
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA PORÃ 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Informática Básica 6 a 10 
Matemática 11 a 13 
Conhecimentos Gerais 14 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 
acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 
4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 
realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. 
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 
azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 
erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será substituída 
caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido 
para correção. 
10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 
Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 
da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Luta contra o preconceito 
Empresas e instituições financeiras se unem à Faculdade 

Zumbi dos Palmares para assegurar maior acesso dos negros a 
empregos de alta qualidade 

 
Para um sonho se tornar realidade, em primeiro lugar, 

obviamente, é preciso sonhar. Depois, faz-se necessário lutar 
por esse sonho com seriedade e persistência. Há dez anos, o 
reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, o advogado e 
professor José Vicente, sonhou com uma bem sucedida 
inclusão profissional do negro nas grandes empresas. Desde 
então, dedicou-se a isso com afinco e esmero. Na terça-feira 19, 
véspera do Dia da Consciência Negra, foi realizada a sétima 
edição do evento Jornadas da Diversidade. Reuniu, no Hotel 
Maksoud Plaza, em São Paulo, instituições financeiras, como o 
Banco Bradesco, e empresários para discutir e promover a 
mesma causa de José Vicente. As 70 empresas signatárias desse 
projeto de inclusão atuam na expansão da contratação e na 
retenção de pessoas negras em seus quadros de funcionários. 

Para José Vicente, o acesso dos negros aos empregos de 
alta qualidade em empresas de grande porte, é condição 
indispensável para que a democracia avance de forma 
significativa no País. “Isso tem importância extraordinária. 
Coloca na agenda esse tema estruturante da nossa sociedade”, 
diz ele. A iniciativa pela equidade e diversidade dentro das 
corporações tem dado bons frutos. No evento, presidentes e 
diretores dessas empresas engajadas na luta contra o 
preconceito deixaram claro que têm o objetivo de superar 
obstáculos para incluir os negros no topo das corporações. 
“Quando o indivíduo é valorizado, ele se sente seguro, 
respeitado e vai apresentar o que tem de melhor”, diz a 
empresária Claudia Pohlmann, vice-presidente da Corteva. 

Políticas públicas 
A iniciativa empresarial é de suma importância para 

mudar a realidade do negro no mercado de trabalho. Segundo o 
Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 65% 
dos desempregados no Brasil são pretos ou pardos. “Nas cinco 
mil maiores empresas brasileiras não encontramos negros no 
primeiro, segundo ou no terceiro escalão da hierarquia de 
comando”, diz José Vicente. A Faculdade Zumbi do Palmares 
se propõe a cumprir esse papel aglutinador e estimular a 
reflexão, o debate e a qualificação profissional para mudar essa 
dura realidade do mercado de trabalho. A capacidade do reitor 
para unir corporações empresariais e propor políticas públicas 
e ações afirmativas em torno da causa tem sido notável. “Na 
Coca-Cola damos força ao Comitê de Diversidade”, afirma o 
presidente da multinacional no Brasil, Henrique Braun. É 
importante que, cada vez mais, empresas se juntem a essa luta 
inclusiva e humanizadora. 

Disponível em https://istoe.com.br/luta-contra-o-preconceito/ 

 
1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
a) Empresas e universidades trabalhando em conjunto por 

uma inclusão maior de negros é uma certeza para acabar 
com a adversidade do país. 

b) Não há como reverter uma situação que foi imposta há 
anos e as consequências são inúmeras. A escravidão 
trouxe ao Brasil problemas irreversíveis. 

c) O fato de haver iniciativas e engajamento por parte de 
muitos, ainda a minoria negra ingressa no mercado de 
trabalho, e esse fato deve ser mudado. 

d) O que foi feito até agora tem sido positivo, porém ainda 
há muito o que ser feito, já que o mercado de trabalho 

precisa de pessoas que estejam interessadas em ajudar 
na causa. 

 
2. Assinale a alternativa que apresenta um ditongo tal 

qual “brasileira”. 
a) Sociedade. 
b) Indivíduo. 
c) Funcionário. 
d) Consciência. 
 
3. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

oculto. 
a) “As 70 empresas signatárias desse projeto de inclusão 

atuam na expansão da contratação e na retenção de 
pessoas negras em seus quadros de funcionários” 

b) “Na terça-feira 19, véspera do Dia da Consciência 
Negra, foi realizada a sétima edição do evento Jornadas 
da Diversidade” 

c) “A capacidade do reitor para unir corporações 
empresariais e propor políticas públicas e ações 
afirmativas em torno da causa tem sido notável.” 

d) “Nas cinco mil maiores empresas brasileiras não 
encontramos negros no primeiro, segundo ou no terceiro 
escalão da hierarquia de comando” 

 
4. O vocábulo “qualificação” apresenta 12 letras e 

quantos fonemas? 
a) 12. 
b) 11. 
c) 10. 
d) 9. 
 
5. No segundo parágrafo, o verbo “têm”, sublinhado, 

concorda com 
a) Os negros no topo das corporações. 
b) Superar obstáculos. 
c) Presidentes e diretores. 
d) Empresas engajadas. 
 

Informática Básica 
 
6. Ao usar o Windows 10, instalação padrão, português 

do Brasil, um usuário estava consultando uma lista 
de arquivos de um determinado diretório, utilizando 
o aplicativo Internet Explorer e, sem perceber, em 
um momento de distração, pressionou uma 
combinação de teclas. Após ter pressionado a 
combinação de teclas, o Internet Explorer 
simplesmente fechou e voltou para a tela que 
anteriormente o usuário estava com ela ativa. 
Assinale a alternativa que representa a sequência de 
teclas que o usuário pressionou para que o Internet 
Explorer fosse fechado. 

a) SHIFT + CTRL + N 
b) SHIFT + DELETE 
c) CTRL + SHIFT + ESC 
d) Alt + F4 
 
7. Ao trabalhar com MS-Word 2016 (versão em 

português e em sua configuração padrão), se desejar 
inserir uma borda na página do texto no qual estiver 
trabalhando, o usuário poderá usar a seguinte opção 
da barra de menus: 

a) design. 
b) referência. 
c) correspondência. 
d) revisão. 
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8. Para facilitar o trabalho de um órgão público, uma 
planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, MS-
Excel 2016 (versão em português e em sua 
configuração padrão), foi usada para registrar uma 
lista de equipamentos que deveriam ser comprados. 
Como poderá ser observado no modelo da planilha, 
um título foi incluído usando as células A1, B1, C1 e 
D1.  Assinale a alternativa que representa o nome do 
recurso que foi usado para que fosse possível inserir 
o título “LISTA DE MATERIAIS PARA A 
INSTALAÇÃO DA NOVA SALA DE 
ATENDIMENTO” usando as 4 células 
simultaneamente.     

 
a) Quebrar Texto Automaticamente. 
b) Formatação Condicional. 
c) Mesclar e Centralizar. 
d) Estilo de Célula. 
 
9. Devido aos riscos e a sua importância, a segurança 

da informação é um tópico que se tornou um objetivo 
constante para as organizações. Contudo, para que 
ele possa ser reforçado nas empresas, é preciso 
atenção aos três pilares que sustentam a segurança 
das informações em um ambiente informatizado. 
Assinale a alternativa que não representa um dos 
pilares de segurança da informação. 

a) Confidencialidade. 
b) Integridade. 
c) Disponibilidade. 
d) Imparcialidade. 
 
10. Considerando os conceitos de segurança da 

informação e os cuidados que as organizações e 
particulares devem ter para proteger as suas 
informações, assinale a alternativa que não identifica 
corretamente um tipo de backup. 

a) Backup Incremental. 
b) Backup Excepcional. 
c) Backup Diferencial. 
d) Backup Completo ou Full. 
 

Matemática 
 
11. Em uma fábrica, 10 costureiras conseguem produzir 

1200 camisetas em 6 dias de trabalho. Para atender 
o pedido de antecipação de entrega de um grande 
cliente, o gerente da fábrica precisa diminuir o prazo 
da produção das 1200 camisetas para 4 dias. Diante 
do problema, o gerente resolve contratar mais 
costureiras para agilizar a produção e atender o 
pedido.  Assinale a alternativa que representa a 
quantidade de costureiras que o gerente deverá 
contratar a mais para ajudar a atender o pedido no 
prazo solicitado pelo cliente.  

a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 20 
 
 

