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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

“A mídia estatal da Síria relatou que a coalizão 

de combate ao Estado Islâmico liderada pelos 

Estados Unidos atacou posições militares 

sírias no leste do país nesta quinta-feira, mas as 

Forças Armadas norte-americanas negaram. O 

Estado Islâmico perdeu a maior parte de seu 

território na Síria no ano passado, mas manteve 

controle de algumas áreas remotas no deserto e 

tem atacado o Exército sírio e forças aliadas 

nas últimas semanas. A coalizão também 

retomou recentemente sua própria campanha 

contra o grupo jihadista na Síria."Algumas de 

nossas instalações militares entre Albu Kamal 

e Humeima foram expostas durante a 

madrugada de hoje a agressão executada por 

jatos da coalizão dos Estados Unidos", disse a 

agência de notícias estatal Sana, citando fonte 

militar. Os ataques causaram apenas danos 

materiais e ocorreram 24 horas depois de um 

ataque do Estado Islâmico contra posições 

militares sírias na mesma região, segundo a 

agência. Uma autoridade militar dos EUA 

negou ter qualquer conhecimento dos ataques. 

"Nós não temos nenhum relatório operacional 

de um ataque da coalizão liderada pelos 

Estados Unidos contra alvos e forças pró-

regime sírio", disse à Reuters o porta-voz do 

Comando Central dos EUA, capitão Bill 

Urban.”. REUTERS. 

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/mid

ia-estatal-siria-diz-que-eua-atacaram-

posicoes-militares-do-pais-washington-

nega,9f9838bd24367be6f9b4cb754e227226bf

ek84oi.html, 24/05/2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto acima, é correto afirmar 

que os Estados Unidos: 

(A) Possuía a intenção de atacar posições 

militares Sírias no leste do país por acreditar 

serem estas aliadas ao Estado Islâmico. 

(B) Assim como o Estado Islâmico passaram a 

atacar posições militares Sírias em todo o país 

por igualmente se oporem ao governo. 

(C) lideram a coalização de combate ao Estado 

Islâmico que retomou recentemente sua 

própria companha contra o grupo jihadista na 

Síria. 

(D) causaram diversos danos as instalações 

militares entre Albu Kamal e Humeima, de 

ordem material e pessoal, com a morte de 

diversos civis e militares. 

(E) confirmou o ataque, mas afirmou que ele 

apenas ocorreu por acreditar não serem forças 

pró-regime sírio.  

QUESTÃO 02 

Segundo o texto é correto afirmar que: 

(A) que a agência de notícias estatal Sana, 

através de fontes militares, teve conhecimento 

de ataques pela coalizão de combate ao Estado 

Islâmico a posições militares Sírias no leste do 

país. 

(B) que os militares relataram que a 

coalização, tentando evitar ataques que 

estavam ocorrendo naquele momento pelo 

Estado Islâmico naquela região contra 

posições militares sírias, acabou acarretando 

danos materiais as instalações militares 

governamentais.  

(C) que o Estado Islâmico ainda possui grande 

parte do território Sírio, com controle absoluto 

de grandes áreas, o que o leva a atacar 

facilmente o exército Sírio e forças aliadas a 

ele. 

(D) que os Estados Unidos possuem relatório 

operacional de um ataque da coalização 

liderada por ele contra alvos e força pró-regime 

sírio.   

(E) que o Presidente do Estados Unidos negou 

ter qualquer conhecimento dos ataques. 
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QUESTÃO 03 

De acordo com o texto, a agência Estatal da 

Síria relatou: 

(A) constantes abusos que as forças militares 

sírias vêm sofrendo por ataques dos Estados 

Unidos.   

(B) que os ataques realizados pela coalização 

liderada pelos Estados Unidos, ocorreram 24 

horas depois de um ataque do Estado Islâmico 

contra posições militares sírias na região.  

(C) que a área afetada pelos ataques foi no 

norte do país.  

(D) que as instalações militares foram expostas 

pela manhã e só sofreram ataques terrestres.  

