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TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

1. De acordo com a NR6, que trata sobre os 
Equipamentos de Proteção Individual, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Considera-se Equipamento de Proteção 

Individual, EPI, todo dispositivo ou produto, de 
uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaçar a saúde e segurança do trabalho. 

b) No caso de situações de emergência, a empresa 
é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em 
perfeito estado de conservação e funcionamento. 

c) Nas empresas desobrigadas a constituir CIPA, 

cabe ao designado, mediante orientação de 
profissional tecnicamente habilitado, recomendar 
o EPI adequado à proteção do trabalhador. 

d) A responsabilidade pela guarda e conservação do 
EPI é do empregador. 
 

2. A NR6 dispõe que cabe ao empregador quanto ao 

EPI, exceto: 
a) Exigir o uso pelos empregados. 
b) Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, 

podendo ser adotados livros, fichas ou sistema 
eletrônico. 

c) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 
adequado, guarda e conservação. 

d) Fazer constar do EPI o número do lote de 
fabricação. 
 

3. Sobre os EPI´s, de acordo com o Anexo I da NR6, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Para proteção da cabeça, são considerados EPI´s 

o capacete e o capuz de segurança. 
b) Uma das finalidades da máscara de solda é a 

proteção da face contra respingos de produtos 
químicos. 

c) A vestimenta de corpo inteiro somente é utilizada 
para proteção de todo o corpo contra respingos 
de produtos químicos. 

d) O cinturão de segurança é utilizado para proteção 

do usuário contra riscos de queda em trabalhos 
em altura. 
 

4. A NR 24 dispõe sobre as Condições sanitárias e de 

conforto nos locais de trabalho. Em relação às 
instalações sanitárias, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) É necessário que as instalações sanitárias sejam 

separadas por sexo. 

b) O lavatório deverá ser provido de material para 
limpeza, enxugo ou secagem das mãos, 
proibindo-se o uso de toalhas coletivas. 

c) As cozinhas deverão se localizar mais distante 
possível dos refeitórios. 

d) A rede de iluminação terá sua fiação protegida 

por eletrodutos. 
 
 
 
 
 
 

5. Alojamento é o local destinado ao repouso dos 
operários, e a capacidade máxima de cada 
dormitório será de 100 operários. A afirmativa 

está: 
a) Totalmente correta. 
b) Parcialmente correta, uma vez que a capacidade 

máxima de cada dormitório será de 15 operários. 
c) Parcialmente correta, uma vez que a capacidade 

máxima de cada dormitório será de 200 
operários. 

d) Totalmente incorreta, pois o local destinado ao 
repouso dos operários não se chama alojamento 

e a capacidade máxima de cada dormitório não 
será de 100 operários. 

 

6. Complete a lacuna abaixo corretamente: 

Nos estabelecimentos em que trabalhem mais 
de ____ operários, é obrigatória a existência de 
refeitório, não sendo permitido aos 
trabalhadores tomarem suas refeições em outro 

local do estabelecimento. 
a) 50. 
b) 100. 
c) 150. 
d) 300. 

 

7. Complete as lacunas abaixo, de acordo com a NR24, 

e indique a alternativa correta: 
Será exigido 1 (um) chuveiro para cada _____ 
trabalhadores nas atividades ou operações 

insalubres, ou nos trabalhos com exposição a 
substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, 
alergizantes, poeiras ou substâncias que 
provoquem sujidade, e nos casos em que 
estejam expostos a calor intenso. 
a) 30. 

b) 25. 
c) 15. 
d) 10. 

 

8. A NR23 (Proteção contra Incêndios) determina que, 

na classificação de fogo, a Classe D trata de: 
a) Elementos pirofóricos como magnésio, zircônio, 

titânio. 
b) Materiais de fácil combustão com a propriedade 

de queimarem em sua superfície e profundidade, 

e que deixam resíduos, como tecidos, madeira, 
papel, fibra, entre outros. 

c) Quando ocorrem equipamentos elétricos 
energizados como motores, transformadores, 
quadro de distribuição, fios, etc. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores está 
correta. 

 

9. A água será empregada nos fogos: 

a) Da Classe B. 

b) Da Classe C. 
c) Da Classe A. 
d) Da Classe D. 
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10. O extintor tipo espuma será utilizado nos fogos: 

a) Exclusivamente de Classe A. 
b) De Classe A e B. 

c) De Classe C e D. 
d) Exclusivamente de Classe D. 

