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MATEMÁTICA 
1.  (UFOP) Sabendo que �1 é raiz da equação polinomial 3 26 5 1 0x x kx+ + − =  e o denominando de a e � as outras raízes 

dessa equação, pode-se afirmar que 2 2a b+  vale 
A  �1. 

B  1. 

C  
1

6
. 

D  
13

36
. 

E  3. 

 

2.  (Cesgranrio) Se 3 22 5 4 0x x x− + − =  tem uma raiz 1 1x = , então as outras raízes da equação são  

A  complexas não reais. 

B  racionais. 

C  positivas. 

D  negativas. 

E  reais de sinais opostos. 

3.  (Unifor) Em 1987, uma indústria farmacêutica iniciou a fabricação de certo tipo de medicamento e, desde então, sua 
produção tem crescido à taxa de 8% ao ano. Assim, em que ano a produção de tal medicamento quadruplicou a 
quantidade fabricada em 1987? (Dado: log 2 � 0,3 e log 3	 � 0,48) 

A  2002 

B  2003 

C  2004 

D  2005 

E  2006 

4.  Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais xOy , com ( )0 0O ;= , considere a circunferência � de equação 

geral 2 2 10 2 17 0x y x y+ + − + = . Com base nessas informações, é correto afirmar que 

A  o ponto ( )− −5 1P ;    pertence a �. 

B  	o centro de � tem coordenadas ( )−5 1;     

C  o comprimento de � é igual a 3�. 

D  a reta que passa pelos pontos ( )−8 1A ;  e ( )−2 1B ;  contém um diâmetro de �. 

E  a reta de equação + + =2 3 6 0x y  passa pelo centro de �. 

5.  (UFMG) A área de um quadrado que tem ( )4 8A ;  e ( )2 2B ;−  como vértices opostos é 

A  36. 

B  20. 

C  18. 

D  16. 

E  12. 
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FÍSICA 
6.  Uma espira circular é percorrida por uma corrente elétrica contínua, de intensidade constante. Quais são as 

características do vetor campo magnético no centro da espira? 
A  é constante e perpendicular ao plano da espira. 

B  é constante e paralelo ao plano da espira. 

C  é nulo. 

D  é variável e perpendicular ao plano da espira. 

E  é variável e paralelo ao plano da espira. 

7.  É dado um solenóide retilíneo, de comprimento 100 cm, contendo espiras em número N = 20000, percorrido por 
corrente de intensidade i = 5,0 A. Sendo µ0 = 4π × 10–7 unidades SI a permeabilidade magnética no vácuo, a intensidade 
do vetor-indução-magnética B na região central do solenóide, em tesla, é de: 

A  4 × 1011. 

B  1/4 × 1011. 

C  4π × 10–2. 

D  4 × 10–5. 

E  4 × 10–2. 

8.  Um gerador funcionará em regime de potência útil máxima, quando sua resistência interna for igual:  

A  à resistência equivalente do circuito que ele alimenta. 

B  à metade da resistência equivalente do circuito que ele alimenta.  

C  ao dobro da resistência equivalente do circuito que ele alimenta. 

D  ao quádruplo da resistência equivalente do circuito que ele alimenta.  

E  à quarta parte da resistência equivalente do circuito que ele alimenta. 

9.  Dois capacitores planos, de placas paralelas, de mesma capacitância, 1 mF, são ligados em paralelo e conectados a uma 
fonte de tensão de 20 V. Após ambos estarem completamente carregados, são desconectados da fonte, e uma 
resistência é colocada no lugar da fonte, de maneira que, em um intervalo de tempo de 0,5 s, ambos se descarregam 
completamente. A corrente média, em ampéres, na resistência vale:  

A  2 × 10–1  

B  4 × 10–1  

C  5 × 10–2  

D  8 × 10–2 

E  10–1 

10.  Duplicando-se a diferença de potencial entre as placas de um capacitor, é CORRETO afirmar que:  

A  a carga e a capacitância do capacitor também são duplicadas.  

B  a carga e a capacitância do capacitor permanecem constantes.  

C  a carga do capacitor é duplicada, mas sua capacitância permanece constante.  

