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LÍNGUA PORTUGUESA                         10 (questões) 

 
01. A língua portuguesa apresenta a faculdade de 
contrair determinadas classes de palavras em um único 
termo. Assim, o termo “essa” destacado na frase 
abaixo é composto pela contração de: 
 
“Dentro desse grupo, muitos dizem não ter essa 
preocupação porque fazem as contas de cabeça 
(27,4%).” (Adaptado de UOL, 29/01/2018) 
 
a) Pronome e artigo indefinido. 
b) Adjetivo e artigo definido. 
c) Preposição e pronome oblíquo. 
d) Pronome e artigo definido. 
 
02. Na frase “Se houvesse controle maior dos gastos, 
uma tomada de crédito melhor, teríamos uma taxa de 
juros menor e uma inadimplência menor.” (Adaptado de 
UOL, 29/01/2018), transformando a palavra “controle” 
para o plural (“controles”) e concordando os demais 
termos com ela, obtemos o seguinte enunciado: 
 
a) Se houvessem controles maiores dos gastos, uma 

tomada de crédito melhores, teríamos uma taxa de 
juros menor e uma inadimplência menor. 

b) Se houvesse controles maiores dos gastos, uma 
tomada de crédito melhor, teríamos uma taxa de 
juros menor e uma inadimplência menor. 

c) Se houvessem controles maior dos gastos, uma 
tomada de crédito melhores, teríamos uma taxa de 
juros menor e uma inadimplência menores. 

d) Se houvesse controles maiores dos gastos, umas 
tomadas de créditos melhores, teríamos uma taxa 
de juros menor e uma inadimplência menor. 

 
03. “„Ela considera que, para melhorar a estatística, 
seria necessário colocar educação financeira nas 
escolas.” (Adaptado de UOL, 29/01/2018).  
 
Em relação às classes gramaticais das palavras do 
trecho acima, assinale a alternativa correta: 
 
a) Não há artigo na frase. 
b) Existem exatamente dois verbos no período. 
c) “Ela” classifica-se como um pronome 

demonstrativo.   
d) “financeira” classifica-se como um adjetivo. 
 
04. Na frase abaixo, a vírgula imediatamente após 
“informação” foi incorretamente empregada, pois 
descumpriu a seguinte regra gramatical: 
 
“A criança já cresce com a informação, e conscientiza 
os pais.” (Adaptado de UOL, 29/01/2018) 
 
a) Não se separam por vírgula orações unidas por 

conjunção “e” que tenham o mesmo sujeito. 
b) Não se deve separar por vírgula elementos de 

mesma função sintática. 
c) Não se separam por vírgula complementos verbais. 

d) Não se utiliza vírgula em início de oração. 
 
05. Assinale a alternativa que apresenta o melhor 
sinônimo para substituição do termo “controle” na frase 
abaixo: 
 
“De acordo com o levantamento, 45% não fazem 
controle do orçamento.” (Adaptado de Uol, 29/01/2018) 
 
a) Aumento. 
b) Ingerência. 
c) Manejo. 
d) Busca. 
 
06. “O brasileiro não aprendeu nada com a crise dos 
últimos anos.” (Adaptado de UOL, 29/01/2018).  
 
O verbo “aprendeu” presente no trecho acima está 
conjugado no seguinte tempo e modo verbal: 
 
a) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
b) Pretérito do Subjuntivo. 
c) Pretérito Perfeito do Indicativo. 
d) Imperativo Afirmativo. 
 
07. Analise o trecho abaixo. Dentre as alternativas, 
classifica-se como advérbio o seguinte termo: 
 
“Fazer conta de cabeça não funciona, a gente não 
lembra nem o que almoçou ontem, ainda mais quanto 
gastou.” (Adaptado de UOL, 29/01/2018) 
 
a) “funciona” 
b) “a gente” 
c) “ontem” 
d) “quanto” 
 
08. Assinale a alternativa em que esteja sublinhado o 
sujeito da oração (frases adaptadas de UOL, 
29/01/2018): 
 
a) Mesmo que a gente tenha tido uma crise 

econômica muito severa, as pessoas não mudam 
os comportamentos. 

b) Não é que as pessoas não sabem que a educação 
financeira é importante. 

c) Eu tinha a impressão de que a crise ia ter um 
impacto positivo, que ela iria colocar a vida 
financeira como prioridade. 

d) Olhar para a vida financeira pressupõe que lide 
com frustrações de não conseguir comprar tudo o 
que se quer. 

