observe a série lógica seguir.

A7 – C19 – F31– J43 – ...

Logo, o próximo termo é
(A) P57.
(B) O55.
(C) J53.
(D) K54.

Questão 30
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Raciocínio Lógico

Num concurso, a classificação final dos candidatos foi 
determinada pelo desempenho em prova específica, 
condicionada à apresentação de diploma de 
graduação em área definida pelo edital e também 
pelo diploma de doutorado. 

Considere que o candidato com melhor desempenho 
na prova específica não foi classificado. Pode-se 
afirmar que esse candidato
(A) apresentou apenas o diploma de graduação na 

área definida pelo edital.
(B) apresentou somente diploma de doutorado.
(C) não apresentou nenhum dos diplomas exigidos.
(D) não apresentou diploma de graduação  definida 

pelo edital ou não apresentou diploma de 
doutorado.

Questão 26

O salário de Jorge é superior a R$1.000,00. O salário de 
João não ultrapassa R$1.200,00. O salário de Bernardo 
não pode ser inferior a R$900,00. O salário de Valter é 
superior ao salário de Bernardo e não ultrapassa o 
salário de João. 

Um valor correspondente a 0,2% do salário de Valter 
pode ser 
(A) R$   2,00.
(B) R$   3,00.
(C) R$ 20,00.
(D) R$ 24,00.

Questão 29

O setor de recursos humanos de uma grande empresa 
possui seis psicólogos. Eles são André, Cristina, 
Karen, Jorge, Natália e João e recebem os processos 
para emissão de laudos.  Karen, Jorge, Natália e João 
ficam responsáveis por 80% dos processos e os 
dividem de forma igual. André e Cristina ficam com o 
restante, sendo Cristina responsável por quatro vezes 
o número de processos de André.

Numa remessa de 1000 processos que chegarem a 
esse setor, Cristina receberá o seguinte número de 
processos:
(A) 160.
(B) 180.
(C) 190.
(D) 200.

Questão 27
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Conhecimentos Específicos

Para que o ato administrativo possua componentes 

reunidos objetivando ser perfeito e válido, é 

necessário que o mesmo contenha requisitos. 

A circunstância de fato ou direito que autoriza ou 

impõe ao agente público a prática do ato 

administrativo é reconhecido como requisito de

(A) finalidade.

(B) forma.

(C) objeto.

(D) motivo.

Questão 31

Para a execução dos serviços e obras que estão a seu 

cargo, a Administração Pública necessita de recursos 

humanos para a realização de tarefas. São os 

chamados agentes públicos. 

Diante dessa afirmação, os agentes públicos que se 

ligam, sob regime de dependência, à Administração 

Pública, mediante uma relação de trabalho de 

natureza profissional e perene para lhes prestar 

serviço são considerados como

(A) servidores governamentais.

(B) servidores públicos.

(C) agentes de colaboração.

(D) agentes políticos. 

Questão 34

Em virtude de um grave acidente ambiental ocorrido 

em certa região do território do Estado de Roraima, 

foi instituído, por meio de lei, um benefício que dilata 

o prazo para pagamento de tributos estaduais. 

Trata-se de

(A) isenção.

(B) moratória.

(C) remissão.

(D) anistia.

Questão 36

Os gestores da Administração Pública estão 
vinculados a padrões de conduta a serem seguidos. O 
Artigo 37 da Constituição Federal preceitua que a 
Administração Pública, tanto a direta como a indireta 
de qualquer dos poderes da União, dos Estados-
Membros, do Distrito Federal e dos Municípios 
deverão obedecer a determinados Princípios. 

Quando a Administração Pública se impõe a 
obrigação de realizar suas atribuições com rapidez, 
perfeição e rendimento, obedece ao Princípio da

(A) Eficiência.

(B) Legalidade.

(C) Publicidade.

(D) Moralidade.

Questão 32

Atos administrativos produzem efeitos, ou seja, são 

os resultados jurídicos que o ato pode proporcionar. 

Quando a Administração Pública produz ato que 

altera ou extingue a situação jurídica anterior, como a 

que coloca em disponibilidade um funcionário 

público ou o que declara a desnecessidade de cargos 

públicos, está praticando um ato administrativo de 

efeito
(A) discricionário.
(B) declaratório.
(C) geral.
(D) constitutivo.

Questão 35

Questão 33

Para que o servidor público possa realizar suas 
funções na Administração Pública, é necessário o 
devido provimento, ato pelo qual se efetua o 
preenchimento do cargo público, com a designação 
de seu titular. Após a investidura, o servidor 
nomeado deverá tomar posse, que é a aceitação do 
cargo e o compromisso de bem desempenhar as 
respectivas funções. 