 

11. Assinale a alternativa incorreta sobre extintores, de 

acordo com a NR 23: 
a) O extintor tipo dióxido de carbono será utilizado, 

preferencialmente, nos fogos das Classes B e C, 
embora possa ser usado também nos fogos de 
Classe A em seu início. 

b) O extintor tipo água pressurizada, ou água-gás, 

deve ser usado em fogos Classe A, com 
capacidade variável entre 10 (dez) e 18 (dezoito) 
litros. 

c) O extintor tipo espuma deverá ser recarregado 
de dois em dois meses. 

d) Todo extintor deverá ter uma ficha de controle de 
inspeção. 

 

12. Analise as assertivas abaixo sobre a localização dos 
extintores: 

I. Os extintores deverão ser colocados em locais de 
fácil visualização e de fácil acesso. 

II. Os extintores deverão ser colocados em locais 
onde haja menos possibilidade de o fogo 
bloquear o seu acesso. 

III. Independentemente da área ocupada, deverá 
existir pelo menos 4 (quatro) extintores para 

cada pavimento. 
 

a) Apenas I e II estão corretos. 
b) Apenas I e III estão corretos. 
c) Apenas II e III estão corretos. 
d) I, II e III estão corretos. 

 

13. De acordo com a Norma Regulamentada NR17 
(Ergonomia), para trabalho manual sentado ou que 
tenha de ser feito em pé, as bancadas, as mesas, 

escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao 
trabalhador condições de boa postura, visualização e 
operação e devem atender aos seguintes requisitos 
mínimos, exceto: 
a) Ter altura e características da superfície de 

atividade compatíveis com o tipo de atividade, 
com a distância requerida dos olhos ao campo de 

trabalho e com a altura do assento. 
b) Ter área de trabalho de fácil alcance e 

visualização pelo trabalhador. 
c) Ter características dimensionais que possibilitem 

posicionamento e movimentação adequados dos 
segmentos corporais. 

d) Possuir encostos revestidos de espuma, bem 

como porta copos em todos os acentos. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

14. Complete as lacunas abaixo, de acordo com as 

normas da NR 17, e indique a alternativa correta: 
Nas atividades que envolvam leitura de 

documentos para digitação, datilografia ou 
mecanografia deve ser fornecido suporte 
adequado para documentos que possa ser 
ajustado proporcionando boa postura, 
visualização e operação, evitando 
movimentação freqüente ______ e fadiga 
_____. 

a) Do pescoço - das pernas 
b) Da cabeça - do quadril. 
c) Do pescoço – visual. 
d) Do quadril – visual. 

 

15. A NR 17 determina que nos locais de trabalho onde 

exijam solicitação intelectual e atenção constantes, 
tais como salas de controle, laboratórios, escritórios, 
salas de desenvolvimento ou análise de projetos, 
dentre outros, são recomendadas as seguintes 

condições de conforto, exceto: 
a) Índice de temperatura efetiva entre vinte e vinte 

e três graus centígrados. 
b) Velocidade do ar não superior a 0,75m/s. 
c) Umidade relativa do ar não inferior a quarenta 

por cento. 
d) Mesas de, no mínimo, 1,20 metros para cada 

trabalhador. 
 

16. Com base na NR 17, indique a alternativa correta 

sobre o meio ambiente do trabalho. 
I. Em todos os locais de trabalho deve haver 

iluminação adequada, natural ou artificial, geral 
ou suplementar, apropriada à natureza da 
atividade. 

II. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular 
estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso 

e membros superiores e inferiores, e a partir da 
analise ergonômica do trabalho, devem ser 
incluídas pausas para descanso. 

III. Nas atividades de processamento eletrônico de 
dados, deve-se, salvo o disposto em convenções 
e acordos coletivos de trabalho, haver, no 
mínimo, uma pausa de 2 (dois) minutos para 

cada 120 (cento e vinte) minutos trabalhados, 

não deduzidos da jornada normal de trabalho. 
 

a) I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Apenas II está correta. 
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17. De acordo com o Anexo I da NR17, a pesagem de 

mercadorias pelo operador do checkout só poderá 
ocorrer quando os seguintes requisitos forem 

atendidos simultaneamente: 
I. Balança localizada frontalmente e próxima ao 

operador. 
II. Balança nivelada com a superfície do checkout. 
III. Continuidade entre as superfícies do checkout e 

da balança, admitindo-se até dois centímetros de 
descontinuidade em cada balança. 

IV. Teclado para digitação localizado a uma distância 
máxima de 45 centímetros de borda interna do 
checkout. 

V. Número máximo de oito dígitos para os códigos 
de mercadorias que sejam pesadas. 

 

a) I, II, III, IV e V. 

b) Apenas I e IV. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas I, II e V. 

