
Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso – Médico Pediatra – Prova no período da Manha 

 
1

 

  

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 
CALENDÁRIO PREVISTO 
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No site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na 
Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana 
 

Interposição de recursos contra 
o gabarito da Prova 

Até 17/09/09 Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso e 
entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde 
de Apucarana. 

Nota da Prova Objetiva sem 
critério de desempate 
 

Previsão 
16/10/09 

Órgão Oficial do Município no site 
www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia 
Municipal da Saúde de Apucarana. 

Prova de Títulos 
 

13/09/09 das 
08h00 às 
17h00 

Os títulos deverão ser encaminhados para o 
Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso ou 
entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde 
de Apucarana na Gestão do Trabalho e Saúde. 

Prova prática de caráter 
eliminatório e classificatório 

 Será informado, é específica para o cargo de 
manutenção 

Resultado Final do Concurso Previsão até 
30/10/09 

Órgão Oficial do Município no site 
www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia 
Municipal da Saúde de Apucarana. 

Demais atividades consultar o 
Edital regulamentador do 
concurso ou a Comissão 
Especial de Acompanhamento e 
Fiscalização do Concurso. 

 As informações serão divulgadas no site 
www.apucarana.pr.gov.br 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 

CONCURSO PÚBLICO 051/2009 

MÉDICO PEDIATRA – MANHÃ 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO  
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:  
Conhecimentos 
Gerais 
 

Língua Portuguesa Conhecimentos Específicos do 
Cargo e Ética do Trabalho 

Questões  Pontos Questões  Pontos Questões  Pontos  
01 a 10 2 11 a 20 2 21 a 50 2 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas 
provas,  

02- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as 
alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.  

03- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 (quatro) alternativas 
classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais 
de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A 
CORRETA.  

04- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve 
ser feita cobrindo TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, 
usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. As 
respostas à grafite ou rasuras serão consideradas erradas. 

05 – SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:  
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de 

calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de 
consulta de qualquer espécie;  

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões 
e a Folha de Respostas.  

06- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e 
as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.  

07- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e 
ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.  

08 – Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 
09 – Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
10 – Não será fornecido outro Caderno de Provas, exceto no caso do item 12. 
11 – O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa. 
12 – Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 
falta de questão etc. Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal atenderá você e trocará o seu 
caderno. 
13- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA PARA TODOS OS CARGOS É DE 3 (TRÊS) 

HORAS.  
Candidato Sala nº Assinatura do Candidato 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
 
01) O jornal Folha de São Paulo, na quinta-feira, 10 de agosto de 2009 publicou a 
seguinte notícia:  
 
“Dupla libertada por Clinton chega aos EUA. 
Casa Branca afirma que ida de ex-presidente a Pyongyang para negociar libertação de 
jornalistas foi “missão provada”.” 
 
Qual país Clinton visitou visando libertar as jornalistas americanas que estavam na 
prisão há 140 dias? 
 

a) Honduras 
b) Indonésia 
c) Coréia do Norte 
d) China 
 

02) Assunto polêmico no mês de agosto do corrente ano foi com relação a nomeação 
de servidores no Senado. Como era realizada a nomeação? 
 

a) Através de Decretos 
b) Através de Atos Secretos 
c) Através de Portarias 
d) n.d.a. 
 

 
03) Em matéria veiculada na Folha de São Paulo de 13/08/2009 relatou que: “Nove 
meses após ter perdido a liderança para o Itaú Unibanco, o Banco ___________ 
anuncia hoje que retomou o posto de maior banco em ativos do Brasil e da América 
Latina.” Complete corretamente o espaço com o banco correto: 
 

a) Bradesco 
b) Banco do Brasil 
c) ABN Anro Bank 
d) n.d.a. 
 
 

04) Como se chama o presidente deposto de Honduras? 
 

a) Hugo Chávez 
b) Evo Morales 
c) Manuel Zelaya 
d) Vicnete Fox 
 

05) Qual a cidade em que acontece tradicional festival do circuito brasilero de cinema? 
 

a) Canela 
b) São Borja 
c) Uruguaiana 
d) Gramado 
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06) Em 1939 foi construída a primeira igreja de Apucarana, na praça Rui Barbosa. 
Esta foi destruída por um forte vendaval. Em que ano ocorreu tal fato? 
 

a) 1940 
b) 1941 
c) 1942 
d) 1943 

 
07) Complete corretamente com a história de Apucarana: 
A catedral Nossa Senhora de Lourdes, cartão postal do Município, é a única catefral 
no Brasil a ter ________. 
 

