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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única 
resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite 
providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de 
Identificação e o Cartão Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com seus dados. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 40, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto 
implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Gabarito por erro de 
preenchimento por parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, 
dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou 
eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do 
Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito 
ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do 
candidato do Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do Caderno de Questões 
para conferir com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os 
fiscais de sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de 
Identificação, os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente 
Caderno de Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Concurso 
Público. 
O Gabarito Preliminar e os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 26 de novembro de 2018, 
no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 27 e 28 de novembro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
O poema abaixo servirá para responder as 
questões 01 a 04: 
 
A bruxa 
A Emil Farhat 
 
Nesta cidade do Rio, 
de dois milhões de habitantes, 
estou sozinho no quarto, 
estou sozinho na América. 
 
Estarei mesmo sozinho? 
Ainda há pouco um ruído 
anunciou vida ao meu lado. 
Certo não é vida humana, 
mas é vida. E sinto a bruxa 
presa na zona de luz. 
 
De dois milhões de habitantes! 
E nem precisava tanto< 
Precisava de um amigo, 
desses calados, distantes, 
que leem verso de Horácio  
mas secretamente influem 
na vida, no amor, na carne. 
Estou só, não tenho amigo, 
e a essa hora tardia 
como procurar amigo? 
 
E nem precisava tanto. 
Precisava de mulher 
que entrasse neste minuto, 
recebesse este carinho, 
salvasse do aniquilamento 
um minuto e um carinho loucos 
que tenho para oferecer. 
 
Em dois milhões de habitantes, 
quantas mulheres prováveis 
interrogam-se no espelho 
medindo o tempo perdido 
até que venha a manhã 
trazer leite, jornal e clama. 
Porém a essa hora vazia 
como descobrir mulher? 
 
Esta cidade do Rio! 
Tenho tanta palavra meiga, 
conheço vozes de bichos, 
sei os beijos mais violentos, 
viajei, briguei, aprendi. 
Estou cercado de olhos, 
de mãos, afetos, procuras. 
Mas se tento comunicar-me 
o que há é apenas a noite 
e uma espantosa solidão. 
 
 
 

Companheiros, escutai-me! 
Essa presença agitada 
querendo romper a noite 
não é simplesmente a bruxa. 
É antes a confidência 
exalando-se de um homem. 
 

DRUMMOND, Carlos de Andrade. Antologia Poética. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

 
01) Sobre o poema, use V para verdadeiro e F 
para Falso: 
 
(___) Na primeira estrofe do poema, o morador 
de uma grande metrópole fala de solidão. 
(___) A partir da segunda estrofe o eu lírico 
passa a questionar se de fato está sozinho, 
sendo ele um morador de uma grande 
metrópole com dois milhões de habitantes. 
(___) O título do poema se refere, 
metaforicamente, a espantosa solidão. 
(___) Por ser, o eu lírico, taciturno, não 
consegue se comunicar com os outros. 
 
Respeitando a ordem em que as sentenças 
aparecem, temos: 
 
a) V – F – F – V 
b) F – V – V – F 
c) F – V – F – V 
d) V – F – V – F 
e) V – V – F – F 
 
02) Segundo o poema, o que adquire aspecto 
negativo para o eu lírico: 
 
a) a mulher 
b) as vozes dos bichos 
c) a noite 
d) a cidade do Rio 
e) a bruxa 
 
03) “Em dois milhões de habitantes, 
quantas mulheres prováveis 
interrogam-se no espelho 
medindo o tempo perdido” 
No fragmento do poema, o eu lírico: 
 
a) afirma que as mulheres provavelmente sentem 

solidão, tal qual ele.  
b) demonstra crer que o sentimento de solidão é 

somente dele. 
c) promove uma reflexão sobre o sentimento de 

solidão através do tempo. 
d) retrata as mulheres como foco principal da 

solidão. 
e) aponta a atitude feminina de mirar-se no espelho 

como fugaz. 
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04) “...salvasse do aniquilamento...” A 
expressão anterior pode ser substituída sem 
acarretar prejuízo de sentido ao texto: 
 
a) salvasse da morte 
b) salvasse do abatimento 
c) salvasse da obtusidade 
d) salvasse da invídia 
e) salvasse da inverosimilhança 
 
05) Todas as assertivas abaixo apresentam erro 
de grafia em um de seus vocábulos, exceto 
uma. Identifique-a: 
 
a) Sua companhia é muito prazeirosa. 
b) Minha sombrancelha é fina. 
c) É um privilégio estar contigo. 
d) Esse produto é supérfulo. 
e) Tinha um mendingo na frente da prefeitura. 
 