 
09. A palavra “hábitos” da frase abaixo é acentuada 
devido à seguinte regra gramatical: 
 
“Embora cortar as despesas ainda seja uma tarefa 
difícil, 40% dos entrevistados mudaram os hábitos de 
consumo.” (Adaptado de UOL, 29/01/2018) 
 
a) Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas 

em “o”, seguidas ou não de “s”. 
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b) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas, 
incluídas nesta regra as terminadas em ditongo, 
seguido ou não de “s”. 

c) Acentuam-se as palavras monossílabas terminadas 
em “o”, seguidas ou não de “s”. 

d) Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em 
“o”, seguidas ou não de “s”. 

 
10. “A razão é clara: achava sua conversação menos 
insossa que a dos outros homens.” (Machado de Assis, 
OC,II, 495) 
 
Os dois pontos presentes no trecho em questão são 
utilizados com o objetivo de: 
 
a) Representar uma palavra escrita de forma 

abreviada. 
b) Separar num período as orações da mesma 

natureza que tenham certa extensão. 
c) Anunciar um esclarecimento, uma síntese ou uma 

consequência do que foi enunciado. 
d) Indicar certas inflexões de natureza emocional – 

por exemplo, tristeza, cólera, sarcasmo. 
 
MATEMÁTICA                                         05 (questões) 

 
11. Um agricultor planta 60 mudas de alface em uma 
área de 27 metros quadrados de horta. Com base nisso 
e considerando a mesma proporção, é correto afirmar 
que se o agricultor desejar fazer um novo canteiro de 
alfaces, deverá plantar 100 mudas em um canteiro 
contendo: 
 
a) 30 m²  
b) 45 m²  
c) 50 m²  
d) 72 m² 
 
12. Em uma livraria cada livro custa R$ 26,50. 
Considerando que Maria comprará dois livros e que 
receberá um desconto de 10% para pagamento à vista, 
é correto afirmar que o total a ser pago por Maria será 
de: 
 
a) R$ 47,70 
b) R$ 48,50 
c) R$ 53,00 
d) R$ 54,50 
 
13. O sistema de numeração romana (algarismos 
romanos ou números romanos) desenvolveu-se na 
Roma Antiga, e foi utilizado em todo o Império 
Romano. Com base nisso, represente o número 450 
por meio de números romanos: 
 
a) MDV  
b) CDX 
c) CDL 
d) CDXXX 
 

14. Para ir até sua amiga, Ana demora 1 hora, 40 
minutos e 10 segundos. Com base nisso, é correto 
afirmar que, para visitar sua amiga, Ana demora um 
tempo, em segundos, de: 
 
a) 5750 segundos. 
b) 5800 segundos. 
c) 6000 segundos. 
d) 6010 segundos. 
 
15. Pedro é pescador e em uma de suas pescarias 
levou consigo 5 rolos de linha contendo 300 metros de 
linha cada. Com base nisso, é correto afirmar que a 
soma de todos os rolos de linhas, em quilômetros (km), 
é igual a: 
 
a) 0,15 km 
b) 1,5 km 
c) 15 km 
d) 150 km 
 

 
GERAIS E ATUALIDADES                      05 (questões) 