 

18. De acordo com a NR1 (Disposições gerais relativas à 

Segurança e Medicina do Trabalho), compete ao 
empregador informar aos trabalhadores: 
a) Os riscos profissionais que possam se originar 

nos locais de trabalho. 
b) Os meios para prevenir e limitar tais riscos e as 

medidas adotadas pela empresa. 
c) Os resultados dos exames médicos, salvo os de 

exames complementares de diagnóstico aos 

quais os próprios trabalhadores forem 
submetidos. 

d) Os resultados das avaliações ambientais 

realizadas no próprio ambiente de trabalho. 
 

19. Analise as afirmações abaixo, sobre as atividades 
insalubres, e indique a alternativa correta: 

I. Serão consideradas atividades ou operações 
insalubres aquelas que, por sua natureza, 
condições ou método de trabalho, exponham os 
empregados a agentes nocivos à saúde acima 
dos limites de tolerância fixados em razão da 
natureza e da intensidade do agente e do tempo 
máximo de exposição do empregado aos seus 

efeitos, conforme quadro aprovado pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego. 
II. O adicional de insalubridade é calculado sobre o 

salário mínimo. 
 

a) Apenas I está correto. 

b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 

 

20. O adicional de insalubridade é devido ao empregado 

que trabalha em contato com agentes insalubres à 
base de: 
a) 10%, 20% e 40%, graus mínimo, médio e 

máximo, respectivamente. 

b) 20% e 40%, graus mínimo e máximo, 

respectivamente. 
c) 5%, 15% e 30%, graus mínimo, médio e 

máximo, respectivamente. 
d) 10% e 30%, graus mínimo e máximo, 

respectivamente. 
 

21. Indique a alternativa correta: 

a) No caso de incidência de mais de um fator de 
insalubridade, será apenas considerado o de grau 

mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, 
sendo vedada a percepção acumulativa. 

b) No caso de incidência de mais de um fator de 
insalubridade, serão considerados ambos para 
efeito de acréscimo salarial. 

c) No caso de incidência de mais de um fator de 
insalubridade, será apenas considerado o de grau 

mais baixo, para efeito de acréscimo salarial, 
sendo vedada a percepção acumulativa. 

d) No caso de incidência de mais de um fator de 
insalubridade, será feita uma média entre ambos, 
para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a 
percepção acumulativa. 

 

22. São hipóteses de atividade perigosas: 
I. Exposição e contato com explosivos e 

inflamáveis. 

II. No setor elétrico. 
III. Em atividades radioativas (com aparelhos de raio 

X). 
 

a) Apenas I. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 

d) I, II e III. 
 

23. Assinale a alternativa correta sobre as atividades ou 

operações perigosas: 
a) Consideram-se atividades ou operações 

perigosas, na forma da regulamentação aprovada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas 
que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem no eventual contato exclusivamente 
com explosivos em condições de risco mínimo. 

b) Consideram-se atividades ou operações 
perigosas, na forma da regulamentação aprovada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas 
que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem o contato permanente com 
inflamáveis ou explosivos em condições de risco 
acentuado. 

c) Consideram-se atividades ou operações 

perigosas, na forma da regulamentação aprovada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas 
que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem o contato permanente exclusivamente 
com inflamáveis em condições de risco mínimo. 

d) Consideram-se atividades ou operações 
perigosas, na forma da regulamentação aprovada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas 
que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem em provável contato exclusivamente 
com inflamáveis em condições de risco 
moderado. 
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24. Sobre as doenças profissionais, analise as assertivas 

abaixo e indique a alternativa correta: 
I. As doenças profissionais podem determinar 

incapacidades permanentes; as incapacidades 
temporárias não são consideradas doenças 
profissionais. 

II. As doenças profissionais não se distinguem das 
outras, salvo pelo fato de terem origem em 
fatores de risco existentes no local de trabalho. 
 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

25. Os fatores de risco de causa ergonômica que 

provocam as doenças profissionais são, exceto: 
a) Movimentos repetitivos que requerem aplicação 

da força. 
b) Carga externa e muscular estática. 

c) Vibrações e temperaturas extremas. 
d) Tabagismo. 

 

26. Em relação às doenças profissionais, indique a 

alternativa que não possui um fator de risco de causa 
organizacional: 
a) Horas e ritmos de trabalho excessivo. 
b) Pausas e descanso insuficientes. 
c) Obesidade. 
d) Insegurança ou insatisfação laboral. 