06) Substitua os vocábulos em itálico pelos 
substantivos coletivos a eles correspondentes: 
 
1. Muitas borboletas voavam sobre o quintal. 
2. Os porcos foram colocados no caminhão. 
3. Os gafanhotos estavam presos num 

vasilhame. 
4. Pararam para tratar os camelos. 
 
Observando a ordem das sentenças, temos: 
 
a) vara – cáfila – bando – rebanho 
b) panapaná – cáfila – bando – rebanho 
c) cáfila – vara – nuvem – rebanho 
d) panapaná – vara – nuvem – cáfila 
e) cáfila – rebanho – bando – cáfila 
 
07) Assinale a alternativa em que pelo menos 
um dos substantivos se pluralizou em 
desacordo com a variedade padrão da língua: 
 
a) males; caracteres; cirurgiões-dentistas 
b) limõezinhos; éteres; más-línguas 
c) demãos; projéteis; boas-vindas 
d) pinceizinhos; capitães; pombos-correio 
e) abaixos-assinados; botõezinhos; cidadãos 
 
08) Nas sentenças a seguir o adjetivo está no 
grau comparativo: 
 

I. Joana é menos alta do que o namorado. 
II. Sou mais bonita que você. 

III. Essa história é tão antiga quanto o museu. 
 
Em qual(quais) dela(s) a comparação expressa 
superioridade:  
 
a) Somente na I. 
b) Somente na III. 
c) Somente na II.  
d) Somente em II e III. 
e) Somente em I e II. 

Use a charge para responder as questões 09 e 
10: 
 

 
Disponível em:www.ivancabral.com 

Acesso:22/10/2018. 
 
09) Em relação a charge, analise as seguintes 
afirmações: 
 
1. Através da expressão do personagem nos 

dois quadros, podemos perceber a dicotomia 
entre o “ontem” e o “hoje”.  

2. Pode-se inferir que o desígnio do chargista é 
fazer com que o interlocutor reflita sobre o 
caos da segurança pública no país. 

3. O tema central da charge é a indiferença da 
sociedade brasileira mediante a crescente 
onda de violência instaurada no país. 

4. O chargista reforça a falta de autonomia do 
cidadão brasileiro para se defender em casos 
extremos de violência. 

 
São verdadeiras: 
 
a) Somente as sentenças 3 e 4. 
b) Somente as sentenças 1, 3 e 4. 
c) Somente as sentenças 1 e 2. 
d) Somente as sentenças 2 e 4. 
e) Somente as sentenças 1, 2 e 4. 
 
10) “Bala comendo solta...” A figura de 
linguagem presente no excerto denomina-se: 
 
a) onomatopeia 
b) sinestesia 
c) hipérbole 
d) metonímia 
e) prosopopeia 
 

Matemática 
 
11) Certo quadrado possui área valendo 529cm2, 
então o perímetro desse quadrado é igual a, em 
cm? 
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a) 44 
b) 92 
c) 70 
d) 64 
e) 108 
 
12) O triplo de um certo número mais dois é 
igual a 35, então esse número é igual a? 
 
a) 8 
b) 19 
c) 11 
d) 23 
e) 5 
 
13) Qual a média aritmética simples entre os 
números 5;7;3: 
 
a) 4 
b) 9 
c) 5 
d) 14 
e) 6 
 
14) O valor de � que é solução da equação 
�
���

= ��, é igual a? 
 
a) 3 
b) 5 
c) 0,5 
d) -2 
e) -4 
 
15) Um certo cubo possui aresta valendo 17cm, 
então a área total desse cubo vale em cm2? 
 