a) arquitetura clássica 
b) relógio em funcionamento 
c) imagem de uma santa no topo de sua torre principal 
d) sinos que tocam de hora em hora  

 
08) Como se chama o Centro Cívico de Apucarana? 
 

a) José de Oliveira Rosa 
b) Coronel José Luiz dos Santos 
c) Rui Barbosa 
d) Ivo Lenartovicz 

 
 
09) Apucarana tem um APL (arranjo produtivo local). Qual é o produto focado no APL? 
 

a) vestuário 
b) couro 
c) sapatos 
d) bonés 

 
10) O suposto encontro de Lina Vieira (ex-secretária da Receita) com o(a) ministro(a) 
do governo tem causado muita repercussão envolvendo o nome  de um ex-presidente 
da República que é atualmente senador. Qual é o(a) Ministro(a)? 
 

a) Tarso Genro 
b) Dilma Roulssef 
c) Henrique Meirelles 
d) Fernando Haddad  

 
 
 
 
PORTUGUÊS 
 
11) Complete corretamente a frase e assinale a alternativa correta: 
“Daqui_______vinte quilômetros, o viajante encontrará, logo ______ entrada do 
grande bosque, uma estátua que _____ séculos foi erguida em homenagem 
_____deusa da floresta”. 

 
a) a – à – há – à 
b) há – a – à – a 
c) à – há – à – à 
d) há – a – há – a 
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12) O uso do acento grave (indicativo de crase ou não) está INCORRETO em: 

 
a) Primeiro vou à feira, depois é que vou trabalhar. 
b) Às vezes não podemos fazer o que nos foi ordenado. 
c) Isto não seria útil à ela. 
d) Não devemos fazer referências àqueles casos. 

 
 
13) Nas questões de 3 a 6, aponte a alternativa que completa corretamente os 
espaços em branco:  

“Pega____cadeira ali na outra sala e põe___ aqui perto de mim”. 
 
a) essa – la 
b) esta – la 
c) aquela – a 
d) aquela – na 

 
 
14) Era para ________falar ______ontem, mas não____encontrei em parte 
alguma. 

 
a) mim – consigo – o. 
b) eu – com ele – o. 
c) eu – com ele – lhe. 
d) mim – contigo – te. 

 
 
15) Quem_______estragado que _______de ________. 

 
a) o trouxe – se encarregue – consertá-lo. 
b) o trouxe – encarregue-se – consertá-lo. 
c) trouxe-o – encarregue-se – o consertar. 
d) trouxe-o – se encarregue – o consertar. 

 
 
16) Ao comparar os diversos rios do mundo com o Amazonas, defendia com 
azedume e paixão a proeminência _________sobre cada um_______. 

 
a) desse – daquele. 
b) daquele – destes. 
c) deste – daqueles. 
d) deste – desses. 

 
 
17) Em qual das alternativas existe erro de acentuação gráfica: 

 
a) Eles não param de trabalhar com o pêlo do animal. 
b) Saíram à tarde à procura de novos caminhos. 
c) O trabalho fácil nem sempre é sustentáculo para grandes obras. 
d) Saiba que Êmerson é bom rapaz. 
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18) Em que alternativa há erro de flexão numérica? 
 
a) O menino comprou duas bicicletas violeta. 
b) Os armários abacates saíram ontem. 
c) Os fuscas creme estão na garagem. 
d) As casas azuis estão do lado direito. 

 
 
19) Marque a opção da grafia correta para: Tantas_________consituem________ 

a) excessões – previlégio inadmissível 
b) exceções – privilégio inadmissível 
c) exceções – previlégio inadmissível 
d) esceções – privilégio inadmissível 

 
 
20) Marque a opção em que o hífen aparece de forma incorreta conforme a nova 
regra de ortografia: 

 
a) autoescola 
b) inter-racial 
c) contra-indicação 
d) ultrassecreto 

 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
21)  Na estenose hipertrófica do piloro a sintomatologia é caracterizada por vômitos do 
tipo: 

a) Em jato, sem relação com a alimentação e com bile. 
b) Em jato, pós-alimentares e sem bile.  
c)Tardios, pós-alimentares e com bile. 
d) Tardios, pós-alimentares com raias de sangue. 
 

