
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO 001/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL 

 

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

 
1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 10 
Matemática 11 a 15 
Conhecimentos Gerais 16 a 20 
Informática Básica 21 a 25 
Conhecimentos Específicos 26 a 40  

 
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 

após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 
5. Ao deixar o local 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 feitas 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. 
 

Aretha Franklin - A mulher negra visível 
Por Dodô Azevedo 

16/08/2018 16h09  Atualizado 16/08/2018 16h09 

 
No Brasil, vivemos uma espécie de descoberta da 

mulher negra brasileira. 
Na academia, no mercado de trabalho, no mundo pop, 

elas tomaram o microfone. Começaram a chamar a atenção 
para o que querem dizer. A reivindicar lugar de fala. 

Djamila Ribeiro e o sucesso nacional de seu livro 
"Quem tem medo do feminismo negro?". 

Conceição Evaristo candidata a Academia Brasileira de 
Letras. 

O elenco do magistral musical "Elza", sobre a vida de 
Elza Soares. 

"Dona Ivone Lara - o musical", preparando-se para 
estrear nos palcos. 

Na TV, a Michelle Brau de Taís Araújo tornada 
protagonista da série "Mr. Brau", em sua derradeira 
temporada. 

O Brasil de 2018, em muitos aspectos parecido com os 
EUA do fim da década de 60, com suas polarizações, 
extremismos, fraturas e consequentes contraculturas, também 
celebra hoje a vida de Aretha Franklin. 

Lá, e na época, a cantora (e incrível pianista, pouco se 
fala) foi ponta de lança de um movimento de afirmação e 
ocupação de espaços que começa quando Sister Rosetta 
Twarpe, nos anos 30, resolve levar a guitarra elétrica para os 
palcos gospel, praticamente inventando o rock and roll, até os 
dias de hoje, onde a comunicadora mais popular, com alcance 
de voz a milhões de cidadãos, é Oprah Winfrey. 

Aretha Franklin morre como unanimidade. 
Mas, antes de tudo, visível. 
Morrer visível, relevante e respeitada é, para mulheres 

negras, uma construção que leva décadas. 
E que aqui só começou. 
Aretha Franklin foi, involuntariamente, mãe aos 12 

anos, sofreu com a pobreza, apanhou de maridos. 
Nada muito diferente da trágica rotina da mulher negra 

brasileira. 
Aretha Franklin morre visível, relevante e respeitada. 
As nossas Arethas Franklins permanecem na luta. 
Atenção a elas. 
Atenção às nossas. 
Atenção. 
Esse outro nome para respeito. 

Disponível em https://g1.globo.com/pop-arte/blog/dodo-
azevedo/post/2018/08/16/aretha-franklin-a-mulher-negra-visivel.ghtml 

 
1. Assinale a alternativa que apresenta um pronome 

demonstrativo. 
a) Como. 
b) Lá. 
c) Até. 
d) Outro. 
e) Para. 
 
2. Analise o período “Morrer visível, relevante e 

respeitada é, para mulheres negras, uma construção 
que leva décadas.” O verbo é classificado como 

a) de ligação. 
b) transitivo. 
c) intransitivo. 

d) transitivo direto. 
e) transitivo indireto. 
 
3. Ainda sobre o período da questão 2: assinale a 

alternativa que apresenta o sujeito do período. 
a) Mulheres. 
b) Respeitada. 
c) Visível. 
d) Morrer. 
e) Construção. 
 
4. No título diz que Aretha era uma mulher negra 

visível. Qual a relação entre Aretha e as outras 
mulheres negras mencionadas no texto? 

a) As mulheres mencionadas são cantoras e artistas como 
Aretha, e todas lutam contra o machismo que insiste 
em diminui-las. 

b) As mulheres mencionadas também já faleceram e 
ficaram na memória dos fãs e admiradores de mulheres 
que conquistaram seu espaço com muita luta. 

c) As outras mulheres são negras como Aretha, e recebem 
prestígio da sociedade, e foi tão batalhado quanto a 
carreira da cantora. 

d) As outras mulheres tentam atingir o sucesso bem como 
Aretha conseguiu, e com isso mostrarão ao mundo que 
as mulheres negras podem fazer sucesso. 

e) As outras mulheres precisam do incentivo de Aretha 
para buscar o sucesso. Ela é uma fonte de inspiração. 