D  a carga e a capacitância do capacitor são reduzidas à metade dos valores iniciais.  

E  a carga do capacitor é duplicada e sua capacitância é reduzida à metade. 

 

QUÍMICA 
11.  (ENEM) Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados 

diretamente no corpo receptor tenham pH entre 5,0 e 9,0. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo 
industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 1,0 × 10–10 mol·L-1. Para atender a legislação, um químico separou 
as seguintes substâncias, disponibilizadas no almoxarifado da empresa: CH3COOH, Na2SO4, CH3OH, K2CO3 e NH4Cl. Para 
que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do 
pH? 

A  CH3COOH. 

B  Na2SO4. 

C  CH3OH. 

D  K2CO3. 

E  NH4Cl. 
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12.  (ENEM) Nucleófilos (Nu–) são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila, por meio de uma reação chamada 
substituição nucleofílica (SN), como mostrado no esquema: 

R-X + Nu– → R-Nu + X–            (R=grupo alquila e X=halogênio) 

A reação de SN, entre metóxido de sódio (Nu– = CH3O–) e brometo de metila fornece um composto orgânico pertencente à 
função 

A  éter. 

B  éster. 

C  álcool. 

D  haleto. 

E  hidrocarboneto. 

13.  (UEPG-PR) Quando o ácido benzóico é tratado por cloreto de metila em presença de ácido de Lewis, obtém-se 
principalmente: 

A  o-metil-ácido benzóico. 

B  m-metil-ácido benzóico. 

C  p-metil-ácido benzóico. 

D  mistura de o-metil-ácido benzóico e p-metil-ácido benzóico. 

E  mistura de o-metil-ácido benzóico e m-metil-ácido benzóico. 

14.  (PUC-SP) Uma área agrícola foi adubada com amônia, nitrato e fosfato de amônio. Na amostra das águas residuais da 
irrigação dessa área verifica-se que a concentração de íons OH- é igual 8 × 10-5 mol·L–1, a 25oC. Pode-se afirmar que a 
amostra tem pH: 

Dados: KW= 10-14; log5= 0,7 e log8= 0,90. 

A  9,9. 

B  8,5. 

C  7,0. 

D  6,9. 

E  3,9. 

15.  (Med. Catanduva-SP) O sal bicarbonato de sódio, NaHCO3, é também chamado de hidrogenocarbonato de sódio ou 
carbonato ácido de sódio. Essa última denominação é incoerente, uma vez que esse sal produz solução básica quando 
dissolvido em água. Assinale a alternativa que apresenta um sal que produz solução aquosa com pH>7 a temperatura 
de 25oC: 

A  NaCl.  

B  K2SO4.  

C  NaNO3.  

D  NH4NO3.  

E  KCN. 

 

BIOLOGIA 
16.  Estruturalmente, cílios e flagelos são idênticos. Ambos são cilíndricos, exteriores à célula e cobertos por membrana 

plasmática. Internamente, cada cílio ou flagelo é constituído por um conjunto de nove pares de microtúbulos 
periféricos de tubulina, circundando um par de microtúbulos centrais. É a chamada estrutura 9 + 2. 

Quanto aos cílios e flagelos, assinale a afirmação correta. 

A  Apesar de ambos serem originados dos centríolos, diferem no tamanho e na quantidade em que ocorrem. 

B  Apresentam a mesma estrutura do centríolo, que é o organoide que origina tanto cílio quanto flagelo. 

C  O processo de formação de flagelos é o mesmo em espermatozoides humanos e em bactérias flageladas. 

D  Os microtúbulos que formam a parede dos cílios e flagelos são compostos por moléculas que não apresentam 
ligações peptídicas. 

E  Cílios e flagelos são filamentos sempre relacionados aos movimentos de locomoção, seja da célula ou do organismo. 

17.  Leia as quatro afirmações seguintes, sobre a divisão de uma célula somática em um animal adulto. 

I. Após a citocinese, o núcleo de uma das células resultantes apresenta sobrecarga de atividade, pois deve 
produzir todas as organelas citoplasmáticas, uma vez que as organelas da célula-mãe ficaram no citoplasma da 
outra célula formada. 
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II. Caso não haja formação de actina e miosina pela célula, a citocinese será comprometida. 

