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PROVA OBJETIVA: 26 de setembro de 2010 

 

NÍVEL SUPERIOR 
 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à 
marcação das respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de 
Noções de Informática, 05 de Legislação (RJU do Servidor Municipal – Lei nº 6.116/99) e 15 de Conhecimentos 
Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há 
espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14:30h e término 
às 18:30h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 
recebidos. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Oriximiná, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2010-PMO.  

 
Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O sentido linguístico da vida 
 

Aldo Bizzocchi 
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Segundo consta, nós, humanos, somos as únicas criaturas do planeta a fazer 
perguntas ontológicas, vale dizer, a questionar a nossa própria existência. E isso se dá 
exatamente porque somos a única espécie dotada de linguagem. (Observe que falo em 
"linguagem" e não em "comunicação", pois esta todas as espécies superiores possuem.) 
Em outras palavras, é a linguagem que permite a consciência. 

Há três grandes mistérios a torturar o intelecto humano: a origem do Universo 
(e, portanto, de tudo o que existe), a origem da vida e a origem da consciência (isto é, 
de uma forma de vida que sabe que está viva e que o Universo ao redor existe). Mas 
este último mistério se prende a um quarto e bem menos explorado: a origem da 
linguagem. 

Quatro condições são necessárias à existência da consciência. Em primeiro 
lugar, vida: seres inanimados não têm consciência (embora alguns filósofos New Age 
afirmem que sim). Em segundo lugar, atividade mental: amebas são vivas mas não 
conscientes. Em terceiro, memória: só posso compreender que um pássaro em voo está 
em movimento porque me lembro de que, um instante atrás, ele estava em outro lugar 
do céu; só posso saber que estou vivo e quem sou porque me lembro do meu passado. 
Se eu não tivesse memória, cada instante da minha existência seria como o primeiro, e 
eu viveria um eterno "nascimento". Enfim, a consciência está ligada à sensação, não 
importa se real ou ilusória, da passagem do tempo. 

Finalmente, a quarta condição para a consciência é a linguagem. Animais 
superiores, como cães e chimpanzés, são vivos, inteligentes, dotados de memória e, no 
entanto, não parecem ter consciência de si mesmos além de suas sensações, 
sentimentos e pulsões de satisfazer necessidades fisiológicas.  

Somente a linguagem humana realiza abstrações, ou seja, cria um mundo "que 
não existe" a partir do que existe. Por isso, o maior impasse da filosofia não é descobrir 
se a realidade que vemos está aí ou não (é bem provável que sim, ainda que não seja 
exatamente como a vemos). É saber se a realidade que só vemos em nossa mente 
existe fora dela. Enfim, nossa vida tem algum sentido ou somos nós que damos sentido 
a ela? 

 
http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11971  

[com adaptações] 

 
 

01. Leia os enunciados abaixo, 
 

I. Cabe à Filosofia, segundo Aldo Bizzocchi, chegar a conclusões a respeito das realidades criadas por 
nossas abstrações. 
II. Afirma-se, no texto, que o ser humano é a única espécie viva capaz de se comunicar; por isso, a 
única que tem consciência. 
III. Para Aldo Bizzocchi, a sensação de passagem do tempo, assim como a existência da realidade 
externa, são indubitavelmente ilusórias. 
IV. De acordo com o autor, para haver consciência, não basta ter vida; é preciso também ser inteligente, 
ter memória e ser dotado de linguagem. 

 

Em relação às idéias desenvolvidas no texto, está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
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02. O questionamento ontológico a que se refere Aldo Bizzocchi diz respeito a 
(A) dúvidas acerca da linguagem humana. 
(B) indagações a respeito da existência humana. 
(C) perguntas relativas a outras espécies superiores de vida. 
(D) incertezas quanto ao fato de ser o homem a única criatura do planeta. 