 
5. Ao mencionar Aretha no texto, a autora utilizou de 

substantivos que buscassem retomar o nome da 
cantora. Assinale um dos vocábulos utilizados. 

a) Cantora. 
b) Ela. 
c) A famosa. 
d) Inspiração. 
e) Mulher. 
 
6. Analise: “Aretha Franklin foi, involuntariamente , 

mãe aos 12 anos, sofreu com a pobreza, apanhou de 
maridos.” O período é composto por 

a) Subordinação. 
b) Covalência. 
c) Substantivação. 
d) Periodização. 
e) Coordenação. 
 
7. Assinale o antônimo de VISÍVEL. 
a) Atingível. 
b) Valorizado. 
c) Expandido. 
d) Invisível. 
e) Sociável. 
 
8. Uma frase precisa ser composta por pelo menos um 

vocábulo, uma oração simples precisa ser composta 
por um verbo, sendo assim, assinale a alternativa 
que apresenta uma oração simples. 

a) Atenção. 
b) Mas, antes de tudo, visível. 
c) Elas tomaram o microfone. 
d) Esse outro nome para respeito. 
e) Lá, e na época. 
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9. Assinale a alternativa que, segundo o texto, é um 
advérbio de lugar. 

a) No mundo pop. 
b) Atenção. 
c) Sofreu com a pobreza. 
d) Morrer visível. 
e) Mãe aos 12 anos. 
 
10. “No Brasil, vivemos uma espécie de descoberta da 

mulher negra brasileira.” O verbo é classificado 
como 

a) intransitivo. 
b) transitivo. 
c) de ligação. 
d) transitivo indireto. 
e) transitivo direto. 
 

Matemática 
 
11. A soma de três números consecutivos é igual a 1701. 

O número ímpar dessa soma é igual à 
a) 576 
b) 575 
c) 567 
d) 569 
e) 563 
 

12. Na soma das matrizes A = �� � �
� −� �� e B = 

�� −� 	

 � ��, obtemos a matriz A + B = �
 � �

� � ��. 
Portanto é possível afirmar que o produto �. �	 é 
igual à  

a) 2 
b) -2 
c) 1 
d) 3 
e) 0 
 
13. Considere a equação �� − � = �� + 
. Assinale a 

alternativa que apresenta a solução desta equação: 
a) � = 12 
b) � = 2 
c)  � = 2 5�  
d) � = −2 
e) � = 4 
 
14. Na divisão de um polinômio P���, por �� − �	, o 

quociente obtido foi � − �� e o resto da divisão foi 
��� + ��� − ��	.  Assinale a alternativa que 
apresenta o polinômio P���.  

a) 	�� − 12�� + 9�� + 12� − 10 
b) �� − 10�� + 12� − 10 
c) �� − 12�� + 12� − 10 
d) �� − 11� − 10 
e) �� − 12�� + 9�� + 12 
 
15. Um trabalhador fez um empréstimo de R$ 2.000,00 

com juros simples de 2% ao mês. Sabendo que irá 
pagar em 10 parcelas fixas, qual o valor da parcela 
que ele deverá pagar? 

a) R$ 232,00  
b) R$ 240,00 
c) R$ 224,00 
d) R$ 250,00 
e) R$ 220,00 

Conhecimentos Gerais 
 
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de Agudos do 

Sul, aprovada em 25 de março de 1990, o vereador 
não poderá, desde a expedição do seu diploma 

a) viajar para fora do país. 
b) divorciar-se de forma litigiosa. 
c) firmar ou manter contrato com pessoa de direito 

público, autarquia, sociedade de economia mista ou 
concessionária de serviço público do município, salvo 
quando o contrato obedecer a cláusula uniformes. 

d) participar das reuniões realizadas pela Câmara de 
Vereadores em sessão ordinária. 

e) deixar de aceitar cargos, função ou emprego 
remunerado em entidades e/ou concessionárias para as 
quais for convidado. 

 
17. De acordo com a história do município, descrita no 

site da Prefeitura Municipal, o mesmo foi criado em 
25 de julho de 1960, através da Lei Estadual nº 
4.245, sancionada pelo governador Moysés Willi 
Lupion de Tróia. Para que sua criação se efetivasse, 
houve o desmembramento territorial de um outro 
município chamado de  

a) Tijucas do Sul. 
b) São José dos Pinhais. 
c) Curitiba. 
d) Agudos.  
e) Carijós. 
 