III. Não é apenas o DNA nuclear que é replicado na intérfase; o mesmo acontece com o DNA das mitocôndrias, que 
sofrerão um processo de divisão muito semelhante ao que ocorre nas bactérias. 

IV. As membranas nucleares das duas células resultantes provêm de partes da membrana plasmática que se 
destacam durante a citocinese e envolvem os dois conjuntos de cromossomos. 

São corretas somente 

A  I e II.  

B  I e IV.  

C  II e III.  

D  II e IV.  

E  III e IV. 

18.  Entre os tecidos animais, há um cuja evolução foi fundamental para o sucesso evolutivo dos seres heterotróficos. 

Assinale a opção que indica corretamente tanto o tipo de tecido em questão como a justificativa de sua importância. 

A  Tecido epitelial queratinizado: permitiu facilitar a desidratação ao impermeabilizar a pele dos animais. 

B  Tecido conjuntivo ósseo: permitiu a formação de carapaças externas protetoras para todos os animais, por ser um 
tecido rígido. 

C  Tecido muscular: permitiu a locomoção eficiente para a predação e fuga, por ser um tecido contrátil. 

D  Tecido nervoso: permitiu coordenar as diferentes partes do corpo dos animais, por ser um tecido de ação lenta. 

E  Tecido conjuntivo sanguíneo: permitiu o transporte de substâncias dentro do corpo do animal, por ser um tecido 
muito rico em fibras colágenas e elásticas. 

19.  A vinblastina é um quimioterápico usado no tratamento de pacientes com câncer. Sabendo que essa substância 
impede a formação de microtúbulos, pode-se concluir que sua interferência no processo de multiplicação celular 
ocorre na 

A  duplicação dos cromossomos.  

B  migração dos cromossomos. 

C  condensação dos cromossomos. 

D  descondensação dos cromossomos. 

E  reorganização dos nucléolos. 

 

20.  A moderna teoria da evolução, também conhecida como Neodarwinismo ou Teoria Sintética da Evolução, admite que 

A  Lamarck estava correto quanto ao desenvolvimento ou à atrofia pelo uso ou desuso, acrescentando, no entanto, que 
essas características adquiridas serão transmitidas aos descendentes. 

B  Lamarck estava totalmente errado nas duas leis que fundamentam a sua teoria. 

C  mutações provocadas por mudanças ambientais causam variabilidade e, sobre esta, o meio atua, selecionando os 
mais aptos favoravelmente e eliminando os menos aptos. 

D  mutações e recombinações genéticas causam variabilidade nos indivíduos, tornando uns mais aptos e outros 
menos. Estes serão favorecidos ou eliminados pelo meio ambiente num processo de seleção natural. 

E  a seleção artificial promovida pelo homem está sendo a maior causa da evolução. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
21.   

Viagem à Petrópolis 

Era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava só no mundo. Os olhos lacrimejavam sempre, 

as mãos repousavam sobre o vestido preto e opaco, velho documento de sua vida. No tecido já endurecido encontravam-se pequenas 

crostas de pão coladas pela baba que lhe ressurgia agora em lembrança do berço. 
Clarice Lispector. 

A prosa de Clarice Lispector, escritora da “geração de 45”,  

A  aproxima-se da ficção romântica, ao criar heroínas idealizadas e mitificar a figura da mulher em uma  sociedade 
patriarcalista. 

B  explicita uma teoria feminista por excelência, ao propor uma visão da mulher oprimida em um universo masculino. 

C  prende-se à crítica de costumes, ao analisar com grande senso de humor uma sociedade urbana em transformação. 

D  aprofunda, até às últimas consequências, a linha do romance neonaturalista da “geração de 30” do Modernismo. 

E  fixa-se na crise do próprio ser, em sua consciência e inconsciência, renovando, definindo e intensificando a 
tendência introspectiva de determinada corrente de ficção da segunda geração moderna. 
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22.   

 O senhor sabe? Não acerto no contar porque estou remexendo o vivido longe alto, com pouco caroço, querendo esquentar, 

demear, de feito, meu coração, naquelas lembranças. 