 

27. Analise a afirmações abaixo e indique a alternativa 
correta: 

I. A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) tem competência para conceder 
registros de produtos, segundo as normas de sua 
área de atuação, bem como conceder e cancelar 
o certificado de cumprimento de boas práticas de 
fabricação. 

II. O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como 

objetivo a promoção da saúde e não a 
prevenção. 

 
a) I e II estão corretos. 
b) I e II estão incorretos. 

c) Apenas I está correto. 
d) Apenas II está correto. 

 

28. Analise as assertivas abaixo e indique a alternativa 
correta: 

I. Entende-se por vigilância epidemiológica um 
conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos. 
II. A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 
 

a) Ambos estão corretos. 
b) Ambos estão incorretos. 

c) Apenas I está correto. 
d) Apenas II está correto. 

29. Assinale a alternativa incorreta: 

a) O Sistema Único de Saúde (SUS) se constitui do 
conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da Administração direta e 
indireta e das Fundações mantidas pelo Poder 
Público. 

b) Em hipótese alguma a iniciativa privada poderá 
participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 

c) Dentre os objetivos do Sistema Único de Saúde 

(SUS) tem-se a identificação e divulgação dos 
fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

d) O dever do Estado na promoção da saúde não 
exclui o das pessoas, da família, das empresas e 
da sociedade. 
 

30.  Estão incluídas no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde: 
I. A vigilância nutricional e orientação alimentar. 
II. A colaboração na proteção do meio-ambiente, 

nele compreendido o do trabalho. 
III. A fiscalização e a inspeção de alimentos, águas e 

bebidas, para o consumo humano. 
IV. A formulação e execução da política de sangue e 

seus derivados. 
 

a) Apenas I, II, III. 

b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) I, II, III e IV. 

 

31. Assinale a alternativa incorreta: 

a) Está incluso no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) a execução de ações de 
saúde do trabalhador. 

b) Dentre os princípios do SUS, tem-se o direito a 
informação às pessoas assistidas sobre sua 

saúde. 
c) Uma das atividades do SUS para a promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores é a 
assistência ao trabalhador vítima de acidente do 
trabalho ou portador de doença profissional ou 
do trabalho. 

d) É permitida a participação direta ou indireta de 

empresas ou de capitais estrangeiros na 

assistência à saúde. 
 

32. Nos primeiros socorros à vítima de acidente, é 

imprescindível a análise dos sinais vitais. Assim, 
indique a alternativa que não possui um sinal vital: 
a) Cor e umidade da pele. 
b) Temperatura. 
c) Pulso. 
d) Respiração. 
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33.  Analise a classificação das queimaduras e indique a 

alternativa correta: 
I. As lesões de 1º grau são aquelas das camadas 

superficiais da pele. 
II. Nas lesões de 2º grau se atinge os ossos. 
III. Nas lesões de 3º grau há a formação de bolhas 

na área atingida. 
 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 

c) Apenas I e III estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

34. Assinale a alternativa correta: 

I. As grandes queimaduras são as que atingem 
mais de 2% da cobertura da pele. 

II. No caso de queimadura, deve-se colocar um 
pano bem limpo e umedecido. Não fure as 
bolhas, evite tocar a área queimada. 

 

a) I e II estão corretos. 
b) I e II estão incorretos. 
c) Apenas I está correto. 
d) Apenas II está correto. 
 

35.  No caso de intoxicação grave, deve-se proceder da 

seguinte maneira, exceto: 
a) Provocar o vômito. 
b) Manter a vítima agasalhada. 
c) Tome o antídoto universal. 

d) Leve ao médico ou hospital o recipiente com 
restos de venenos. 

 

36. Identifique a figura de linguagem empregada na 

oração em destaque: 
Diante de tamanha devastação, a natureza está 
implorando ajuda! 
a) Antítese. 
b) Onomatopéia. 
c) Pleonasmo. 

d) Personificação. 
 

37. Preencha as lacunas e indique a alternativa correta: 
I. Amanhã ___ doze anos que vovô faleceu. 

II. Ainda que ____ juros, pagarei em 
prestações. 

III. Dez pedreiros ___ para concluir a obra! 
 

a) Faz – hajam – basta. 
b) Fazem – haja – basta. 

c) Faz – haja – bastam. 
d) Fazem – hajam – bastam. 

 

38. Meu filho, nunca mais faça isso! Os vocábulos 

sublinhados se classificam como: 
a) Vocativo. 
b) Adjunto adnominal. 
c) Adjunto adverbial. 
d) Complemento nominal. 