18. Em concordância com a Lei Orgânica do Município 

de Agudos do Sul, o vereador perderá seu mandato 
se 

a) mudar-se para outro município. 
b) perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 
c) tiver qualquer processo criminal em andamento. 
d) praticar qualquer ato que esteja de acordo com a 

Constituição Federal. 
e) não for proprietário ou diretor de empresa que goze de 

favor decorrente de contrato celebrado com o 
município e nela exercer função remunerada. 

 
19. O Governo Federal Brasileiro declarou na semana 

de 06 de agosto que a previsão para o salário 
mínimo de 2019 

a) terá uma alteração para um valor maior, dada a alta 
taxa inflacionária desde abril de 2018, quando foi 
projetado o valor inicial. 

b) não sofrerá nenhuma alteração e deverá manter o valor 
proposto em abril, já que a inflação se manteve baixa. 

c) não sofrerá nenhuma alteração desde a sua primeira 
projeção em abril, mesmo com a alta inflacionária 
registrada no período. 

d) chegará ao teto proposto de R$ 1.300,00 (um mil e 
trezentos reais), devido aos reflexos da greve dos 
caminhoneiros. 

e) sofrerá uma redução, já que a projeção inicial de abril 
era de R$ 1.002,00 (um mil e dois reais), e agora a 
nova projeção dessa semana é de R$ 998,00 
(novecentos e noventa e oito reais). 
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20. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais 
e jornais na semana de 10 de agosto deste ano foi a 
alteração salarial proposto pelo Judiciário 
Brasileiro. De acordo com esta mudança, caso seja 
aprovada, essa instituição passará de um salário de  

a) R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, devido à alta 
inflacionária do período. 

b) R$ 30.000,00 para R$ 25.000,00 porque essa 
instituição entende que nesse momento de crise é 
importante apoiar o Brasil. 

c) R$ 33.700,00 para mais de R$ 39.000,00, devido ao 
fato de que essa instituição ficou sem reajuste salarial. 

d) o STF não emitiu opinião sobre o assunto porque 
julgou que não pode arbitrar em causa própria. 

e) o STF julgou a ação improcedente e manteve o mesmo 
valor salarial, decidindo contra o aumento de mais de 
16%. 

 

Informática Básica 
 
21. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando “CTRL + P” 
no programa WORD, e, após alguns segundos 
pressionar a tecla “ENTER”.  

a) Fechar a janela ativa. 
b) Acessa o menu de impressão. 
c) Autoriza o início da impressão. 
d) Acessa a configuração da página. 
e) Inicia a formatação automática da página. 
 
22. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, 

português do Brasil, assinale a alternativa que 
representa o comando ALT + F4. 

a) Fecha todos os programas que estão rodando em 
segundo plano. 

b) Fecha as janelas inativas a mais de 10 minutos. 
c) Fecha todas as janelas inativas. 
d) Fecha a janela ativa. 
e) Oculta a janela ativa. 
 
23. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa de representa os comandos no programa 
EXCEL, “ CTRL + Z” e CTRL + B”. 

a) Recortar e Desfazer 
b) Ocultar as linhas selecionadas e Centralizar o conteúdo 

da célula. 
c) Desfazer e Recortar. 
d) Salvar uma pasta de trabalho e Desfazer. 
e) Desfazer e Salvar uma pasta de trabalho. 
 
24. Assinale a alternativa que representa um programa 

utilizado para enviar e-mail. 
a) Outlook. 
b) Windows Explorer. 
c) Cortana. 
d) Adobe Reader. 
e) TeamViewer. 
 
25. Assinale uma alternativa que não representa 

navegador de internet. 
a) Safari. 
b) Google Cortana. 
c) Firefox. 
d) Chrome. 
e) Internet Explorer. 

Conhecimentos Específicos 
 
26.  De acordo com o Código de Ética dos profissionais 

de enfermagem, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I.  É proibido praticar e/ou ser conivente com crime, 
contravenção penal ou qualquer outro ato que 
infrinja postulados éticos e legais. 

II.  É direito do profissional de enfermagem recusar-se 
a executar atividades que não sejam de sua 
competência técnica, científica, ética e legal ou que 
não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, 
família e coletividade. 