 
16. Paula Díaz uma jovem de 19 anos despertou 
comoção nas redes sociais com vídeos em que pede à 
presidente do Chile Michelle Bachelet que lhe permita 
uma eutanásia. No entanto, faltam informações sobre a 
doença e um dos diagnósticos atribui os sintomas a um 
transtorno psiquiátrico. A jovem chilena, que nasceu na 
cidade de Talca, ao sul da capital, Santiago, sofre 
desde o fim de 2013 de um mal raro que, até agora, 
não foi diagnosticado de forma conclusiva pelos 
médicos de seu país. 
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 14 de fevereiro de 2018) 
 
A notícia acima relata o pedido de uma jovem chilena 
para a realização da Eutanásia. Sobre a Eutanásia é 
correto afirmar: 
 
a) A eutanásia pode ser definida como um 

procedimento pelo qual se traz a um paciente em 
estado terminal, ou portador de uma doença 
incurável que esteja em sofrimento constante, uma 
morte rápida e sem dor. 

b) A eutanásia pode ser definida como um 
procedimento pelo qual é realizado o transplante 
neural, que busca a melhora parcial ou completa 
da enfermidade que o doente possui. 

c) A eutanásia promove experimentos, através de 
células tronco no portador de doença incurável que 
esteja em sofrimento constante. 

d) A eutanásia é um medicamento experimental rico 
em canabidiol (à base de maconha). 

 
17. A HelpAge International é uma rede global de 
organizações que lutam pelos direitos dos idosos. Uma 
das frentes de batalha é fazer com que a ONU 
(Organização das Nações Unidas) tenha uma 
convenção sobre os direitos dos idosos, assim como há 
documentos específicos da entidade para as crianças e 
para as mulheres. A Assembleia Geral da ONU criou, 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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em 2010, um grupo de trabalho para tratar da questão 
envelhecimento. Nos próximos dez anos, a população 
idosa passará de um bilhão; em 2030, haverá mais 
gente acima dos 60 do que abaixo dos dez. 
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 14 de fevereiro de 2018) 

 
No Brasil no ano 2003 foi instituída a Lei Federal que 
garante aos idosos brasileiros os seus direitos e as 
obrigações da sociedade para com eles. A Lei em 
questão é denominada: 
 
a) Estatuto da Maturidade. 
b) Estatuto do Idoso. 
c) Estatuto da Terceira Idade. 
d) Estatuto da Sabedoria. 
 
18. Complete a lacuna corretamente: 
 
O Brasil já teve três capitais, incluindo a atual Brasília. 
A primeira capital brasileira foi  ____________, no 
período entre 1549 e 1763, o Rio de Janeiro foi a 
segunda, entre os anos de 1763 a 1960 e, finalmente, 
Brasília desde 1960. 
 
a) Belo Horizonte. 
b) São Paulo. 
c) Salvador. 
d) Recife. 
 
19. O aniversário do município de Leme-SP é 
comemorado anualmente no dia: 
 
a) 01 de maio. 
b) 29 de agosto. 
c) 07 de setembro. 
d) 15 novembro. 
 
20. A cidade de Campo Grande é a capital de um 
estado localizado na região: 
 
a) Norte. 
b) Nordeste. 
c) Sudeste. 
d) Centro-Oeste. 
 
 
 
 
 
ESPECÍFICAS                                          30 (questões) 

 
21. O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é todo 
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 
trabalhador, destinado a proteção contra riscos 
capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. 
São exemplos de EPI’s, exceto: 
 
a) Protetor auricular.  
b) Capacete.  
c) Cones. 
d) Coturno.  
 

22. Devemos lavar as mãos: 
 
 I- Antes de iniciar o manuseio de alimentos;  
 II- Antes de manusear o lixo;  
 III- Depois de utilizar o sanitário. 
 
Dos itens acima:  
 
a) Apenas os itens II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
23. Assinale a alternativa que corresponde a um 
material reciclável: 
 
a) Esponja de aço.  
b) Lata de tinta.  
c) Lata de alumínio.  
d) Fotografia.  
 
24. Qualquer substância com ação química, oxidante 
ou redutora, que exerce ação branqueadora é 
denominada: 
 
a) Alvejante.  
b) Desodorizante.  
c) Desengordurante.  
d) Amaciante.  
 