(E) que a fonte da agência estatal é anônima e 

não possui ligações com os dados militares do 

país. 

 

QUESTÃO 04 

Considere o parágrafo: “A mídia estatal da 

Síria relatou que a coalizão de combate ao 

Estado Islâmico liderada pelos Estados Unidos 

atacou posições militares sírias no leste do país 

nesta quinta-feira, mas as Forças Armadas 

norte-americanas negaram” (linhas de 1/5). 

Todos os termos abaixo poderiam substituir a 

expressão negritada, exceto: 

(A) porém  

(B) entretanto. 

(C) todavia  

(D) no entanto. 

(E) além disso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa correta no tocante a 

colocação da crase na frase: “Ofereci minha 

atenção a esta moça enquanto estava a dançar 

no salão, mas ela não quis, saindo as pressas a 

beira de um colapso nervoso.” 

(A) à, à, as, a. 

(B) a, à, as, à.  

(C) a, a, as, à.  

(D) a, a, às, à. 

(E) à, à, às, à. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO  

QUESTÃO 06 

Maria foi ao shopping realizar uma compra na 

semana promocional do estabelecimento, 

comprou ao total 60 itens, sendo 15 calças 

jeans e 
3

5
 do restante blusinhas das mais 

variadas, sabendo-se que os demais itens são 

acessórios, qual a fração que representa os 

acessórios em relação ao total de itens? 

(A) 
1

5
 

 

(B) 
2

5
 

 

(C) 
3

10
 

 

(D) 
8

10
 

 

(E) 
5

10
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QUESTÃO 07 

A torcida organizada do time Atléticos da 

União possui 180 membros, sendo que 25% 

não se encontram adimplentes com a 

organização, estando impedidos de participar 

de seus eventos e, cinco dos membros 

encontram-se afastados por problemas de 

ordem pessoal, razão pela qual foi decidido 

que apenas 60% dos membros poderiam 

comparecer aos jogos do time, para que outras 

problemáticas fossem resolvidas dentro da 

organização pelos demais. Assim, em relação 

ao número total de membros, qual é o valor em 

porcentagem dos membros que poderão 

assistir aos jogos do time? 

(A) 43,33%. 

(B) 52,25%. 

(C) 48,32%.  

(D) 62,01%.  

(E) 68,36% 

 

QUESTÃO 08 

Lucas queria comprar um vídeo game de R$ 

2.500,00, mas não possuía o valor à vista para 

adquiri-lo, ocasião em que o gerente da loja 

ofereceu vender a ele em 8 vezes, com juros 

mensais simples a 0,9%, o que não o ajudaria, 

pois o valor final aumentaria muito, ocasião 

em que Paulo, amigo de Lucas que com ele 

estava, disse que venderia seu vídeo game 

usado com juros simples três vezes menor que 

o da loja, com taxa mensal de 0,8%, em 5 

vezes. A diferença entre o preço da loja e do 

vídeo game do amigo de Lucas é de? 

(A) R$ 1.000,00 

(B) R$ 1.200,00 

(C) R$ 2.320,00 

(D) R$ 2.000,00 

(E) R$ 1.600,00 

 

 

 

QUESTÃO 09 

Um caminhoneiro precisa percorrer um 

determinado percurso que possui identificação 

do quilômetro através de uma placa o 

apontando a cada 500 metros, partindo do 

início da rodovia, ou seja, do km 0, após 

percorrer 3,75km, percebeu que já havia 

andando 
3

8
 de todo o percurso, por quantas 

placas precisará então passar este 

caminhoneiro até atingir seu objetivo final? 

(A) 12 

(B) 20 

(C) 36 

(D) 32 

(E)  28 

 

QUESTÃO 10 

Pâmela possui três irmãos, sendo um são 

paulino, um palmeirense e um flamenguista. 