III.  É dever garantir a continuidade da assistência de 
enfermagem em condições que ofereçam segurança, 
mesmo em caso de suspensão das atividades 
profissionais decorrentes de movimentos 
reivindicatórios da categoria. 

IV.  É proibido administrar medicamentos sem conhecer 
a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade 
de riscos. 

a)  Todas estão corretas. 
b)  Apenas I, II e IV estão corretas. 
c)  Apenas I, III e IV estão corretas. 
d)  Apenas II e III estão corretas.  
e)  Apenas II, III e IV estão corretas. 
 
27.  A higienização é considerada uma importante 

prática no cuidado da saúde do paciente, uma vez 
que a sua inadequada realização está associada ao 
aumento do número de infecções hospitalares. 
Sobre a lavagem de mãos, assinale a alternativa 
correta. 

a)  Não é necessário realizar a lavagem das mãos antes de 
calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que 
não requeiram preparo cirúrgico. 

b)  A técnica de higienização simples das mãos é feita com 
álcool na forma gel ou líquida e deve ter duração de 40 
a 60 segundos. 

c)  A fricção antisséptica das mãos com preparações 
alcoólicas reduz a carga microbiana e remove a 
sujidade. 

d)  A higienização simples das mãos tem como objetivo a 
remoção de microrganismos que colonizam as camas 
profundas da pele, assim como suor, oleosidade e 
células mortas. 

e) Na técnica de fricção antisséptica das mãos é usada 
preparação alcoólica na forma de gel ou líquida com 1-
3% de glicerina, devendo ter duração de 20 a 30 
segundos. 

 
28.  De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação 

de 2018 do Ministério da Saúde, a primeira e 
segunda doses da vacina Meningocócica C devem 
ser realizadas, respectivamente, com 

a)  3 e 6 meses. 
b)  2 e 4 meses. 
c)  3 e 5 meses. 
d)  4 e 6 meses. 
e)  9 e 12 meses. 
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29.  “É uma posição utilizada como prevenção de 
aspiração pelas vias respiratórias de secreções ou 
vômitos em pacientes com rebaixamento do nível de 
consciência, que consiste em manter a cabeceira 
elevada em aproximadamente 45 graus.” A posição 
definida pela afirmativa é chamada de 

a)  Sims. 
b)  Fowler. 
c)  Trendelemburg. 
d)  Supina. 
e)  Jackknife. 
 
30.  O local de maior precisão para aferição de 

temperatura é 
a)  axilar. 
b)  oral. 
c)  retal. 
d)  timpânico. 
e)  nasal. 
 
31.  As úlceras por pressão são complicações frequentes 

em pacientes acamados, que permanecem 
internados por tempo prolongado. É importante a 
detecção precoce dessa complicação, devido ao 
aumento da mortalidade nesses casos. Assinale a 
alternativa que não apresenta uma medida de 
prevenção para as úlceras por pressão. 

a)  Utilizar o horário do banho para avaliar diariamente as 
condições da pele do paciente. 

b)  Proteger a pele do paciente do excesso de umidade, 
ressecamento, fricção, cisalhamento e pressão exercida 
por dispositivos, como sondas e drenos. 

c)  Alternar, sempre que possível, a posição do paciente no 
leito. 

d)  Evitar a introdução de dieta via oral. 
e)  Utilizar colchões adequados e manter lençóis secos e 

sem saliências. 
 
32.  De acordo com o Decreto no 7508, de 28 de junho de 

2011, é considerada Rede de Atenção à Saúde 
a)  o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 

níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

b)  os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário 
no SUS. 

c)  os serviços de saúde específicos para o atendimento da 
pessoa. 

d)  o conjunto de compromissos sanitários, expressos em 
objetivos de processos e resultados e derivados da 
análise da situação de saúde do País e das prioridades 
definidas pelos governos federal, estaduais e 
municipais. 

e)  o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público. 