a) 1734 
b) 1904 
c) 806 
d) 2040 
e) 804 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16) A carreira política foi iniciada em 1978, 
quando se candidatou ao senado 
pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 
como suplente de Franco Montoro, assumindo o 
cargo no ano de 1983. Reelegeu-se senador em 
1986. Fundou dois partidos: o Partido 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), em 
1980; e o Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB), em 1988. Durante o governo 
de Itamar Franco,  ele foi ministro das Relações 
Exteriores (1992-1993) e da Fazenda (1993-1994). 
A criação do Plano Real que estabeleceu a nova 
moeda brasileira (o Real), a contenção da 
inflação, e o aumento do consumo, o 
promoveram ao cargo de presidente da 
República, sucedendo Itamar Franco, em 1994.  
O trecho acima refere-se: 

a) Deodoro da Fonseca  
b) Floriano Peixoto 
c) Fernando Henrique Cardoso 
d) Nereu Ramos 
e) José Sarney  
 
17) O Estado de Santa Catarina é dividido em 
algumas principais regiões, são elas:  
 

I. Litoral 
II. Nordeste 

III. Planalto Norte 
IV. Vale do Itajaí 
V. Planalto Serrano 

VI. Sul 
VII. Meio Oeste 

VIII. Oeste 
 
a) Somente II está incorreta. 
b) Somente III está incorreta. 
c) Somente IV está incorreta. 
d) Somente VII está incorreta. 
e) Todas estão corretas. 
 
18) Em relação a história do Estado de Santa 
Catarina, em 1839 aconteceu a Revolução 
Farroupilha, que tinha como principal objetivo: 
 
a) Transformar Santa Catarina em uma República, 

separada do restante do país. 
b) O crescimento do uso das máquinas na 

produção agrícola. 
c) Transformar os três estados do Sul do país em 

uma nova república. 
d) O povoamento de europeus no Estado. 
e) O povoamento de migrantes gaúchos no Estado. 
 
19) No início da sua colonização, em 1950, o 
Município de Serra Alta (SC) era chamado de: 
 
a) Bela Vista 
b) Vista Longa 
c) La Salle 
d) Vila Serra Alta 
e) Vila La Salle 
 
20) Conjunto de ideias políticas e econômicas 
capitalistas que defende a não participação do 
estado na economia. De acordo com esta 
doutrina, deve haver total liberdade de comércio 
(livre mercado), pois este princípio garante o 
crescimento econômico e o desenvolvimento 
social de um país. O trecho acima refere-se: 
 
a) Liberalismo  
b) Globalização  
c) Neoliberalismo 
d) Estado Liberal   
e) Privatização 
 
 
 



5 

 

Conteúdos Específicos 
 
21) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 50, além das atribuições 
fixadas em Lei, compete aos Secretários e 
Diretores: 
 

I. Subscrever atos e regulamentos a seus 
órgãos. 

II. Expedir instruções para a boa execução das 
leis, decretos e regulamentos. 

III. Apresentar ao prefeito relatório anual dos 
serviços realizados por suas secretarias ou 
órgãos. 

IV. Comparecer a câmara municipal, sempre 
que convocada pela mesa, para prestação 
de esclarecimentos oficiais. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente II, III e IV estão corretas. 
d) Somente I, II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
22) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 55, os cargos públicos 
Municipais são acessíveis: 
 
a) A todos os brasileiros, maiores de 18 anos, que 

preencham os requisitos exigidos em Lei.  
b) A todos os brasileiros e estrangeiros maiores de 

16 anos, que preencham os requisitos exigidos 
em Lei.  

c) A todos os brasileiros, maiores de 16 anos, que 
preencham os requisitos exigidos em Lei.  

d) A todos os brasileiros e estrangeiros maiores de 
21 anos, que preencham os requisitos exigidos 
em Lei.  

e) A todos os brasileiros e estrangeiros maiores de 
18 anos, que preencham os requisitos exigidos 
em Lei.  

 
23) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 57, § 1º, é vedada a 
adoção de requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentadoria aos 
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, 
ressalvados, nos termos definidos em leis 
complementares federais, os casos de 
servidores: 
 

I. Portadores de deficiência. 
II. Que exerçam atividades de risco. 

III. Cujas atividades sejam exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física. 

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

24) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 89, a elaboração do Plano 
Diretor deverá compreender as seguintes fases, 
com extensão e profundidade respeitadas as 
peculiaridades do Município, exceto: 
 
a) Estudo preliminar 
b) Diagnóstico 
c) Definição das diretrizes 
d) Lucratividade  
e) Instrumentação 
 
25) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 91, § 2º, para fins 
previstos neste artigo, o Poder Público 
Municipal exigirá do proprietário adoção de 
medidas que visem direcionar a propriedade 
para uso produtivo, de forma a assegurar, 
exceto: 
 
a) Acesso à propriedade e a moradia a todos. 
b) Justa distribuição dos benefícios e ônus 

decorrentes do processo de urbanização. 
c) Prevenção e correção das disposições da 

valorização da propriedade. 
d) Regularização fundiária e urbanização específica 

para as áreas ocupadas por populares de alta 
renda. 

e) Adequação do direito de construir à normas 
urbanísticas. 