Um de seus irmãos é negro, outro pardo e outro 

branco. Desta forma, sabemos que: ou o são 

paulino é negro ou o flamenguista é negro; ou 

o são paulino é pardo ou palmeirense é branco; 

ou flamenguista é branco ou o palmeirense é 

branco; ou o palmeirense é pardo ou o 

flamenguista é pardo. Portanto o são paulino, o 

palmeirense e o flamenguista são, 

respectivamente: 

(A) negro, pardo e branco. 

(B) branco, negro e pardo. 

(C) branco, pardo e negro. 

(D) pardo, negro e branco. 

(E) negro, branco e pardo. 
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E 

CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO 

QUESTÃO 11 

Conforme se verifica da Lei Orgânica do 

Município de Cerquilho/SP, precisamente, em 

seu artigo 3º, é certo informar que o 

Município possui as seguintes atribuições: 

(A) legislar de forma privativa sobre assuntos 

de interesse local. 

(B) criar, organizar e suprimir distritos, sem a 

necessidade de ser observada a legislação 

estadual. 

(C) elaborar apenas plano plurianual, sendo de 

competência do Estado a elaboração de 

diretrizes orçamentárias e os orçamentos 

anuais. 

(D) disciplinar a utilização dos logradouros 

públicos, sem interferência no trânsito e 

tráfego. 

(E) prestar sem cooperação técnica e financeira 

da União e do Estado, serviços de atendimento 

à saúde da população. 

 

QUESTÃO 12 

A fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial do 

Município e de todas as entidades da 

administração, direta e indireta, quanto a 

legalidade, legitimidade, economicidade, 

finalidade, motivação, moralidade, 

publicidade e interesse público, aplicação de 

subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida: 

(A) pelo poder judiciário. 

(B) unicamente pelo poder executivo. 

(C) pelo poder judiciário e pelo poder 

executivo.   

(D) pela Câmara Municipal, mediante controle 

externo, e pelos sistemas de controle interno do 

Executivo. 

(E) pela Câmara Municipal e pelo Ministério 

Público Federal. 

 

QUESTÃO 13 

No tocante aos danos causados pelas pessoas 

jurídicas de direito público e privado, 

prestadores de serviços públicos, é certo dizer 

que: 

(A) responderão pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causarem a terceiros, não 

cabendo direito de regresso contra os 

responsáveis nos casos de dolo ou culpa. 

(B) responderão pelos danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. 

(C) não responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

os quais responderão por si só por suas ações.  

(D) responderão apenas pelos danos que os 

agentes de pessoas jurídicas de direito público, 

nessa qualidade, causarem a terceiros. 

(E) responderão apenas pelos danos que os 

agentes de pessoas jurídicas de direito privado, 

prestadores de serviços públicos, nessa 

qualidade, causarem a terceiros. 

QUESTÃO 14 

Sobre a história da fundação do Município de 

Cerquilho é correto afirmar que: 

(A) apenas imigrantes espanhóis, sem a 

contribuição de outros povos construíram 

Cerquilho, razão pela qual passou a ter o citado 

nome de origem de seus fundadores, que 

significa em espanhol cercado, Cerquinho.  

(B) o primeiro Prefeito de Cerquilho, Antônio 

Souto, tomou posse em 3 de abril de 1959.  

(C) Em 24 de dezembro de 1948, Cerquilho 

que era apenas um distrito, assim eleito em 

1914 com nome de Freguesia de São José de 

Cerquilho, passou a ser elevado a categoria de 

Município. 

(D) Cerquilho tratava-se, inicialmente, de um 

hotel cercado por grandes muros para o 

repouso de tropeiros que passavam, rumo a 

feira na capital.  

(E) em 1948, um vagão de trem carregado com 

5 toneladas de dinamite, destruiu a cidade o 

que impossibilitou o seu progressivo sucesso, 

sofrendo consequência até os dias atuais. 
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QUESTÃO 15 

Sobre os dados do Município de Cerquilho é 

correto afirmar que: 

(A) em 2017 a população estimada era de 

46.733, conforme fonte do IBGE de 1º de 

julho de 2017. 

(B) em 2010 a população estimada era de 

30.000, conforme fonte do IBGE de 1º de julho 

de 2017.  