25. (1) O detergente neutro é uma excelente opção 
para limpezas do dia-a-dia, mas não se encaixa para 
boas limpezas em indústrias e empresas, pois o gasto 
seria muito maior, principalmente por ser ideal para 
lavar louças, talheres e utensílios domésticos. (2) Já o 
detergente Alcalino Clorado consiste em um produto 
químico concentrado, especialmente desenvolvido para 
limpeza de superfícies em geral, contendo cloro em sua 
composição, possui poder alvejante, desta forma, o seu 
poder de limpeza é maior do que os outros detergentes 
comuns. 
 
Sobre o trecho acima: 
 
a) Apenas o primeiro trecho está correto. 
b) Apenas o segundo trecho está correto. 
c) Está totalmente correto. 
d) Está totalmente incorreto.  
 
26. São atitudes que preservam o Meio Ambiente, 
exceto: 
 
a) Reduzir o consumo de água.  
b) Reaproveitar materiais. 
c) Preservar as árvores. 
d) Direcionar o lixo de forma imprudente. 
 
27. Em relação ao uso do Avental, analise os itens a 
seguir: 
 
 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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 I- Devem ser usados quando houver 
possibilidade de molhar ou contaminar os uniformes; 
 II- Devem ser impermeáveis, estar limpos 
sempre que houver necessidade de uso e trocados 
quando necessário; 
 III- Não devem ser utilizados durante as 
refeições e nem fora do local de trabalho. 
 
Dos itens acima:  
 
a) Apenas os itens II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
28. O Equipamento de Proteção Individual (EPI) abaixo 
é denominado:  
 

 
 
a) Arnês. 
b) Mosquetão.  
c) Viseira.  
d) Tampões.  
 
29. Em relação aos princípios da limpeza, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Antes de iniciar a limpeza, deve-se remover do 

recinto os sacos plásticos contendo os resíduos 
(lixo), devidamente amarrados.  

b) Deve-se utilizar anéis, pulseiras e demais adornos 
durante o desempenho das atividades de trabalho.  

c) Identificar ou sinalizar, como medida de segurança, 
os corredores e locais de grande circulação, 
durante o processo de limpeza. 

d) Deve-se utilizar o uniforme e os equipamentos de 
proteção individual.  

 
30. São as atitudes que dependem de você no seu 
ambiente de trabalho e que contribuem para a 
preservação do meio ambiente: 
 
 I- Se for o último a ir embora, desligar as luzes 
da sala; 
 II- Separar os materiais que não são mais 
utilizados e podem ser reciclados;  
 III- Não deixar a torneira aberta enquanto 
escovar os dentes.  
 
Dos itens acima:  
 
 

a) Apenas os itens II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
31. São formulações que têm na sua composição 
substâncias microbicidas e apresentam efeito letal para 
microrganismos não esporulados. Recomendado para 
limpar pisos, azulejos e outras superfícies laváveis, 
principalmente dos banheiros e cozinhas, trata-se do: 
 
a) Sapólio.  
b) Algicida.  
c) Esterilizante.  
d) Desinfetante.  
 
32. (1) Os panos de uso exclusivo para o chão devem 
ser identificados e não devem ser utilizados para 
secagem de utensílios ou superfícies de contato com 
os alimentos. (2) A higienização dos panos deve ser 
feita imediatamente após o uso e devem ser 
adequadamente secos antes de serem guardados. 
 
Sobre o trecho acima: 
 
a) Apenas o primeiro trecho está correto. 
b) Apenas o segundo trecho está correto. 
c) Está totalmente correto. 
d) Está totalmente incorreto.  
 
33. As regras de convivência no ambiente de trabalho 
incluem algumas atitudes essenciais, sendo essas: 
 
(__) Respeito e tolerância; 
(__) Apreço e interesse pela vida pessoal dos colegas 
de trabalho; 
(__) Obediência à hierarquia. 
  
Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para 
as falsas e em seguida assinale a alternativa que 
apresenta a ordem correta de cima para baixo: 
 
a) V-F-V. 
b) F-V-F. 
c) V-F-F. 
d) V-V-F. 
 
34. Atualmente grande parte da limpeza institucional é 
realizada com a utilização do MOP: 
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A imagem acima apresenta um dos exemplos de MOP 
que podem ser utilizados na limpeza. Sobre o MOP é 
incorreto afirmar: 
 
a) Existe MOP nas versões úmida e seca. 
b) A utilização do MOP torna a limpeza mais lenta e 

dificultosa. 
c) A vantagem do MOP quanto à vassoura é o fato de 

realizar a limpeza sem levantar poeira. 
d) A limpeza com a utilização do MOP pode ser 

realizada em diversos tipos de pisos diferentes. 
 
35. O propósito e definição dos produtos 
biodegradáveis é a decomposição mais rápida na 
natureza, são compostos por itens orgânicos para que 
os agentes biológicos naturais facilitem sua 
degradação. Evitando a contaminação do solo, dos 
rios, do ar, enfim, da Terra. 
A lista de produtos biodegradáveis é imensa, são 
caracterizados por selos com certificação ambiental, 
sendo bem abrangentes e possibilitando muitas opções 
para quem quer viver uma vida respeitando o meio 
natural onde se vive. 

(Fonte: http://www.pensamentoverde.com.br/produtos/produtos-
biodegradaveis/ >acesso em 15 de fevereiro de 2018) 

 
Sobre os produtos de limpeza biodegradáveis é correto 
afirmar que: 
 
a) Os produtos de limpeza biodegradáveis utilizam 

compostos naturais e se decompõe facilmente na 
natureza. É fundamental que as embalagens dos 
produtos também sejam biodegradáveis. 

b) Os produtos de limpeza biodegradáveis não são 
eficientes na limpeza. 

c) Os produtos de limpeza biodegradáveis são mais 
baratos que os não biodegradáveis e por este 
motivo não possuem as mesmas quantidades de 
ativos que auxiliam na limpeza de ambientes 
internos. 

d) Os produtos de limpeza biodegradáveis são 
compostos por derivados de petróleo, por isso mais 
eficientes na limpeza. 

 
36. Consiste-se na retirada de sujidade, pó ou poeira, 
mediante a utilização de vassoura, e/ou aspirador. 
Trata-se da: 
 
a) Limpeza molhada.  
b) Limpeza úmida.  
c) Limpeza pesada.  
d) Limpeza seca.  
 
37. Na limpeza de tetos: 
 
(1) Utilize óculos de proteção ou máscara de proteção 
facial, para realizar a limpeza do teto. (2) A operação 
deve ser realizada antes de qualquer outra, respeitando 
sempre a ordem de cima para baixo e do fundo para a 
porta. 
 

Sobre o trecho acima: 
 
a) Apenas o primeiro trecho está correto. 
b) Apenas o segundo trecho está correto. 
c) Está totalmente correto. 
d) Está totalmente incorreto. 
 
38. Quanto à utilização de produtos saneantes: 
 
 I- Utilizar somente produtos que estejam em 
embalagens rotuladas;  
 II- Utilizar somente produtos que estejam 
dentro do prazo de validade; 
 III- Misturar produtos saneantes, pois se tornam 
mais potentes. 
 
Dos itens acima:  
 
a) Apenas os itens II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
39. Assinale a alternativa correta sobre o “Saponáceo 
em pó”: 
 
a) Pode ser utilizada para a desinfecção de banheiros 

e lavabos. 
b) Não é indicado para a limpeza difícil ou mais 

pesada. 
c) Deve sempre ser misturado com álcool e água, 

antes da utilização. 
d) Trata-se de um produto de limpeza abrasivo. 
 
40. São materiais recicláveis que devem ser 
descartados em lixeiras de cor amarela: 
 
 I- Aerossóis; 
 II- Arames;  
 III- Garrafas.  
 