 
26) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 118, as ações e serviços 
de saúde são de relevância pública, prestados 
por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, nos 
termos da lei, observará, exceto:  
 
a) Descentralização, com direção única do 

Município. 
b) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades curativas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

c) Universalização dos serviços. 
d) Permissibilidade de prestação de serviços por 

terceiros. 
e) Participação da comunidade. 
 
27) Em relação ao Estatuto dos Servidores do 
Município de Serra Alta (SC), art. 54, serão 
concedidos aos servidores os seguintes 
adicionais: 
 

I. Adicional pelo exercício de atividades 
insalubres e perigosas. 

II. Adicional pela prestação de serviço 
extraordinário. 

III. Adicional noturno. 
IV. Adicional pelo trabalho em dias de ponto 

facultativo. 
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a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I, III e IV estão corretas. 
c) Somente I, II e III estão corretas. 
d) Somente III e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
28) Em relação ao Estatuto dos Servidores do 
Município de Serra Alta (SC), art. 60, após cada 
período de 12 (doze) meses de serviço público 
municipal, o servidor terá direito as férias nas 
seguintes proporções.  
 

I. Todos terão 30 dias corridos de férias, 
independentemente do número das faltas ao 
serviço.   

II. 30 dias corridos, quando não houver faltado 
ao serviço mais de 10 vezes. 

III. 20 dias corridos, quando houver tido de 11 a 
20 faltas. 

IV. 10 dias corridos, quando houver tido de 21 a 
30 faltas. 

 
a) Somente I, III e IV estão corretas. 
b) Somente I, II e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente II, III e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
29) Em relação ao Estatuto dos Servidores do 
Município de Serra Alta (SC), art. 104, a 
demissão será aplicada nos seguintes casos, 
exceto:   
 
a) Crime contra a administração pública. 
b) Improbidade administrativa.  
c) Inassiduidade habitual. 
d) Insubordinação leve em serviço.  
e) Corrupção. 
 
30) Em relação ao Estatuto dos Servidores do 
Município de Serra Alta (SC), art. 110, configura 
abandono de cargo a ausência intencional do 
servidor ao serviço por mais de: 
 
a) 20 dias consecutivos 
b) 25 dias consecutivos  
c) 30 dias consecutivos 
d) 45 dias consecutivos 
e) 60 dias consecutivos 
 
31) Com relação a atual recomendação da 
vacinação do HPV pela diretoria de vigilância 
epidemiológica de Santa Catarina é correto 
afirmar que: 
 
a) A vacina contra o HPV é administrada em duas 

doses com intervalo de 6 meses. 
b) A administração da vacina contra o HPV é 

recomendada a partir dos 11 anos em ambos os 
sexos. 

c) A vacina contra o HPV deve ser administrada em 
três doses com intervalo de 2 meses cada dose. 

d) A administração da vacina contra o HPV é 
recomendada a partir de 11 a 14 anos somente 
na população feminina. 

e) A administração da vacina contra o HPV é 
recomendada a partir dos 9 anos até 14 anos em 
ambos os sexos. 

 
32) São músculos para administração de 
medicamentos via intramuscular, exceto: 
 
a) Deltoide 
b) Hochstetter  
c) Vasto lateral 
d) Glúteo máximo 
e) Glúteo médio e mínimo 
 
33) Perante a nova Politica Nacional de Atenção 
Básica são responsabilidades dos auxiliares e 
técnicos de enfermagem da Atenção Básica, 
exceto: 
 
a) Participar do processo de territorialização e 

mapeamento da área de atuação da equipe. 
b) Cadastrar e manter atualizado o cadastramento 

e outros dados da saúde das famílias. 
c) Participar de atividades de atenção a saúde 

realizando procedimentos conforme 
regulamentação da lei do exercício profissional. 

d) Realizar e ou supervisionar acolhimento com 
escuta qualificada e classificação de risco. 

e) Realizar curativo e administração de 
medicamentos. 