(C) a área de unidade territorial de Cerquilho 

em 2016 por Km² era de 140.000, conforme 

fonte do IBGE de 1º de julho de 2017.  

(D) em 2017 a população estimada era de 

69.480, conforme fonte do IBGE de 1º de julho 

de 2017. 

(E) em 2010 a população estimada era de 

52.000, conforme fonte do IBGE de 1º de julho 

de 2017. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICIOS 

QUESTÃO 16 

A política de assistência social deve ser 

realizada de forma integrada às demais 

políticas sociais setoriais, visando a enfrentar 

as desigualdades e garantir mínimos sociais, na 

perspectiva da universalização dos direitos. 

Para tanto, tais políticas devem; 

I – Prover serviços, programas, projetos e 

benefícios de proteção social básica e/ou 

especial para as famílias, indivíduos e grupos 

que deles necessitarem  

II – Contribuir para a inclusão e a equidade dos 

usuários e grupos específicos, ampliando o 

acesso aos bens e serviços socioassistenciais 

básicos e especiais em áreas urbana e rural.  

III – Assegurar que as ações no âmbito da 

assistência social tenham centralidade no 

indivíduo, visando contribuir especialmente 

para a convivência coletiva.  

(A) apenas o item I é verdadeiro.  

(B) apenas o item II é verdadeiro.  

(C) apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) todos os itens são verdadeiros.  

QUESTÃO 17 

De acordo com a Política Nacional de 

Assistência Nacional - PNAS/2004 –, o 

público usuário da política de assistência social 

é formado por: 

(A) cidadãos e grupos que se encontram em 

situações de riscos e vulnerabilidades.  

(B) cidadãos e grupos em vantagem pessoa 

resultante de deficiências.  

(C) cidadãos e grupos sem identidades 

estigmatizadas em termos étnico, cultural e 

sexual.  

(D) cidadãos e grupos sem perda ou fragilidade 

de vínculos de afetividade.  

(E) cidadãos e grupos que se encontram em 

boa situação socioeconômica.  

 

QUESTÃO 18 

No que se refere ao direito à convivência 

familiar e comunitária da criança e do 

adolescente, assinale a alternativa correta: 

(A) Toda criança ou adolescente tem direito a 

ser criado e educado em família substituta, se 

assim o desejar, uma vez que na legislação 

brasileira vige o princípio da autonomia da 

vontade.  

(B) A permanência da criança e do adolescente 

em programa de acolhimento institucional não 

se prolongará por mais de quatro anos.  

(C) Não será garantida a convivência da 

criança e do adolescente com a mãe ou o pai 

privado de liberdade.  

(D) A convivência familiar é um direito que se 

aplica apenas aos maiores de 18 (dezoito) anos.  

(E) Toda criança ou adolescente que estiver 

inserido em programa de acolhimento familiar 

ou institucional terá sua situação reavaliada, no 

máximo, a cada seis meses.  
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QUESTÃO 19 

Como se pode perceber ao se analisar o cenário 

brasileiro, a redução da ação estatal na área 

social tem sido acompanhada pela expansão da 

participação da sociedade civil na provisão das 

políticas sociais através das organizações não 

governamentais e das parcerias, que estão 

contribuindo para:  

I – a ressignificação da questão social e a 

regressão das políticas de combate à pobreza 

em prol das políticas redistributivas, de 

natureza pública, constitutiva de direitos.  

II – a autogestão comunitária e as várias 

formas de economia solidária como 

alternativas no atendimento às necessidades e 

ao enfrentamento das contradições do sistema 

de reprodução social.  

III – a concretização da disciplina para o 

renascimento de novas forças políticas diante 

da democratização da sociedade civil.  

IV – o deslocamento do atendimento às 

requisições da classe trabalhadora para a esfera 

do mercado sob a justificativa da 

democratização do Estado.    

(A) apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(B) apenas os itens I e IV são verdadeiros.  

(C) apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(D) apenas os itens II e IV são verdadeiros.  