[...] 

Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos anos que já passaram. O que eu falei foi exato? Foi. Mas teria sido? Agora, acho que 

não. 
Guimarães Rosa. 

Nesse excerto do romance Grande sertão: veredas, a dificuldade de narrar por parte do narrador decorre  

A  da subjugação do presente ao passado.  

B  da autonomia do passado em relação ao presente. 

C  do desejo de reeditar o passado por meio da reflexão e da narração. 

D  da presença do interlocutor (“senhor”), inibindo a exteriorização de sentimentos íntimos. 

E  da forma (linguagem) que se revela limitada por objetivar o conteúdo interior. 

23.   

 
A leitura de um texto está relacionada também à capacidade de o leitor construir sentidos, muitas vezes utilizando-se dos 
implícitos que um texto apresenta. Considerando esse aspecto, é correto afirmar que  

A  Há um pressuposto na pergunta da personagem: ela está desiludida com o casamento.  

B  Há, na resposta, um subentendido: uma ordem para que a interlocutora não se case.  

C  Há (2º quadrinho) o pressuposto de que muitos homens agem como cita a cartomante.  

D  Há (2º quadrinho) o pressuposto de que os homens agem como cita a cartomante.  

E  Há, na tira, um subentendido: as três mulheres têm concepção negativa dos homens.  

Texto 1  

Se eu não vejo  

a mulher  

que eu mais desejo  

nada que eu veja  

vale o que  

eu não vejo  
(Daniel Borges)  

Texto 2  

Bullying é um termo da língua inglesa (bully = “valentão”) 

que se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais 

ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem 

motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos 

com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a 

possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas 

dentro de uma relação desigual de forças ou poder.  

24.  Um texto possui uma função de acordo com sua intencionalidade e de como foi construído, elaborado. Considerando-
se isso, é correto afirmar que: 

A  Os textos apresentam a função metalinguística como predominante, uma vez que tecem explicações.  

B  Os textos apresentam, respectivamente, as funções poética, emotiva e metalinguística como predominantes.  

C  Os textos apresentam, respectivamente, as funções metalinguística e poética como predominantes.  

D  Os textos apresentam, respectivamente, as funções emotiva, metalinguística e referencial como predominantes.  

E  Os textos apresentam, respectivamente, as funções poética e referencial como predominantes.  

25.  Observe a charge abaixo para responder à questão.  
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A respeito das informações presentes na charge, assinale a opção correta.  

A  A omissão do acento indicativo da crase, em “Terra à vista!” não alteraria o significado do original, mas contrariaria 
a norma-padrão.  

B  A omissão do acento indicativo da crase, em “Terra à vista!” alteraria o significado do original, mas não contrariaria 
a norma-padrão.  

C  O emprego do verbo “ter” com valor existencial está adequado ao contexto da charge.  

D  A informação implícita é que os navegantes já esperavam encontrar habitantes na ilha.  

E  A seguinte reescritura da frase “Eeeiita, já tem gente!” está de acordo com o padrão culto da língua: Meu Deus, já 
existe pessoas.  

 

HISTÓRIA 
26.  A Guerra da Coreia iniciou-se em 1950 a partir do ataque promovido pelos norte-coreanos. O desejo dos norte-

coreanos de levar o comunismo para toda a península foi fortemente influenciado pelos eventos da: 

A  Derrota dos japoneses em 1945 

B  Guerra Civil Grega 

C  Guerra da Indochina 

D  Revolução Chinesa de 1949 

E  Morte de Stalin 

27.  Leia as afirmativas a seguir, a respeito de governos dos EUA durante a Guerra Fria. 

I. A Doutrina Eisenhower tinha como objetivo o fim dos investimentos no setor nuclear. 

II. O escândalo de Watergate provocou a renúncia do presidente dos EUA, Richard Nixon. 

III. No governo Jimmy Carter houve um acidente nuclear na Pensilvânia que contribuiu para a sua impopularidade. 

Da leitura das afirmativas acima, é correto afirmar que: 

A  somente a I é verdadeira. 

B  somente a II é verdadeira. 

C  somente a I e a III são verdadeiras. 