 
22) Um adolescente de 16 anos de vida sexualmente ativa chega à Unidade Local de 
saúde, solicitando um teste para HIV. Durante a consulta, ele admite ter tido múltiplas 
parceiras nos últimos 6 meses, nega uso de drogas injetáveis, mas tem saído com 
algumas meninas que usam drogas injetáveis. Uma dessas parceiras recentemente 
ficou doente e foi diagnosticada com hepatite B aguda. Além dos testes sorológicos, 
quais das medidas devem ser tomadas imediatamente com esse adolescente? 
  

a) Testar o paciente para HIV e Hepatite B e C e informar os resultados. 
b) Administrar Imunoglobulina para hepatite B somente. 
c) Aguardar os resultados sorológicos e decidir a administração ou não de     
imunoprofilaxia. 
d) Administrar Imunoglobulina para hepatite B e iniciar a série de vacinas para 
hepatite B imediatamente. 
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23) A mais urgente consideração na avaliação de uma criança com dor abdominal 
aguda é identificar se a causa requer tratamento cirúrgico ou não. Em lactentes 
com quadro agudo de irritabilidade, dor abdominal tipo cólica de início súbito e 
sangramento retal ou com as fezes, o diagnóstico mais provável é: 
 

a) Colite ulcerativa. 
b) Apendicite aguda. 
c) Megacólon tóxico. 
d) Invaginação intestinal. 

 
 
24) A diarréia aguda permanece como a principal causa de mortalidade e morbidade 
os países em desenvolvimento. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. As infecções por Salmonella não devem ser tratadas com antibióticos, exceto se 
acompanhadas de septicemia, porque ela pode prolongar a eliminação fecal desse 
microrganismo. 
II. O Rotavírus é um RNA vírus e o patógeno primário associado com a diarréia em 
crianças. 
III. As infecções por Shiguella são caracterizadas pela aderência desse microrganismo 
à mucosa intestinal e efeito local citotóxico. 
 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 
 

a) Somente a alternativa I está correta. 
b) Somente a alternativa II está correta. 
c) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
d) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
 

25) Encefalopatia e disfunção hepática aguda com infiltração hepática e gordurosa do 
fígado e rins em crianças usualmente entre 2 e 16 anos, que tem diminuído após  
cuidados com a ingestão de aspirina, caracteriza a: 
 

a) Fibrose cística. 
b) Hepatite crônica. 
c) Doença de Wilson. 
d) Síndrome de Reye. 

 
 
26) Um menino de 8 anos é atendido com quadro de tosse produtiva há 10 dias. 
Inicialmente apresentou febre por 48 horas, mal estar e cefaléia com tosse seca, sem 
coriza ou dor de garganta. O Raio X solicitado demonstrou imagem de infiltração 
intersticial e peribrônquica. A etiologia mais provável para o quadro é:  
 

a) Mycoplasma pneumoniae; 
b) Estreptococcus pneumonie; 
c) Haemophylus influenza tipo B; 
d) Pneumocystis carinii; 

 
 
27) Para cada diagnóstico de infecção respiratória na criança abaixo, relacione o 
diagnóstico da coluna I com o agente e a faixa etária mais atingida da coluna II: 
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Coluna I – Diagnóstico 
 
I. Bronquiolite. 
II. Laringite. 
III. Traqueobronquite. 
IV. Epligotite. 
 
Coluna II  -Agente e faixa etária 
 
1. Principal agente é o vírus sincicial respiratório e acomete quase exclusivamente 
crianças até 2 anos de idade. 
2. Principal agente é o vírus parainfluenza e é uma doença viral de instalação gradual 
em crianças de 6 meses a 3 anos de idade. 
3. Principal agente em crianças com mais idade é o Mycoplasma pneumoniae. 
4. Principal agente é o Haemophilus influenza tipo B em crianças entre 3 e 7 anos. 
 
Assinale a única associação correta de diagnóstico e características: 

a) I – 1 
b) I – 2 
c) II – 1 
d) II – 3 
 
 

28) A condição em que doenças são forjadas em crianças, em geral por suas mães, 
de modo que estas beneficiam-se com a atenção dispensada por equipes médicas 
caracteriza a: 
  

a) Negligência. 
b) Violência emocional. 
c) Síndrome do bebê sacudido. 
d) Síndrome de Munchausen. 
 
 

29)   Em relação à vigilância do estado nutricional da criança é incorreto afirmar: 
 

a) Segundo a OMS, é recomendável a realização da antropometria,         
mensalmente, nos seis primeiros meses de vida e, a partir daí, de dois em dois     
meses. 

b)   A comparação das medidas de um indivíduo com a população de referência        
permite afirmar com segurança que esse indivíduo está pesando ou medindo   
mais ou menos que a população de referência, definindo como patológica essa 
diferença. 

c)    A OMS sugere que uma criança seja considerada em risco quando não ganhar   
peso em duas medidas sucessivas. 

     d)   A mudança de um percentil de crescimento, para mais ou menos, ainda que                            
esse percentil se mantenha dentro da normalidade, é indicação para 
investigação. 
 