(E) apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 20 

No que se refere ao Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), pode-se afirmar 

que ele engloba: 

(A) os benefícios previdenciários.  

(B) os benefícios assistenciais.  

(C) os benefícios condicionados.  

(D) os benefícios participativos.  

(E) os benefícios coletivos.     

 

 

QUESTÃO 21 

No que se refere à família substituta no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta: 

I – A guarda confere à criança ou adolescente 

a condição de independente, para todos os fins 

e efeitos de direito, inclusive previdenciários.  

II – O Estatuto da Criança e do Adolescente 

não trata da questão da família substituta.  

III – A colocação em família substituta 

estrangeira constitui medida excepcional, 

somente admissível na modalidade de guarda.  

IV – A colocação em família substituta não 

admitirá transferência da criança ou 

adolescente a terceiros ou a entidades 

governamentais ou não governamentais, sem 

autorização judicial 

(A) apenas o item II é verdadeiro.  

(B) apenas o item III é verdadeiro.  

(C) apenas o item IV é verdadeiro. 

(D) apenas os itens III e IV são verdadeiros.  

(E) todos os itens são falsos.   

 

QUESTÃO 22 

A tipificação nacional de serviços 

socioassistenciais está organizada nos 

seguintes níveis de complexidade do SUAS: 

(A) Proteção social básica e proteção social 

especial.  

(B) Proteção social básica e proteção social 

especial de média e alta complexidade.  

(C) Proteção social básica e proteção social de 

alta complexidade.  

(D) Proteção social básica e proteção social 

especial de média complexidade.  

(E) Proteção social especial de média e alta 

complexidade.  
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QUESTÃO 23 

No que se refere aos direitos do idoso, 

garantidos no Estatuto do Idoso, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Cabe ao Poder Público criar entidades de 

profissionalização especializada para os 

idosos, aproveitando seus potenciais e 

habilidades para atividades regulares e 

remuneradas, bem como estimular as empresas 

para admissão de idosos ao trabalho.  

II – Os planos de saúde privados podem 

estabelecer valores mais altos para 

atendimento do idoso com mais de 60 anos, 

independente da data de contrato.  

III – O idoso é sujeito de direitos e, nos casos 

de falta, omissão ou abuso da família, caberá 

ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário 

adotar medidas de proteção, exceto abrigo 

temporário ou permanente em entidades que 

desenvolvem programas de institucionalização 

de longa permanência.  

IV – Os idosos portadores de deficiência ou 

com limitação incapacitante terão atendimento 

especializado, nos termos da lei.  

V – Os órgãos e entidades públicas e privadas 

que têm competência de implementação da 

política nacional de saúde devem manter 

centros de referência em gerontologia, 

evitando sua relação com os demais serviços 

de saúde, de forma a garantir a qualidade da 

assistência ao idoso.    

(A) apenas o item I é verdadeiro.  

(B) apenas os itens II e IV são verdadeiros.  

(C) apenas os itens I e IV são verdadeiros.  

(D) apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.  

(E) apenas os itens I, II, IV e V são 

verdadeiros.  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 24 

As análises socioeconômicas, os laudos, os 

pareceres e as entrevistas, entre outros 

recursos, possibilitam caracterizar a população 

usuária. Permitem, portanto, o conhecimento 

de suas condições de vida, de estratégias de 

sobrevivência, do seu universo valorativo e de 

formas de articulação com o campo da 

proteção social.  

Tais recursos, nos processos de trabalho, 

permitem ao profissional compreender com 

mais exatidão:  

(A) o objeto de trabalho do profissional. 

(B) a dimensão tecnicista do profissional.  

(C) a relevância do trabalho profissional.  

(D) a capacidade epistemológica do 

profissional.  

(E) a finalidade do trabalho do profissional.  

 

QUESTÃO 25 

No que se refere ao direito à convivência 

familiar, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta: 

I – O reconhecimento do estado de filiação é 

um direito personalíssimo, imprescritível.  