D  somente a II e a III são verdadeiras. 

E  somente a I e a II são verdadeiras. 

 

28.  O refrão “um, dois, três, quatro, cinco, mil, queremos eleger o presidente do Brasil!” foi entoado nos vários comícios do 
movimento Diretas Já, iniciado em fins de 1983 e que tomou conta das ruas do país em 1984. Sobre esse movimento, é 
correto afirmar que 

A  resultou na eleição do Presidente Fernando Collor de Mello, que não chegou a terminar o seu mandato. 

B  preocupou os militares, que tentaram acalmar os ânimos por meio da lei que anistiou os presos políticos. 

C  renovou o cenário político nacional, pois foi a causa do surgimento de novos partidos e lideranças políticas. 

D  contou com o apoio do Presidente Figueiredo, que autorizou a realização dos comícios e retirou o exército das ruas. 

E  terminou por não atingir seus objetivos, pois não se obtiveram os votos necessários para alterar a Constituição 
então em vigor. 

29.   

 
Chico Caruso. Jornal do Brasil, 20.07.1979. 
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A charge é de 1979, ano em que João Figueiredo assumiu a Presidência da República. Sua dúvida em relação à roupa é uma 
alusão 

A  ao estilo de vida de um homem, formado em quartéis militares e habituado à formalidade das cerimônias oficiais. 

B  à oscilação, característica de seu governo, entre a defesa de posições ideológicas de direita e de esquerda. 

C  à decisão de renunciar ao cargo, em meio ao conflito pelo poder entre distintos setores das Forças Armadas. 

D  às denúncias de risco de golpe de esquerda, que atravessavam o país após o fim do regime militar. 

E  às dificuldades da abertura política, cuja forma e ritmo provocavam tensões e divergências entre civis e militares. 

30.   

 
Crédito: Charge de Miguel Paiva, publicada no jornal O Estado de São Paulo, em 05/10/1988. 

No dia 5 de outubro do ano de 1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, e sua promulgação 
marcou o estado de redemocratização do Brasil. Analisando a charge acima, de Miguel Paiva, sobre a Constituição 
brasileira, considera-se que: 

A  Na Constituição de 1988, toda população conquistou moradia, alimentação e saúde. 

B  A Constituição de 1988 representou, sem dúvida, um grande avanço na política brasileira. Contudo, ainda existe 
uma enorme distância entre o que diz a lei e o que grande parte da população vive na prática. 

C  A Constituição de 1988 auxiliou no aniquilamento da fome e miséria no país, sendo assim, entrou para a história do 
Brasil como uma lei avançada político e socialmente. 

D  A Constituição de 1988 precisa ser revista, pois o texto constitucional apresentado não é adequado para os 
direcionamentos da sociedade brasileira. 

E  A moradia, educação e alimentação são questões centrais na Constituição de 1988, por isso devem ser visualizadas 
de forma mais efetiva pelos políticos brasileiros. 

 

GEOGRAFIA 
31.  A acentuada crise que atinge a chamada zona do euro abrange um cenário complexo e pode ser analisada sobre várias 

perspectivas. A estrutura supranacional criada no pós-guerra, que reuniu a gênese da Comunidade Europeia para 
ampliar o espaço geoeconômico do mercado comum, parece arruinada, apesar de a União Europeia (UE) constituir 
hoje um bloco comunitário de relevância no cenário internacional. Considerando seus conhecimentos sobre a gênese 
da Comunidade Europeia que se transformou na atual União Europeia (UE), associados ao atual processo de crise que 
atinge a zona do euro, assinale a opção correta. 

A  A integração econômica surgiu no pós-guerra como elemento chave para a reconstrução da Europa Ocidental, 
envolvendo França, Inglaterra, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, com a criação da Comunidade Econômica 
Europeia em 1951. 

B  Em 1957, o Tratado de Roma estabeleceu o Mercado Comum Europeu posteriormente denominado Comunidade 
Econômica Europeia (CEE). Nesse acordo se estabelece a UEM, integrando monetariamente os países membros. 