30) Qual a opção terapêutica não recomendada para o tratamento de uma amigdalite 
estreptocóccica em um escolar? 
 

a) Penicilina benzatina; 
b) Eritromicina; 
c) Fenoximetilpenicilina; 
d) Sulfa-trimetoprim; 
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31) Qual das afirmativas em relação à convulsão febril é incorreta? 

 
a)  Ocorre geralmente nas primeiras 24 h de febre. 
b)  As crises são predominantemente breves, com duração inferior a 10 minutos. 
c) São desencadeadas primordialmente por elevações súbitas e de elevada    

intensidade da temperatura; 
d) As crises são do tipo tônico, clônico ou tônico-clônico e, em geral,   

generalizadas. 
 

32) Perante um lactente com pneumonia de lobo superior, qual a primeira hipótese    
a ser cogitada? 

 
a) Aspiração; 
b) Fibrose cística; 
c) Tuberculose; 
d) Malformação pulmonar. 

 
 
33) Uma das diretrizes do SUS é a hierarquização das ações de saúde, com 
ênfase no papel das unidades básicas de saúde. Pode-se afirmar que a unidade 
básica de saúde deve: 

 
a) restringir-se às ações programáticas, como controle de hipertensão arterial e               
diabetes. 
b) ofertar grande variedade de consultas especializadas e exames 
complementares. 
c) ser a porta de entrada aos serviços de saúde, não se ocupando de ações  
curativas. 
d) implementar as ações básicas de saúde de natureza preventiva e curativa. 
 

 
34) Durante o atendimento ambulatorial, a mãe de uma criança do sexo feminino com 
8 anos de idade queixa-se de que a paciente é muito tímida e que vai muito mal na 
escola. Argumenta que a menina é “burra como o pai” que é semi-analfabeto e saiu de 
casa há mais de um ano. A mãe refere também que a menina “vive cheia de piolhos”, 
pois esquece de usar a medicação recomendada pelos médicos e que ela deixa em 
casa para que a menina use depois da escola. Outra queixa materna é um corrimento 
persistente de cor amarelada.  
Os maus tratos mais provavelmente envolvidos no caso são: 
 

a) abusos psicológico e físico; 
b) negligência e abuso sexual; 
c) abuso psicológico e negligência; 
d) abuso físico e negligência; 
 
 

35) Avaliação ósteo-articular periódica em pacientes com Síndrome de Down está  
indicada particularmente pelo risco aumentado de: 

a) instabilidade atlantoaxial; 
b) escoliose congênita; 
c) doença de Legg-Calvé-Perthes; 
d) doença de Osgood-Schlatter. 
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36) Um recém-nascido de 10 dias de vida, ictérico, com hepatoesplenomegalia, urina 
escura e fezes mais claras, em aleitamento materno exclusivo chega para atendimento 
ambulatorial. Apresenta coriza persistente e congestão nasal segundo relato da mãe. 
Nasceu de parto transpélvico, a termo, com pré-natal apenas no início da gestação. 
Uma hipótese diagnóstica é: 

 
a) atresia de vias biliares; 
b) fibrose cística; 
c) toxoplasmose congênita; 
d) sífilis congênita; 
 

 
37) Uma paciente com 10 anos de idade é atendida na emergência com queixa de 
febre de 38 a 38,5°C, cefaléia, mialgia, náuseas, vômitos e diarréia há 4 dias. Ao 
exame físico encontramos hepatoesplenomegalia. O hemograma revela hematócrito 
de 47% e 75 mil plaquetas / mm³. 
A hipótese diagnóstica mais importante é: 
 

a) dengue clássico; 
b) dengue hemorrágico 
c) citomegalia 
d) leucemia linfocítica aguda 

 
     
38) Em crianças, colegas de turma de escola de um paciente com diagnóstico de 
meningite por Neisseria meningitidis, está indicado: 
 

a) ampicilina VO por 10 dias; 
b) ceftriaxona IM por 4 dias; 
c) observação clínica rigorosa por 10 dias, sem medicação; 
d) quimioprofilaxia com rifampicina por 2 dias; 
 

 
39) Uma criança de 2 anos apresenta quadro de febre, dois episódios de vômitos e já 
evacuou líquido cinco vezes. A mãe informa que ela freqüenta creche desde 1 ano de 
idade, e que parece haver mais duas crianças da sua turma com o mesmo quadro. A 
etiologia mais provável da gastroenterite é: 
 

a) shigella; 
b) rotavírus; 
c) giárdia intestinalis; 
d) E.coli; 

 
 
40) Em crianças obesas as principais alterações no lipidograma são: 
 

a) hipercolesterolemia + redução de HDL; 
b) hipercolesterolemia + aumento de LDL; 
c) hipercolesterolemia + hipertrigliceridemia; 
d) hipertrigliceridemia + redução de HDL. 
 