Dos itens acima:  
 
a) Apenas o item II está correto. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
41. Complete a lacuna corretamente: 
 
Ideal para limpezas profundas, a __________ remove 
sujeiras e gorduras impregnadas lugares de 
churrasqueiras, grelhas e fundo de panelas, de forma 
mais rápida e fácil. Cuidado, é indicada somente para 
objetos que precisam de limpeza mais pesada e que 
não são sensíveis a riscos. 
 

a) Esponja Mágica. 
b) Esponja “Lã de Aço”. 
c) Esponja Natural.  
d) Esponja Multiuso.  
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42. Em relação aos Limpa-vidros, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
a) O produto deve ser sempre utilizado de forma 

uniforme e sem excessos. 
b) A espuma formada deve ser esfregada e removida 

para que não manche a superfície. 
c) Podem ser utilizados em vidros, metais, alumínios, 

madeiras, carpetes e principalmente cerâmica.  
d) São produtos com capacidade para remoção de 

manchas e sujeiras específicas, promovendo brilho 
em vidros de diferentes tipos. 

 
43. Em relação a conduta de higiene pessoal, responda 
(V) verdadeiro ou (F) falso.  
 
(__)- Manter-se adequadamente higienizado, com 
banho diário, cabelos limpos e presos, unhas aparadas 
e limpas; 
(__)- Não comer ou fumar quando executar tarefas de 
limpeza; 
(__)- Lavar bem os alimentos como frutas, verduras e 
legumes antes do consumo. 
 
a) V-V-V. 
b) V-F-F.  
c) V-V-F. 
d) V-F-V. 
 
44. São atitudes corretas em relação aos cuidados com 
os materiais de limpeza: 
 
 I- Quando deixar um produto forte agir por mais 
tempo, evitar ficar no local; 
 II- Evitar contato com os olhos; 
 III- Checar se é alérgico a algum dos 
compostos do produto a ser utilizado.  
 
Dos itens acima:  
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
45. Trata-se de um EPI utilizado para proteção dos 
membros superiores: 
 
a) Perneira de segurança.  
b) Luva em vaqueta. 
c) Botas de borracha.  
d) Corrimão. 
 
46. Na coleta seletiva de lixo, devemos descartar latas 
de refrigerante em lixeiras de cor: 
 
a) Vermelha.  
b) Verde. 
c) Amarela. 
d) Azul. 
 

47. A água parada em ralos, pode se tornar um 
potencial criadouro de mosquitos transmissores da 
dengue. Com limpeza dos ralos é possível evitar que o 
ralo se torne um criadouro, depositando no mesmo: 
 
a) Vinagre escuro. 
b) Óleo de soja. 
c) Hipoclorito de sódio. 
d) Água morna. 
 
48. As persianas podem ser de alumínio ou PVC e para 
a realização da sua limpeza é correto: 
 
(__)- Fechar as lâminas e limpar com pano umedecido 
em sabão neutro; 
(__)- Depois da limpeza com o pano úmido deve-se 
finalizar com um pano seco; 
(__)- Após finalizar com o pano seco a última etapa é 
aplicar a cera em pasta. 
 
Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para 
as falsas e em seguida assinale a alternativa que 
apresenta a ordem correta de cima para baixo: 
 
a) V-V-F. 
b) F-V-F. 
c) V-F-F. 
d) F-F-V. 
 
49. No trato diário com o público externo é correto: 
 
 I- Tratar a todos com deferência; 
 II- Ser gentil e cortês durante a fala; 
 III- Apresentar atitudes solicitas e atenciosas. 
 
Dos itens acima:  
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
50. Assinale a alternativa incorreta, em relação os 
cuidados com os produtos saneantes: 
 
a) Mantenha os produtos saneantes fora do alcance 

de crianças e animais.  
b) Reutilize as embalagens vazias dos produtos. 
c) Mantenha os saneantes protegidos do sol, da 

chuva, da umidade e bem longe do calor e do fogo.  
d) Guarde longe de alimentos, bebidas, 

medicamentos e cosméticos.  
 
 
 