C  Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha – que formam o chamado grupo dos PIIGS – são países que se encontram 
em posição delicada dentro da zona do euro, pois atuaram de forma mais indisciplinada nos gastos públicos e 
endividaram-se excessivamente.  

D  O Tratado de Maastricht, assinado em 1992, oficializou a criação da União Europeia (UE), sucessora da Comunidade 
Econômica Europeia, e determinou a restrição à entrada de novos países-membros, iniciando o processo de 
retração do bloco quanto a futuras adesões. 
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E  A crise europeia envolve, entre outras razões, a baixa sincronia existente entre os elementos político-institucional e 
econômico-financeiro na estrutura do bloco, associadas a xenofobia que impede a aplicação da meta de livre 
trânsito de pessoas. 

32.  (FGV) (...) com a subida de Gorbatchov ao poder, em 1985, a União Soviética iniciou a renovação de seus quadros 
dirigentes e pôs em prática a reformulação da legislação eleitoral, da administração popular e da economia (...) 

Das reformas a que o texto se refere surgiu a Glasnost, que consistia em 

A  um ousado plano de reestruturação da política e da economia, que reduziu a participação soviética em conflitos fora 
da Europa. 

B  uma doutrina da "soberania limitada" que previa a existência de governos coniventes com o monopólio de Moscou. 

C  uma política de abertura, traduzida na campanha contra a corrupção, e ineficácia administrativa, maior liberdade 
política, econômica e cultural. 

D  uma forma mais liberal de comunismo que incluía a ampliação das liberdades sindicais e individuais na Rússia e 
excluía das mudanças os Estados satélites. 

E  um plano quinquenal que priorizou a reforma agrária, a formação de cooperativas camponesas e adotou a educação 
obrigatória para todo o povo. 

33.  Com o esfacelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em decorrência do colapso do modelo 
político-econômico comunista, que vigorou nesses países durante décadas, uma nova associação de apoio mútuo foi 
estabelecida entre a Rússia e outros países da ex-URSS. O nome dado a essa associação foi: 

A  Organização do Tratado do Atlântico Norte. 

B  Associação Progressista do Leste Europeu. 

C  Pacto de Varsóvia. 

D  Comunidade dos Estados Independentes. 

E  Fundo Monetário Internacional. 

34.  Na esteira da discórdia entre judeus e palestinos nos territórios por eles disputados está o movimento sionista, 
apontado por muitos como um dos principais elementos relacionados com o aumento das tensões entre ambos os 
lados da questão. De toda forma, o sionismo não é a causa do problema em si, mas um de seus fatores históricos mais 
importantes. 

Entende-se por sionismo: 

A  a intenção proeminente dos povos árabes de tentar erradicar os judeus do Oriente Médio. 

B  a crença religiosa de que judeus e muçulmanos são povos excludentes e que jamais entrarão em paz. 

C  a busca dos judeus pela Terra Prometida, nos arredores de Jerusalém, com a consequente criação de seu Estado-
Nação. 

D  o movimento de resistência dos judeus frente às constantes ameaças árabes promovidas em todo o mundo. 

E  a perseguição dos nazistas aos judeus, que se agravou com o governo de Hitler e provocou o holocausto. 

35.  Entre os vários eventos ocorridos no conflito entre Israel e Palestina, citam-se duas das guerras árabe-israelenses: a 
Guerra dos Seis Dias (1967) e a Guerra do Yom Kippur (1973). Esses conflitos representaram, respectivamente, 

A  a anexação por parte de Israel de vários territórios dos países árabes circundantes e a posterior tentativa desses 
países de reaverem as suas áreas. 

B  o ataque deliberado dos palestinos contra os territórios israelenses e a intervenção militar estadunidense na região. 

C  a resposta militar da Liga Árabe à criação do Estado de Israel pela ONU e a ofensiva militar israelense para retomar 
sua soberania territorial. 

D  o combate inicial realizado entre Israel e Egito pelo Canal de Suez e a tentativa dos palestinos de agruparem para si 
a posse desse estratégico ponto de disputa. 

E  o domínio do Canal de Suez pelos judeus e a ocupação das colinas de Golã devido a sua estratégia geopolítica 
hídrica. 

 

 

 
  

 

 

 

 