41) A identificação do recém-nascido de risco durante o período pré-natal, peri-parto e 
neonatal vem garantir intervenções importantes que diminuem a morbi-mortalidade 
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perinatal. Em relação a este grupo de recém-nascidos podemos afirmar que, 
EXCETO: 

a) quanto menor o peso, maior a morbidade e a possibilidade 
    de seqüelas; 
b) o risco de mortalidade é maior em bebês com menos de 30 
   semanas; 
c) para cada semana de avanço na idade gestacional entre 25 
   e 37 semanas a mortalidade reduz-se à metade; 
d) a mortalidade neonatal é baixa em neonatos com mais de 
  4000g e com mais de 42 semanas de idade gestacional. 

 
42) A carbamazepina é uma droga freqüentemente utilizada no controle de convulsões 
tônico-clonicas e parciais. Dos antibióticos a seguir, o que deve ser evitado nos 
pacientes em uso de carbamazepina, pelo risco de competição no seu metabolismo 
pelo fígado, é a: 
 
 

a) amoxilina; 
b) gentamicina; 
c) neomicina; 
d) eritromicina. 

 
43) Nas patologias das vias aéreas superiores, o achado radiológico do “sinal do 
polegar” é compatível com quadro de: 
 

a) crupe diftérico; 
b) epiglotite; 
c) laringotraqueomalácia; 
d) hemangioma subglótico; 
 

 
44) A artrite reumatóide juvenil em sua forma oligoarticular acomete de forma 
característica: 
 

a) ombro; 
b) cotovelo; 
c) joelho; 
d) coluna; 
 

 
45) O neuroblastoma é a neoplasia mais diagnosticada em crianças menores de 5 
anos. Todos os itens abaixo são freqüentemente encontrados em sua evolução clínica, 
EXCETO: 
 

a) sudorese; 
b)  hipertensão; 
c) diarréia secretória; 
d) metástase pulmonar; 

 
 
46) Pré-escolar de 4 anos apresenta à otoscopia opacificação da membrana timpânica 
e presença de nível líquido no ouvido médio. Tem história de alergia respiratória. 
Radiografia de  cavum : hipertrofia de adenóides.  
A conduta inicial é : 
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a) tratamento da alergia respiratória e posterior reavaliação 
b) miringotomia com colocação de tubo de ventilação 
c) tratamento com descongestionante sistêmico 
d) realização de adenoidectomia 
 

 
47) Uma gestante com 36 semanas de idade gestacional, prénatal adequado, chega à 
maternidade em período expulsivo.O pediatra é chamado para atender o recém-
nascido e após a realização dos passos iniciais ele avalia três sinais. Estes sinais, na 
seqüência correta em que são verificados, são: 
 

a) reflexos primitivos, movimentos respiratórios e freqüência cardíaca; 
b) movimentos respiratórios, freqüência cardíaca e choro; 
c) movimentos respiratórios, freqüência cardíaca e cor; 
d) choro, freqüência cardíaca e reflexos primitivos; 
 

 
48) O germe causador de sepse neonatal precoce que freqüentemente provoca um 
quadro semelhante ao que se evidencia na doença de membrana hialina, é : 
 

a) Staphilococcus aureus; 
b) Streptococcus agalactiae; 
c) Mycobacterium hominis; 
d) Listeria monocytogenes; 
 

 
49) A cardiopatia que pertence ao grupo das cardiopatias cianóticas é: 
 

a) comunicação interatrial; 
b) transposição dos grandes vasos; 
c) comunicação interventricular; 
d) persistência do canal arterial; 

 
 
50) Em relação a erros inatos do metabolismo, alguns sinais e sintomas podem surgir 
em horas ou dias. O sintoma que NÃO costuma estar correlacionada(o) com estas 
patologias são: 

 
a) convulsões; 
b) vômitos; 
c) hiperglicemia; 
d) apnéia; 
 
 
 