 
03. Julgue os itens abaixo: 
 

I. A locução “Por isso” (linha 25) sinaliza uma causa.  
II. “Em outras palavras” (linha 5) retoma e contradiz a ideia apresentada anteriormente. 
III. A expressão “vale dizer” (linha 2) introduz uma explicação e tem o mesmo valor da locução “ou seja”. 
IV. A substituição de “a torturar” (linha 6) por “que torturam” mantém a coerência e a correção 
gramatical do período. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) I, II e III. 
(C) I, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 

 
04. Em “É a linguagem que permite a consciência”, o “que” é pronome relativo com função anafórica. 
Esse mesmo fenômeno coesivo ocorre em 
(A) “só posso saber que estou vivo” (linha 16). 
(B) “cria um mundo ‘que não existe’" (linhas 24-25). 
(C)  “embora alguns filósofos New Age afirmem que sim” (linhas 12-13). 
(D) “só posso compreender que um pássaro em voo está em movimento” (linhas 14-15). 
 
05. Julgue os enunciados abaixo: 

 

I. O substantivo “pulsões” (linha 23) significa força que dirige e incita as ações dos seres vivos. 
II. Há uma concordância siléptica em “nós, humanos, somos as únicas criaturas do planeta a fazer 
perguntas ontológicas” (linhas 1-2). 
III. A palavra “intelecto” em “Há três grandes mistérios a torturar o intelecto humano” (linha 6) poderia 
ser substituída, sem perda de sentido, por “mente”. 
IV. Em “cada instante da minha existência seria como o primeiro, e eu viveria um eterno ‘nascimento’” 
(linhas 17-18), os verbos estão no futuro do pretérito e encerram ações a serem realizadas no futuro. 

 

É verdadeiro o que se afirma em 
(A) I e III. 
(B) I, II e III. 
(C) I, II e IV. 
(D) II, III e IV. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
06.  No Microsoft Office Excel 2007, quando o usuário precisa executar a correção ortográfica dos 
textos contidos numa planilha, é necessário pressionar a tecla de função  
(A)  F2. 
(B)  F3. 
(C)  F7. 
(D)  F8. 
 
07.  No Windows XP, o acesso ao menu Iniciar pode ser feito por meio das seguintes opções, exceto: 
(A)  um clique simples no botão Iniciar. 
(B)  pressionando as teclas CTRL + ESC. 
(C)  pela tecla Windows. 
(D)  pressionando as teclas ALT + I. 
 
08.  Os sites do tipo Portal disponibilizam páginas para que os usuários possam bater papo on-line com 
os outros usuários. Esses sites são chamados de 
(A)  Salas de Chat. 
(B)  Conversas Virtuais. 
(C)  Usuários on-line. 
(D)  Portal Virtual. 

 
09.  O item “Opções da Internet” presente no menu “Ferramentas” do Internet Explorer 6.0 possui a guia 
“Programas”, onde o usuário pode especificar que programa o Windows utiliza automaticamente para 
cada serviço da Internet.  Dentre as opções abaixo, aquela que não representa um Serviço de Internet é 
a  
(A)  e-mail. 
(B)  grupo de notícias. 
(C)  lista de contatos. 
(D)  compiladores. 
 
10.  No Windows Explorer, após abrir a “Lixeira”, o usuário seleciona o arquivo desejado e utiliza o 
comando ___________ do menu Arquivo para recuperar o arquivo excluído. 
 

O comando que preenche a lacuna acima é o  
(A)  Consertar. 
(B)  Restaurar. 
(C)  Reparar. 
(D)  Compor.  
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LEGISLAÇÃO 
 

11. A Lei Municipal n.º 6.116, de 20 de dezembro de 1999, do Município de Oriximiná-PA, instituiu o 
Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores públicos municipais. Em consonância com as disposições 
legais ali contidas e em relação às formas de provimento em cargo público municipal, considere: 
I. A nomeação far-se-á em caráter efetivo ou temporário; a primeira hipótese ocorre quando se tratar 

de cargo isolado da carreira; a segunda, para cargos de confiança, de livre exoneração, sendo 
necessário para ambos os casos de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos. 

II. A recondução consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, sendo 
decorrente de reintegração do anterior ocupante. 

III. A reintegração é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 
médica. 

IV. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica 
oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. 
 

Estão corretos os itens  
(A) I e IV, somente. 
(B) II e IV, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, e III, somente. 
 