O prazo para que o servidor tome posse, contados da 
publicação do ato de provimento, deve ocorrer em
(A) trinta dias, podendo esse prazo ser prorrogável a 

pedido do nomeado.
(B) trinta dias, improrrogável.
(C) quinze dias, improrrogável.
(D) quinze dias, podendo esse prazo ser prorrogável 

a pedido do nomeado.
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Tomando por referência a definição de tributo 
prevista no Código Tributário Nacional (CTN), é 
CORRETO afirmar que
(A) é possível uma lei estadual prever a entrega de 

coisa ou a prestação de serviços como forma de 
pagamento de um tributo inserido em sua 
competência territorial.

(B) os tributos podem ser instituídos por lei ou por 
decreto do Chefe do Executivo.

(C) a multa não se confunde com o tributo, apesar de 
muitas vezes a cobrança de um tributo vir 
acompanhado de uma multa.

(D) a conduta de uma autoridade administrativa não 
está vinculada aos termos da lei para arrecadação 
e fiscalização de um tributo.

Questão 37

Questão 41

O mandado de segurança é um remédio 
constitucional que tem, de acordo com a constituição, 
o objetivo de
(A) proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o 
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 
for autoridade pública  ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do Poder 
Público.

(B) proteger os cidadãos das arbitrariedades estatais, 
garantindo suas liberdades, seu direito de 
informação e a não violação de seus direitos 
líquidos e certos.

(C) buscar informações dos entes públicos e fazer 
retificação de dados, constantes em arquivos ou 
em registros, aos quais o cidadão não possua o 
devido acesso.

(D) prestar assistência jurídica e integral a quem não 
tem recursos, assegurando a prestação 
juridiscional igualitária e de qualidade a todos. 

Assinale a alternativa que representa violação do 

princípio da legalidade tributária.
(A) Lei que estabeleça multa de 300% em caso de 

descumprimento de obrigação tributária.
(B) Vedação constitucional à incidência de impostos 

sobre a renda, patrimônio e serviços dos templos 

religiosos.
(C) Aumento do IPTU por decreto do Prefeito. 
(D) Lei que institua contribuição de iluminação 

pública com vigência e eficácia a partir de 30 dias 

da sua publicação.

Questão 39

O crédito tributário, após constituído e notificado ao 
sujeito passivo, somente pode ser modificado em 
razão do seguinte:
(A) pagamento em moeda ou valor que nela se possa 

exprimir.
(B) nova lei que modifique o sujeito passivo da 

relação.
(C) impugnação administrativa do sujeito passivo.
(D) adesão a parcelamento.

Questão 40

A alternativa CORRETA, quanto ao tema obrigação 
tributária, é a seguinte:
(A) a obrigação principal consiste no dever de 

pagamento do tributo e a obrigação acessória 
consiste no dever de realizar algo no interesse da 
administração tributária.

(B) a obrigação acessória é a obrigação de pagar 
multas pelo descumprimento de um dever fiscal.

(C) a obrigação de pagar tributo pode ser definida 
por lei ou por contrato, como ocorre nos casos de 
locação em que fica acordado entre as partes que 
o dever de pagamento do IPTU é do locatário.

(D) somente os fatos geradores lícitos podem ensejar 
o nascimento das obrigações tributárias, não 
podendo incidir imposto de renda sobre 
rendimentos decorrentes de crimes.

Questão 38

Sobre o impedimento do exercício da presidência da 
república, pode-se afirmar que
(A) estando o vice-presidente, também impedido de 

seu exercício, será chamado ao exercício da 
presidência o presidente do Congresso.

(B) se o impedimento ocorrer nos dois primeiros 
anos do mandato, far-se-á eleição direta para 
escolha de um novo presidente.

(C) se o impedimento ocorrer nos últimos dois anos 
do mandato, far-se-á eleição indireta pelo 
Congresso que elegerá o novo Presidente.

(D) estando o vice-presidente, também impedido de 
seu exercício, será chamado ao exercício da 
presidência o presidente da Câmara do 
Deputados.

Questão 42
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Sobre a decretação do Estado de defesa, é CORRETO 
afirmar que
(A) o prazo de duração do decreto do Estado de 

defesa não será superior a 30 dias, salvo 
prorrogação.

(B) o Estado de defesa poderá ser prorrogado 
quantas vezes, se fizer necessário.

(C) o Estado de defesa poderá ser decretado, quando 
o Brasil estiver na iminência de uma guerra face a 
outro país.

(D) o Estado de defesa somente poderá ser decretado, 
quando se fizer presente uma calamidade de 
grandes proporções da natureza.