12. O gerente de uma grande loja de departamentos, 
tentando aumentar o faturamento do mês, fez a 
seguinte proposta aos seus vendedores: se a equipe 
atingir a meta de venda do mês, todos receberão 10% 
de bonificação sobre o salário base. Se atingir 10% 
acima da meta mensal, todos receberão 20% de 
bonificação e, finalmente, se atingir acima de 20% da 
meta, todos receberão 40% de bonificação. Diante do 
desafio, todos os vendedores se esforçaram e 
conseguiram atingir 25% de venda acima da meta 
mensal. João, que é um dos vendedores, tem o salário 
base no valor de R$ 2.200,00. Assinale a alternativa 
que representa o valor da bonificação que João 
receberá neste mês por ter atingido a meta, 
considerando que o percentual não será acumulativo, 
isto é, só irão receber um dos percentuais. 

a) R$ 750,00 
b) R$ 880,00 
c) R$ 950,00 
d) R$ 980,00  
 
13. Analise os conjuntos abaixo e assinale a alternativa 

que representa o resultado de: 
(A U B) ∪ (C∩A) 
A={0,4,5,6,8}     B={1,2,4,7}       C={2,3} 

a) {0,2,3,4,5,6,8} 
b) {1,2,3,4,7} 
c) {0,1,2,4,5,6,7,8} 
d) {2,3} 
 

Conhecimentos Gerais 
 
14. Dentre os aspectos geográficos, temos o Relevo. De 

acordo com o relevo do Estado de Santa Catarina, 
correlacione as colunas e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

1. Planície Costeira. 
2. Serras Litorâneas. 
3. Planalto Ocidental. 
(   ) As Serras do Mar e a Serra Geral formam, juntas, 

uma barreira que divide o estado entre a planície 
costeira e a região do Planalto Central. A vegetação 
predominante é a Mata Atlântica. 

(   ) A faixa próxima ao litoral. A vegetação é variada, 
sendo encontrados mangues, restingas, praias, dunas 
e Mata Atlântica. 

(   ) Ocupa a maior parte das terras catarinenses. É aqui 
que se localiza o ponto mais alto do estado, o Morro 
da Igreja, com 1822 metros de altitude. Nessa área 
são encontradas as Florestas das Araucárias e os 
Campos. 

a)  2 – 1 – 3.   
b)  2 – 3 – 1.  
c)  3 – 2 – 1. 
d)  3 – 1 – 2. 
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15.  Com relação aos aspectos econômicos do Estado de 
Santa Catarina, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que corresponde as atividades 
econômicas desenvolvidas.  

I.  Indústria. 
II.  Extrativismo (animal, vegetal e mineral). 
III.  Agricultura. 
IV.  Pecuária.  
V.  Pesca. 
VI.  Turismo.  
a)  Apenas I, II, III, V e VI estão corretas.  
b)  Apenas I, II, III e V estão corretas.   
c)  Apenas II, III, IV e VI estão corretas.  
d)  Todas estão corretas. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
16. Assinale a alternativa que complete corretamente as 

lacunas. 
Na perspectiva  bakhtiniana,  o  princípio  dialógico  
é  a característica  essencial  da  __________,  é  um  
princípio constitutivo  da  __________  e  intrínseco  
à  mesma. 

a) referência / linguagem 
b) imagem / imagem 
c) linguagem / linguagem 
d) teoria / prática 
 
17. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 

se afirma com relação a visão de Bakhitn sobre 
sujeito e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

(   ) Língua e sujeito são povoados por discursos alheios e 
por relações dialógicas entre esses discursos. 

(   ) O sujeito se constitui na sua relação com os outros: 
tudo o que pertence à consciência chega a ela através 
dos outros, das palavras dos outros. 

(   ) O sujeito concebido por Bakhitn é autônomo e 
criador de sua própria linguagem. 

(   ) os  sujeitos  se  apropriam  da  linguagem  ao se  
tornarem  imersos  nas  variadas  formas  de  
comunicação verbal. 

a) V – F – F – F. 
b) V – F – F – V. 
c) V – V – V – V. 
d) V – V – F – V. 
 
18. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 
I. Para Piaget, a função simbólica consiste na 

capacidade que a criança adquire de diferenciar 
significantes e significados. 

II. Ao jogar simbolicamente ou imaginar e imitar, a 
criança cria um mundo em que não existem sanções, 
coações, normas e regras, provenientes do mundo 
dos adultos, o que possibilita a ela transformar a 
realidade com o objetivo de atender as suas 
necessidades e desejos. 