 
34) É uma doença infecciosa aguda, de natureza 
viral, grave, extremamente contagiosa e 
caracterizada com manifestações clínicas como 
febre alta acima de 38,5° C, exantema máculo-
papular, tosse, coriza, conjuntivite e manchas 
de Koplik. Sobre qual doença se refere o texto: 
 
a) Sarampo 
b) Rubéola 
c) Tétano 
d) Varicela 
e) Influenza  
 
35) Os municípios devem dispor de rede 
organizada para o atendimento obstétrico e 
neonatal. São pré-requisitos  para  um pré-natal 
de qualidade, exceto: 
 
a) Garantir recursos humanos, físicos, materiais e 

técnicos necessários à atenção pré-natal. 
b) Garantir transporte público gratuito da gestante 

para o atendimento pré-natal quando necessário. 
c) Iniciar o pré-natal na atenção básica até a 20ª 

semana de gestação. 
d) Garantir acesso a unidade de referência 

especializada quando necessário. 
e) Oportunizar a gestante a conhecer e visitar a 

maternidade de referência para seu parto. 
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36) Assinale a alternativa correta com relação a 
escala utilizada para avaliar o nível de 
consciência de uma pessoa: 
 
a) Escala de Rass 
b) Escala de Glasgow 
c) Escala de Apgar 
d) Escala de Cincinatti 
e) Escala de Aldrete 

 
37) A resolução - RDC número 15 de 15 de 
março de 2012 estabelece as boas práticas para 
o processamento de produtos para área da 
saúde. Considerando esta legislação responda a 
alternativa incorreta sobre o processo de 
esterilização, armazenamento e transporte de 
produtos para saúde: 
 
a) Os produtos esterilizados devem ser 

armazenados em local limpo e seco, sob 
proteção da luz solar direta e submetidos à 
manipulação mínima. 

b) O transporte de produtos para saúde 
processados deve ser feito em recipientes 
fechados e em condições que garantam a 
manutenção da identificação e a integridade da 
embalagem. 

c) É permitido o uso de estufas para esterilização 
de produtos para saúde. 

d) O monitoramento do processo de esterilização 
deve ser realizado em cada carga em pacote 
teste desafio com integradores químicos, 
segundo rotina definida pelo próprio Central de 
Material Esterilizado. 

e) Os produtos para saúde processados com 
desinfetantes para artigos semicríticos devem 
ser utilizados imediatamente após processo de 
esterilização. 

 
38) Sobre os critérios preconizados pelo 
Ministério da Saúde para realização da 
mamografia e do exame citopatológico de colo 
uterino, assinale a alternativa correta: 
 
a) Mulheres que não tiveram relação sexual 

também devem fazer o exame citopatológico de 
colo uterino. 

b) O exame citopatológico de colo uterino não deve 
ser realizado em gestantes. 

c) O exame de mamografia deve ser realizado  
após os 40 anos de idade da mulher. 

d) A idade preconizada para inicio do rastreamento 
de câncer de colo uterino é 25 anos de idade. 

e) A periodicidade do exame de mamografia é 
anualmente. 

 
39) São fatores extrínsecos causadores de 
quedas em idosos, exceto: 
 
a) Má iluminação. 
b) Presença de tapetes. 
c) Degraus sem sinalização de término. 

d) Roupas compridas, arrastando pelo chão. 
e) Alterações cognitivas. 
 
40) Tem-se uma prescrição médica de 
hidrocortisona  300 mg, 1 vez ao dia para ser 
administrada em uma criança de 2 anos. Na 
unidade de saúde só tem disponível 
hidrocortisona 500mg em pó. Como você faria 
para administrar esse medicamento: 
 
a) Diluiria a hidrocortisona 500mg em 6 ml de água 

destilada e aplicaria 3 ml da diluição. 
b) Diluiria o pó da hidrocortisona de 500mg em 10 

ml de água destilada e aplicaria a metade. 
c) Aplicaria a hidrocortisona 500mg inteira, pois 

não há como diluir. 
d) Não realizaria a aplicação. 
e) Diluiria o pó da hidrocortisona 500mg em 5 ml de 

água destilada e aplicaria 3 ml da diluição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