 

39. Assinale a alternativa em que ao menos uma palavra 
contém erro de grafia: 
a) Capixaba – primazia – catequizar – cangica. 
b) Jenipapo – chicória – estiagem – chuchu. 

c) Regurgitar – majestade – bebedouro – anestesia. 
d) Prezado – privilégio – capoeira – bueiro. 

40.  Indique a alternativa em que está incorreta a forma 

plural: 
a) Melão – melões. 

b) Mal – males. 
c) Fuzil – fuzíveis. 
d) Júnior – juniores. 

 

41. Assinale a alternativa em que a palavra tem o gênero 

indicado incorretamente: 
a) O edema. 
b) O omelete. 
c) O apêndice. 
d) A derme. 

 

42. Todas as concordâncias nominais estão corretas, 

exceto em: 
a) As receitas seguem anexas ao pacote. 

b) Eu estava meia preocupada com o resultado. 
c) Pensando bem, este vestido não é muito caro. 
d) Escolheu péssimo momento e hora para ligar. 

 
 

43. No mundo, há diversas maneiras de se praticar 

agricultura. Assim, diversos sistemas agrícolas 
utilizados. Um dos sistemas mais utilizados ao longo 
dos anos é a plantation, que entende-se por: 
a) Uma prática agrícola que se caracteriza pelo uso 

extensivo do solo e pela lavoura monocultora. 
b) Um sistema baseado na agricultura intensiva e 

uso de engenharia genética na produção. 

c) Uma produção policultora de alimentos básicos 
de forma intensiva. 

d) Uma prática agrícola baseada no uso de 

engenharia genética e policultora. 
 

44. Leia o texto abaixo: 
“Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram 

duas bombas atômicas sobre as cidades japonesas 
de Hiroshima e Nagasaki. Esses ataques, de efeito 
destrutivo até então desconhecido, não apenas 
levaram à rendição incondicional do Japão mas 
também mostraram ao mundo uma nova 
realidade.”   
Fonte: Médici, Miriam de Cássia. Geografia: geografia política: nova 

ordem mundial. 1ª Ed. São Paulo, Editora Nova Geração, 1999.  

Sobre esta “nova realidade”, pode-se afirmar que 
consiste: 
a) No fim do poder bélico do mundo e o equilíbrio de 

poder entre as nações do continente europeu. 
b) Na ruptura ideológica entre o ocidente e oriente, 

criando um mundo de forças homogêneas. 
c) No poder militar de um país ser medido pelas 

armas nucleares que possuísse. 
d) Na possibilidade de diálogo entre as forças 

opostas através de órgãos multilaterais como a 
OPEP. 
 

45. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 

(IPCC) da ONU indica várias ações para reduzir o 

impacto do aquecimento global. Entre estas 
indicações, pode-se optar: 
a) Pelo uso constante de combustíveis fósseis. 

b) Pelo aumento do desmatamento. 
c) Pela eliminação do gás metano na atmosfera. 
d) Pelo uso de energia solar para aquecimento.   
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46. Um ônibus sai da cidade A em direção à cidade B. 

Após percorridos     da distância entre A e B, ele faz 

uma parada para lanche. Do local da parada até a 

cidade B são mais 350 km. A distância entre A e B é: 
a) 560 km. 
b) 480 km. 
c) 320 km. 
d) 650 km. 

 

47. Qual deve ser o capital que, no sistema de juros 

compostos, à taxa de 30% ao ano, gera um 
montante de R$ 15.210,00 ao final de 2 anos? 
a) R$ 9.000,00. 

b) R$ 7.000,00. 
c) R$ 8.000,00. 

d) R$ 6.000,00. 
 

48. Um juiz deve analisar 15 Reclamações trabalhistas, 

sendo 6 de professores, 4 de bancários e 5 de 
médicos. O número de possíveis grupos contendo 1 
processo de professor, 1 de bancário e 1 de médico é 
de:  
a) 80. 

b) 120. 
c) 60. 
d) 140. 

 

49. As raízes da equação do 2º grau           são o 

primeiro e o segundo termo de uma progressão 
geométrica crescente. Determine o 8º termo dessa 

PG: 

a)   
      . 

b)   . 

c)      
   . 

d)   
  . 

 

50. Considere três números naturais x, y e z, tais que 
     . Sabe-se que o maior é a soma dos outros 

dois e que o menor é     do maior. Então x, y e z 

são, nesta ordem, diretamente proporcionais a: 
a) 2; 7; 8. 
b) 2; 5; 8. 
c) 3; 7; 9. 

d) 1; 7; 8. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 