12. Atualmente, o serviço público, além de constituir símbolo de estabilidade, proporciona a obtenção de 
certas vantagens pecuniárias incomuns em outros postos de trabalho na iniciativa privada. Acerca das 
disposições atinentes às vantagens do servidor público constantes na Lei Municipal n.º 6.116, de 20 de 
dezembro de 1999, do RJU do Município de Oriximiná-PA é correto afirmar:  
I. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, 

reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua 
vinculação, ressalvado o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil. 

II. Vencimento é a remuneração no cargo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou 
temporárias estabelecidas em lei. 

III. Provento é o tipo de sistema remuneratório devido exclusivamente aos servidores ocupantes de 
cargo em comissão. 

 

Estão incorretos os itens  
(A) I e II, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, II e III. 
 
13. Sobre os deveres do servidor público municipal, assinale a alternativa correta.  
(A) Cumprir as ordens superiores, posto que manifestamente ilegais, é dever do servidor público 

municipal. 
(B) O servidor deve zelar pela economia do material e do patrimônio público de modo a restringir 

atendimento àqueles que deles não consumirem. 
(C) Deve o servidor tratar com urbanidade apenas àqueles que lhe despenderem tratamento recíproco. 
(D) Ao servidor é atribuído o dever de atender ao público em geral, fornecendo com presteza as 

informações requeridas, salvo as protegidas por sigilo. 
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14. Quanto à estabilidade no serviço público municipal, e a aspectos a ela atinentes, assinale a 
alternativa correta.  
(A) Os requisitos para a obtenção da estabilidade são: provimento efetivo em razão de concurso público 

e decurso do estágio probatório, não havendo necessidade de emissão de parecer concluindo a 
favor da confirmação do servidor em estágio. 

(B) A estabilidade é o direito de permanência no serviço público, outorgado a servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo em razão de concurso público que tenha transposto o estágio 
probatório no período de 2 (dois) anos. 

(C) Estágio probatório é o período em que o servidor será observado pela Administração com o objetivo 
de apurar sua aptidão para o exercício do cargo, mediante a verificação de certos requisitos 
legalmente definidos. 

(D) Caso não satisfaça às condições do estágio probatório, o servidor, além de não obter a estabilidade, 
será demitido de ofício. 

 
15. No que concerne às vedações atribuídas ao servidor público municipal, considere: 
I. Cometer a outro funcionário atribuições estranhas às do cargo que ocupa, mesmo em situações 

transitórias de emergência. 
II. Promover manifestações de apreço no recinto da repartição. 
III. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata. 
IV. Exercer qualquer outra atividade profissional, posto que seja compatível com o cargo ou função e 

com o horário de trabalho. 
 

Constituem vedações ao servidor público as assertivas contidas nos itens  
(A) I e III, somente. 
(B) I e II, somente. 
(C) II e IV, somente. 
(D) II e III, somente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

AS QUESTÕES ABAIXO VERSAM SOBRE OS ITENS DO PROGRAMA.  
LEIA-AS, COM ATENÇÃO, E ASSINALE A OPÇÃO CORRETA. 

 
16. No âmbito do estruturalismo, prevalece a concepção de língua como 
(A) sistema heterogêneo, móvel e variável, que se concretiza nas práticas sociolinguageiras. 
(B) sistema em uso, preso à realidade histórico-social, dependente, portanto, da cultura de seus 

usuários. 
(C) sistema invariante, subjacente à atividade da fala, que pode ser abstraído das múltiplas variações 

observáveis da fala. 
(D) conjunto de realizações sistemáticas das diferentes variedades dialetais que se modificam 

constantemente no seio de uma mesma comunidade linguística. 
 
17. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, adota-se a noção de linguagem 
como prática interlocutiva. Essa ideia só não está explícita na seguinte passagem: 
(A) “A linguagem, enquanto sistema de representação do mundo, está presente em todas as áreas de 

conhecimento.” (p. 18)  
(B) “A linguagem é uma atividade humana, processo de interlocução no qual as pessoas se constituem 

e através do qual sentimentos, opiniões, valores e preconceitos são veiculados.” (p. 31)  
(C) “ação interindividual orientada por uma finalidade específica, um processo de interlocução que se 

realiza nas práticas sociais existentes nos diversos grupos de uma sociedade nos distintos 
momentos da sua história.” (p. 6)  