II – O direito à convivência familiar é exercido 

exclusivamente na família natural, que é a 

detentora de tal atribuição.  

III – O exercício do poder familiar será 

exercido preferencialmente pelo pai, e de 

forma subsidiária pela mãe. 

IV – A falta ou a carência de recursos materiais 

não implica na perda do poder familiar.  

(A) apenas o item I é verdadeiro.  

(B) apenas o item II é verdadeiro.  

(C) apenas os itens II e IV são verdadeiros.  

(D) apenas os itens I e IV são verdadeiros.  

(E) apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.  
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QUESTÃO 26 

No que se refere à Proteção Social Básica do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

pode-se afirmar que é destinada a: 

(A) famílias estrangeiras, que optem pela 

permanência no País, a nacionalidade 

brasileira, nos termos da Constituição Federal. 

(B) famílias e indivíduos que já se encontram 

em situação de risco e que tiveram seus direitos 

violados por ocorrência de carência 

econômica.  

(C) prevenção de riscos sociais e pessoais, por 

meio da oferta de programas, projetos, serviços 

e benefícios a indivíduos e famílias em 

situação de constante abuso sexual.  

(D) famílias e indivíduos que já se encontram 

em situação de risco e que já tiveram seus 

direitos violados por ocorrência de abandono, 

maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre 

outros aspectos.  

(E) prevenção de riscos sociais e pessoais, por 

meio da oferta de programas, projetos, serviços 

e benefícios a indivíduos e famílias em 

situação de vulnerabilidade social.       

 

QUESTÃO 27 

No que se refere ao projeto de intervenção, 

assinale a alternativa correta: 

(A) Define suas competências e relações de 

subordinação.  

(B) Subordina sua ação à razão tecnicista e 

institucionalizada.  

(C) Limita sua capacidade de crítica e 

independência profissional.  

(D) Delimita suas funções privativas e 

obrigações.  

(E) Manifesta sua dimensão reflexiva e 

teleológica.  

 

 

 

 

QUESTÃO 28 

Os programas de transferência de renda no 

Brasil, atualmente, têm como tendências ou 

condições qualificadoras:  

(A) despolitização dos movimentos sociais e 

expansão do associativismo favorecendo a 

apropriação dos bens sociais pela coletividade 

com equidade e justiça social.  

(B) autonomia e emancipação política da 

família em situação de risco social. 

(C) defesa do protagonismo do usuário e de 

soluções imediatas para superação da pobreza 

e das desigualdades sociais. 

(D) acesso e permanência da criança e do 

adolescente na escola e redução da incidência 

do trabalho infanto-juvenil.  

(E) focalização no atendimento nas famílias 

em situação de vulnerabilidade e abaixo da 

linha da pobreza, sem condicionalidades.  

 

QUESTÃO 29 

O SINASE (Lei n. 12.594/2012) significa: 

(A) Sistema Nacional de Assistência 

Socioeconômica.  

(B) Sistema Nacional de Assistência 

Socioemergencial. 

(C) Sistema Nacional de Agendamento 

Socioeducativo.  

(D) Sistema Nacional de Aprendizagem 

Socioeducativa.  

(E) Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo.     
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QUESTÃO 30 

No que se refere ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente, analise os itens a seguir e, ao 

final, assinale a alternativa correta: 

I – A falta ou a carência de recursos materiais 

constitui motivo suficiente para a proibição de 

reprodução humana.  

II – A falta ou a carência de recursos materiais 

não constitui motivo suficiente para a perda ou 

a suspensão do poder familiar.  

III – A falta ou a carência de recursos materiais 

constitui motivo suficiente para a cassação do 

poder familiar.  

IV – A falta ou a carência de recursos materiais 

constitui motivo suficiente para a perda ou a 

suspensão do poder familiar.  

(A) apenas o item I é verdadeiro.  

(B) apenas o item II é verdadeiro.  

(C) apenas o item III é verdadeiro.  

(D) apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) apenas os itens I e III são verdadeiros.  

 

 

 