III. a criança torna-se capaz de representar um 
significado (objeto, acontecimento) através de um 
significante diferenciado e apropriado para essa 
representação. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta. 
d) Todas estão corretas. 
 

19. Assinale a alternativa incorreta sob a visão de 
Saussure a respeito da língua. 

a) A língua é uma descrição do mundo. 
b) A língua é um sistema de valores puros. 
c) A língua é um fato social. 
d) A língua é produto da coletividade. 
 
20. Beaugrande e Dressler (1981) apresentam objeções 

ao uso das inferências na explicação do processo de 
compreensão de textos como parte do modelo que 
representaria esse processo. Então, Brown e Yule 
(1983) propõem uma maneira de limitar a 
incorporação de dados ao processo de compreensão 
do texto. Sendo assim, assinale a alternativa que 
apresenta os meios que executariam essa forma de 
limitar as inferências. 

a) Pretexto, cooperação retórica, força locucionária do 
enunciado e descentralização. 

b) Focalização individual, cooperação de argumentos, 
papel do leitor e papel do emissor. 

c) Motivação, focalização, estudo e prática. 
d) Contexto (linguístico ou situacional), cooperação 

retórica, força ilocucionária do enunciado e focalização. 
 
21. De acordo com Beaugrande e Dressler, a 

intertextualidade compreende diversas maneiras 
pelas quais a produção e recepção de dado texto 
depende 

a) do tipo de leitor que está com o material em mãos, pois 
para ser um bom leitor, sabe-se que é necessário ler, 
interpretar e ter senso crítico para selecionar as 
informações e conseguir ordena-las de maneira efetiva. 

b) do conhecimento de outros textos por parte dos 
interlocutores, isto é, diz respeito aos fatores que tornam 
a utilização de um texto dependente de um ou mais 
textos previamente existentes. 

c) da maneira com que o texto é lido, o interlocutor precisa 
estar atento ao tipo de texto e até mesmo assunto, para 
que haja coerência no que está sendo lido e consiga 
transformar assim símbolo em significado. 

d) da significação e do significado, ambos têm a tendência 
a estilizar e trazer ao texto sutileza ou intensidade, a 
depender da escolha lexical, e até mesmo a pragmática 
da leitura pode transformar um texto de leitor para leitor. 
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22. Halliday e Hasan (1976) apresentam o conceito de 
coesão textual, como um conceito semântico que se 
refere às relações de sentido existente no interior do 
texto e que definem como um texto. Sobre o conceito 
de coesão textual, assinale a alternativa correta. 

a) A coesão ocorre quando a interpretação de algum 
elemento no discurso é independente do outro. Um não 
pressupõe o outro, no sentido de que pode ser 
efetivamente decodificado a não ser por recurso ao 
outro. 

b) A coesão ocorre quando interlocutor comunica com 
locutor, sem que haja ruptura ou lapsos de sentido do 
texto, para que isso aconteça é necessário que ambos, 
locutor e interlocutor, estejam na mesma hierarquia 
intelectual. 

c) A coesão ocorre quando a interpretação de algum 
elemento no discurso é dependente do outro. Um 
pressupõe o outro, no sentido de que não pode ser 
efetivamente decodificado a não ser por recurso ao 
outro. 

d) A coesão é um fenômeno ligado à coerência, por valores 
semânticos e pragmáticos, as duas teorias seguem juntas 
e fazem com que aconteça uma boa interpretação 
textual. Não há um manual de como fazer um bom texto, 
mas há de como ser um bom leitor, seguindo coesão e 
coerência. 

 
23. De acordo com Maria Helena Martins (2005), há três 

níveis básicos de leitura: 
a) sensorial, emocional e racional. 
b) primário, secundário e terciário. 
c) raso, plano e profundo. 
d) sequencial, vetorial e informacional. 
 