(D) “O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o domínio da língua, como 
sistema simbólico utilizado por uma comunidade lingüística, são condições de possibilidade de 
plena participação social. Pela linguagem os homens e as mulheres se comunicam, têm acesso à 
informação, expressam e defendem pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo, 
produzem cultura”. (p. 19) 

 
18. Em um ensino em que se prioriza a concepção de linguagem como prática interlocutiva, deve-se 
procurar realizar atividades que levem o aluno a 
(A) expressar-se unicamente segundo os preceitos da norma culta. 
(B) seguir os ditames dos manuais didáticos ou das gramáticas escolares. 
(C) desenvolver o domínio da expressão oral e escrita em situações de uso da linguagem, levando em 

conta as condições de produção. 
(D) negar a importância dos textos que respondem apenas a exigências das situações públicas de 

interlocução, em função do compromisso de assegurar-lhe o exercício pleno da cidadania. 
 
19. Leia o excerto abaixo: 
 

Conjunto sistemático de regras para bem falar e escrever, 
estabelecidas pelos especialistas, com base no uso da língua 
consagrado pelos bons escritores. Dizer que alguém sabe 
gramática significa dizer que esse alguém conhece essas regras 
e as domina tanto nocionalmente quanto operacionalmente. 
 

FRANCHI, C. Mas o que é mesmo gramática? In: LOPES, Harry Vieira et al. 
(Org.). Língua portuguesa: o currículo e a compreensão da realidade. São Paulo: 
SE/SENP, 1991, p. 41. [com adaptações] 

 
Trata-se da definição de gramática 
(A) descritiva. 
(B) normativa. 
(C) internalizada. 
(D) transformacional. 
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20. Conceber a gramática como a descrição de todo e qualquer fato da língua implica compreendê-la 
como um conjunto de regras que 
(A) são de fato seguidas pelos falantes.  
(B) devem ser seguidas por todos os falantes. 
(C) os falantes não conseguem dominar plena e completamente. 
(D) são seguidas pelos usuários que fazem parte da elite intelectual. 
 
21. Entre os centros de interesse da teoria da variação linguística, não constam os(as) 
(A) fenômenos restritos à descrição da estrutura morfossintática. 
(B) eventos da língua em uso no seio das comunidades de fala. 
(C) questões relacionadas à covariação dos fenômenos linguísticos e sociais. 
(D) empregos linguísticos concretos, em especial os de caráter heterogêneo. 
 
22. Na esfera da linguística variacionista, admite-se que “ninguém fala errado o português, fala-se 
diferentemente”. Daí decorre a ideia de que 
(A) as noções de certo, errado e diferente dependem da correção gramatical. 
(B) apenas a norma culta é correta e adequada do ponto de vista comunicativo. 
(C) a noção de erro é relativa; deve-se, antes, recorrer à noção de adequação à situação comunicativa. 
(D) nem todas as variedades linguísticas são funcionalmente adequadas às comunidades que delas se 

servem. 
 
23. Quanto aos fenômenos de variação linguística, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 
Portuguesa preceituam que 
(A) não basta uma mudança de atitudes; a escola precisa cuidar para que não se reproduza em seu 

espaço a discriminação linguística. 
(B) a escola deve tratar as variedades linguísticas que mais se afastam dos padrões estabelecidos pela 

gramática tradicional como desvios ou incorreções. 
(C) o professor de português deve substituir, pouco a pouco, a variedade que o aluno já domina, ao 

entrar na escola, pela variedade mais prestigiada socialmente. 
(D) o aluno deve, ao aprender novas formas linguísticas, particularmente a escrita e o padrão de 

oralidade mais formal orientado pela tradição gramatical, compreender que nem todas as 
variedades linguísticas são legítimas e próprias da história e da cultura humana. 

 
24. Leia o fragmento de texto abaixo: 
 

Um professor de português pode ser mais ou menos conservador (em 
sentido técnico) em relação a certas formas linguísticas. Sua atitude pode 
depender de sua experiência linguística e/ou de suas convicções teóricas. 
Provavelmente, nenhum professor pensará que não precisa corrigir formas 
como "Nóis foi", mas é possível que haja quem pense que não é necessário 
corrigir (se o fato for percebido!) formas como “É comum surgir equívocos 
no uso dos pronomes pessoais” (encontrei essa frase num site de ensino de 
português correto, numa aula sobre pronomes pessoais depois de "entre") 
ou “Foi descoberto duas minas de carvão”.  