 
33.  As áreas críticas são aquelas consideradas de maior 

risco para aquisição de infecções, devido à presença 
de pacientes mais susceptíveis e número de 
procedimentos invasivos realizados. Assinale a 
alternativa que não apresenta apenas exemplos de 
áreas críticas. 

a)  Isolamentos, banco de leite e setor de hemodiálise. 
b)  Centro cirúrgico, centro obstétrico e centro de 

recuperação pós anestésica. 
c)  UTI, centro de recuperação pós anestésica e banco de 

leite. 

d)  Centro obstétrico, isolamentos e setor de hemodiálise. 
e)  UTI, enfermarias, centro cirúrgico e banco de sangue. 
 
34.  São complicações relacionadas à nutrição enteral, 

exceto: 
a)  diarreia. 
b)  descompressão gástrica. 
c)  pneumonia aspirativa. 
d)  desidratação. 
e)  obstipação. 
 
35.  O médico prescreve a um paciente 150mg de 

Amicacina, porém no posto de saúde existem apenas 
ampolas de Amicacina contendo 500mg/2mL. 
Assinale a alternativa que corresponde a quantos 
mL deverão ser administrados no paciente. 

a)  6,6mL. 
b)  16mL 
c)  6mL. 
d)  0,6mL. 
e)  1,6mL. 
 
36.  Assinale a alternativa que não apresenta um 

princípio do Sistema Único de Saúde (SUS). 
a)  Capacidade de resolução dos serviços em todos os 

níveis de assistência. 
b)  Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e 

nutrição. 
c)  Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 
d)  Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 
e)  Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde. 
 
37.  São sinais de presunção da gestação os seguintes: 
a)  amenorreia, polaciúria e movimentos fetais ativos. 
b)  batimento cardíaco fetal, contrações de Braxton-Hicks 

e aumento uterino. 
c)  aumento uterino, mudança da coloração da região 

vulvar e polaciúria. 
d)  alterações mamárias, amenorreia e movimentos fetais 

ativos. 
e)  amenorreia, polaciúria e alterações mamárias. 
 
38.  Sobre a administração de medicamentos via 

intramuscular, assinale a alternativa correta. 
a)  É possível administrar medicamentos em áreas 

inflamadas, hipotróficas e com nódulos, pois não 
haverá mudança em sua absorção. 

b)  A agulha é inserida no músculo formando um ângulo 
de 45o com o bisel horizontalizado para evitar lesão de 
fibras musculares. 

c)  Não é necessário verificar se há retorno de sangue 
antes de administrar a solução, uma vez que existe um 
menor número de vasos no tecido muscular profundo. 

d)  Os locais utilizados para administração de 
medicamento são as regiões do deltoide, dorso-glútea, 
ventro-glútea e anterolateral da coxa. 

e)  A região dorso-glútea, por ser uma área desprovida de 
grandes vasos e nervos, está indicada para qualquer 
idade, principalmente para crianças. 
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39.  A máscara N95 é um equipamento de proteção 
individual que deve ser utilizado na prevenção de 
doenças transmitidas por aerossóis. Assinale a 
alternativa que não apresenta uma doença em que 
está indicado o uso desse equipamento. 

a)  Impetigo. 
b)  Tuberculose. 
c)  Sarampo. 
d)  Varicela. 
e)  Síndrome respiratória aguda grave. 
 
40.  De acordo com os critérios definidos para o curativo 

ideal, analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. 

I.  Remover o excesso de exsudação, com o objetivo de 
evitar a maceração de tecidos circunvizinhos. 

II.  Fornecer isolamento térmico, pois a temperatura 
constante a 37oC estimula a atividade de divisão 
celular durante o processo de cicatrização. 

III.  Manter alta umidade entre a ferida e o curativo, o 
que promove a epitelização mais lenta, diminuição 
da dor e aumento do processo de destruição natural 
dos tecidos necrosados. 

IV.  Evitar troca gasosa, pois a presença de oxigênio nas 
feridas é danosa para o processo de cicatrização. 

V.  Permitir a retirada sem provocar traumas, de 
preferência retirando o curativo aderido à ferida 
com gaze molhada em solução fisiológica, sem 
esfregá-la. 

a)  Apenas I, II e IV correspondem a critérios para um 
curativo ideal. 

b)  Apenas I, III e IV correspondem a critérios para um 
curativo ideal. 

c)  Apenas I, II e V correspondem a critérios para um 
curativo ideal. 

d)  Apenas III, IV e V correspondem a critérios para um 
curativo ideal. 

e)  Apenas II, III e V correspondem a critérios para um 
curativo ideal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