24. Assinale a alternativa que preencha corretamente as 

lacunas. 
Ode – do grego odê, canto. Originariamente consistia 
num poema destinado ao canto, composto em ______ 
formado por ______ variados, que proporcionassem 
determinados efeitos ______ e emocionais. As odes se 
classificam em pindáricas, sacras, filosóficas, e ainda, 
sáficas, anacreônticas e báquicas. 

a) quartetos / versos / musicais 
b) tercetos / estrofes / sonoros 
c) quintetos / versos / racionais 
d) sextetos / estrofes / sensoriais 
 
25. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de 

conto. 
a) É uma narrativa longa, pode ser comparado a um 

romance, apresenta complicações no enredo, análises 
minuciosas, tempo e espaço limitados. 

b) É uma narrativa curta, comparada a um romance, 
apresenta um flagrante sem tantas análise minuciosas, 
complicações no enredo e apresenta tempo e espaço 
delimitado. 

c) É uma descritiva, com uma amostragem da vida real, 
incertezas, dúvidas, mistérios e analogias feitas para 
aguçar o senso crítico. 

d) É uma narrativa intermediária, apresenta enredo linear, 
predomina ações sobre as análises e as descrições são 
selecionados nos momentos de crises para impulsionar a 
diegese para o final. 

 
26. Analise as assertivas a respeito da Teoria da 

Enunciação e assinale a alternativa correta. 
I. O termo enunciado, para a manifestação concreta de 

uma frase, precisa de situações de interlocução. 

II. As condições de produção do enunciado (tempo, 
lugar, papéis, imagens) são constitutivos do sentido 
do enunciado. 

III. Existem vários planos de enunciação: um deles é o 
texto. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas II está correta. 
d) Apenas III está correta. 
 
27. A Semântica, em geral, deve muito à definição de 

significados estabelecida pelo lógico alemão Frege, 
pois ele legou pelo menos duas grandes 
contribuições: a distinção entre sentido e referência 
e o conceito de quantificador. A respeito da 
Semântica, assinale a alternativa correta. 

a) É o estudo dos aspectos objetivos do significado, isto é, 
aqueles inaptos à inspeção pública. 

b) É o estudo sincrônico ou diacrônico da significação 
como parte dos sistemas das línguas naturais. 

c) É o estudo do discurso produzido em determinado 
espaço e tempo, e precisa levar em conta os ápices do 
discurso. 

d) É o estudo de produções discursivas ou escritas partindo 
do pressuposto do real uso de língua e linguagem. 

 
28. Consistia numa concepção de arte baseada na 

imitação dos clássicos gregos e latinos, considerados 
modelos de suma perfeição estética, correspondia 
literariamente ao geral e efêmero complexo de 
superioridade histórica. Haviam regras 
apriorísticas, é racionalista por excelência. Assinale 
a alternativa que apresenta a época literária descrita 
pelo enunciado. 

a) Classicismo. 
b) Romantismo. 
c) Trovadorismo. 
d) Modernismo. 
 
29. O Realismo surgiu na França no século 19, época do 

auge da Segunda Revolução Industrial e do 
crescimento do capitalismo. Era uma forma de  

a) responder ao intenso sentimentalismo do Romantismo e 
rebaixar a sociedade burguesa. Aqui, uma narrativa mais 
informal está presente, acompanhando o tempo 
psicológico dos personagens. O uso de linguagem 
formal, e de descrições objetivas, retratam as 
contradições educacionais. 

b) responder ao intenso sentimentalismo do Romantismo e 
enaltecer a sociedade burguesa. Aqui, uma narrativa 
mais rápida está presente, acompanhando o tempo 
psicológico dos personagens. O uso de linguagem 
normativa padrão, e de descrições subjetivas, retratam 
as contradições sociais. 

c) responder ao intenso sentimentalismo do Romantismo e 
exaltar a sociedade burguesa. Aqui, uma narrativa mais 
longa está presente, acompanhando o tempo psicológico 
dos personagens. O uso de linguagem informal e direta, 
e de descrições subjetivas, retratam as contradições 
sociais. 

d) responder ao intenso sentimentalismo do Romantismo e 
criticar a sociedade burguesa. Aqui, uma narrativa mais 
lenta está presente, acompanhando o tempo psicológico 
dos personagens. O uso de linguagem culta e direta, e de 
descrições objetivas, retratam as contradições sociais. 
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30. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 
se afirma a respeito do Romantismo, e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

(   ) Movimento estético e cultural. 
(   ) Baseado em valores da burguesia. 
(   ) Egocentrismo, sentimentalismo e nacionalismo são 

valores comuns. 
a) F – F – V. 
b) V – F – V. 
c) F – F – F. 
d) V – V – V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