Sírio POSSENTI  
Disponível em http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4338721-EI8425,00-Ensinar+gramatica.html.  

 
As correções, a que se refere Sírio Possenti, que podem passar despercebidas de alguns professores 
de português, dizem respeito à(s) 
(A) estruturação textual. 
(B) relações semânticas. 
(C) organização sintática. 
(D) formação morfológica. 
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25. Ao abordar as noções de gêneros e de tipos de texto, Marcuschi diz que se deve ter o cuidado de 
não confundir texto e discurso. Segundo ele, texto é uma 
(A) entidade concreta realizada materialmente e corporificada em algum gênero. 
(B) instância de produção discursiva referente a várias esferas da atividade humana. 
(C) realização empírica que cumpre funções sociais em diferentes situações comunicativas. 
(D) realização linguística concreta que se define por propriedades sociocomunicativas. 
 
26. É comum hoje se usar a expressão “sequências tipológicas” no lugar de “tipos de texto” porque  
(A) se costumava usar, equivocadamente, essa última expressão para designar os gêneros de texto. 
(B) não são apenas os traços linguísticos predominantes que determinam os diferentes tipos textuais. 
(C) apenas os traços descritivos, narrativos e argumentativos determinam a configuração dos tipos 

textuais. 
(D) os textos são, em geral, tipologicamente variados, ou seja, podem conter sequências narrativas, 

descritivas, argumentativas. 
 
27. São exemplos de gêneros em que, em geral, predominam sequências argumentativas: 
(A) crônicas, contos, novelas, romances. 
(B) bulas, manuais de instrução, publicidades, receitas. 
(C) ofícios, documentários, artigos de vulgarização científica. 
(D) editoriais, debates, discursos políticos, sermões, panfletos. 
 
28. A noção de que oral e escrita são modalidades isomórficas e isofuncionais contrapõe-se à ideia de 
que  
(A) ambas, oral e escrita, podem ser descritas de forma lógica, clara e completa. 
(B) a oral apresenta desvantagens imanentes do ponto de vista cognitivo: não é planejada, não tem 

regras e é marcada pela emotividade. 
(C) são modalidades complementares que recorrem ao mesmo sistema linguístico e que, apesar de 

possuírem especificidades, não devem ser vistas de forma dicotômica. 
(D) ambas selecionam seus recursos expressivos no mesmo sistema, podendo expressar as mesmas 

intenções e desempenhar funções análogas de acordo com os propósitos comunicativos dos 
interlocutores. 

 
29. Entre os fenômenos de coesão, encontra-se a dêixis textual que, segundo Koch, consiste na 
(A) retomada de estruturas, itens ou sentenças de um texto, que é responsável pela progressão do fluxo 

informacional. 
(B) retomada textual entre dois sintagmas nominais plenos ou entre um sintagma nominal pleno e outro 

pronominal. 
(C) remissão de elementos textuais a outros elementos do texto; o referente pode ser um nome, um 

sintagma, uma oração e incorpora traços que lhe vão sendo acrescentados à medida que o texto se 
desenvolve. 

(D) sinalização por meio de pistas relativas ao espaço textual, cuja função é fornecer ao leitor apoio ao 
processamento textual; essas pistas estabelecem uma ordenação entre segmentos textuais ou 
partes do texto. 
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30. Leia o poema abaixo que serve de epígrafe a um dos capítulos do livro Lutar com palavras, de 
Irandé Antunes: 
 

Subi a porta e fechei a escada. 
Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. 

Desliguei a cama e deitei-me na luz 
 

Tudo porque 
Ele me deu um beijo de boa noite... 

[autor anônimo] 
 
Em uma primeira leitura do poema, poderíamos dizer que há, na primeira estrofe, uma certa incoerência 
porque os versos que a compõem não apresentam 
(A) progressão informativa. 
(B) continuidade de sentido. 
(C) compatibilidade semântica. 
(D) relação com os fatos do mundo real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