Questão 44

Segundo a Constituição da República Federativa do 
Brasil (CRFB), o congresso nacional e suas casas 
podem manter comissões temporárias e permanentes, 
com vistas a otimizar a atividade legislativa. 

Sendo assim, assinale a alternativa que contempla 
competência das comissões.
(A) Sempre votar o parecer emitido pelo plenário da 

casa no âmbito de suas competências.
(B) Votar terminativamente todo e qualquer projeto 

de lei, na forma da constituição e dentro de sua 
competência temática.

(C) Discutir e apresentar parecer ao plenário da casa, 
nos termos de regimento interno, com suas 
conclusões.

(D) Discutir e votar terminativamente projeto de lei 
que dispensar, na forma do regimento, a 
competência do plenário.

Questão 45

Acerca dos diferentes gêneros utilizados para a 

construção da Redação Oficial, é CORRETO afirmar que
(A) memorando é uma modalidade de comunicação 

oficial eminentemente de caráter externo.
(B) mensagem é um instrumento de comunicação 

oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos.
(C) aviso é uma modalidade de comunicação oficial 

expedida para e pelas demais autoridades.
(D) ofício é uma modalidade de comunicação oficial 

expedida exclusivamente por Ministros do 

Estado para autoridades de mesma hierarquia.

Questão 46

O uso dos pronomes de tratamento na Redação 

Oficial apresenta certas peculiaridades em relação à 

concordância nominal, verbal e pronominal. 

Com base nessa afirmação, assinale a alternativa 

CORRETA.
(A) Os adjetivos que se referem a pronomes de 

tratamento devem estar no gênero masculino.
(B) As formas pronominais possessivas devem ser 

empregadas na terceira pessoa.
(C) As formas verbais concordam com o substantivo 

que integra a locução como seu núcleo.
(D) Os pronomes de tratamento exigem o uso do 

verbo na segunda pessoa.

Questão 47

As comunicações oficiais seguem uma diagramação 

própria, conhecida como Padrão Ofício. 

Sobre essas comunicações, procede afirmar que
(A) o aviso, a mensagem e o memorando seguem o 

mesmo padrão formal, ou seja, o Padrão Ofício.
(B) a introdução de um documento no Padrão Ofício 

deve utilizar como forma de abertura Tenho o 

prazer de, Tenho a honra de.
(C) o mero encaminhamento de um documento no 

Padrão Ofício deve conter a estrutura completa: 

introdução, desenvolvimento e conclusão.
(D) o fecho das comunicações oficiais obedece a dois 

empregos  di ferentes :  respei tosamente  

(autoridades superiores) e atenciosamente 

(autoridades de hierarquia inferior).

Questão 48

De acordo com a constituição, a família é a base da 
sociedade e tem especial proteção do Estado.

Sendo assim, pode-se afirmar que
(A) o casamento é civil e gratuita, a celebração.
(B) os direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal são exercidos de forma diferente pelo 
homem e pela mulher.

(C) o casamento religioso tem efeito civil, nos termos 
da lei.

(D) se entende, também, como entidade familiar, a 
comunidade formada por qualquer dos pais e 
seus descendentes.

Questão 43
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Os pronomes de tratamento em textos oficiais 

obedecem a uma tradição secular e são empregados 

conforme o cargo das autoridades a que se referem.

Então, assinale a alternativa em que os pronomes de 

tratamento possuem correspondência com as 

respectivas autoridades: Secretários de Estado dos 

Governos Estaduais; Cônegos e superiores religiosos; 

Ministros dos Tribunais Superiores.
(A) Vossa Senhoria; Vossa Senhoria Reverendíssima; 

Vossa Magnificência.
(B) Vossa Senhoria; Vossa Excelência; Vossa 

Senhoria.
(C) Vossa Excelência; Vossa Reverendíssima; Vossa 

Senhoria.
(D) V o s s a  E x c e l ê n c i a ;  V o s s a  S e n h o r i a  

Reverendíssima; Vossa Excelência.

Questão 49

O telegrama é uma forma de comunicação oficial.

Podemos caracterizá-la como uma comunicação
(A) tecnologicamente superada e substituída 

totalmente por outras formas de comunicações 

mais modernas.
(B) relativamente barata aos cofres públicos e que 

pode ser utilizada frequentemente.
(C) que visa simplificar os procedimentos 

burocráticos e uniformizar a terminologia.
(D) que deve seguir um padrão rígido de estrutura, 

mais extenso e de urgência.

Questão 50





Anote no quadro abaixo suas respostas e destaque esta folha do 
Caderno de Questões. Esta folha é sua!

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

          

 

Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 

          

 

Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 

          

 

Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 

          

 

Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49 Q50 
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