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                                   Cargo:  Enfermeiro (a) PSF 
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2010 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova; 

 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 

 

 
 

 






Enfermeiro (a) PSF                                                                                   Select Consultoria e Assessoria 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                                                                      2 
 

1. Os pilares básicos para alicerçar a estratégia a Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância são, respectivamente: 
 
I- Capacitação de recursos humanos no nível primário de atenção, com a conseqüente melhoria da qualidade de assistência 
prestada. 
II- Características epidemiológicas da criança e às normas nacionais. 
III- Reorganização dos serviços de saúde, na perspectiva da AIDPI. 
IV- Promoção, prevenção e tratamento dos problemas infantis mais freqüentes. 
V- A educação em saúde, na família e na comunidade de modo que haja uma participação de todos na identificação, 
conclusão e resolução dos problemas de saúde na família, especialmente os menores de cinco anos de idade. 
 
Estão corretas apenas as alternativas: 
 
a) I e II b) I, III e IV c) II, III e IV d) III e V e) III, IV e V 
 
2.  São estratégias de saúde pública brasileira com vistas a melhorar dos perfis nutricional e epidemiológico atuais, EXCETO: 
 
a) Programas de prevenção e controle de carências nutricionais específicas. 
b) Contribuir para a prevenção das doenças causadas por deficiências nutricionais. 
c) Para reforçar a resistência orgânica a doenças infecciosas. 
d) Para reduzir a incidência de doenças crônicas não-transmissíveis. 
e) Padrões alimentares menos variados. 
 
3.  A Reforma Sanitária Brasileira possui quatro grandes princípios: conceito de saúde – reconhecimento da saúde como 

direito de todos e dever do estado – promoção da justiça social – princípios organizativos. Sobre o texto anterior, no qual se 
refere ao Princípio da Justiça Social, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) O princípio da Justiça Social é entendido como equidade, que para ser alcançado é necessário universalizar o acesso da 
população aos serviços de saúde. 
b) A equidade busca corrigir distorções com soluções que visem recuperar a cidadania e promover a justiça social e com isto, 
acabando com as desigualdades. 
c) O acesso à informação não criando canais que viabilizem a circulação constante das decisões, constitui foco de decisão 
política fundamental. 
d) Promover a integração da atenção, assim como a universalização do acesso é um desafio a ser conquistado pelos 
trabalhadores de saúde e pela população. 
e) Por controle social pode-se entender a participação da sociedade civil, no processo de planejamento, implementação, 
monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde. 
 
4.  A lei Federal 8080/1990 especifica que a Vigilância Sanitária é entendida como um conjunto de ações capaz de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: 
 
a) Controle de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionam com a saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo. 
b) Controle da prestação de serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde. 
c) Incremento do desenvolvimento científico e tecnológico da produção, com vistas ao meio ambiente. 
d) As alternativas A e B estão corretas. 
e) As alternativas A, B e C estão corretas. 
 
5.  A Dengue é uma doença causada por um vírus e deve ser tratada de forma correta pela equipe de saúde. Nas alternativas 
abaixo, marque V para as verdadeiras e F para as falsas considerando o combate aos vetores: 

 
(    ) Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação de vetores. 
(    ) Realizar pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e identificação de focos nos municípios infestados. 
(   ) Executar tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicado larvicidas autorizados 
conforme orientação técnica. 
(    ) Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual, somente quando da pesquisa larvária.  
 
A seqüência esta correta em: 
 
a) V, V, V, V 
b) V, V, V, F 
c) V, V, F, F 
d) V, F, V, F 
e) F, F, V, V 
 
6.  A vigilância Epidemiológica das doenças e agravos não-transmissíveis: 
 
a) Recorre aos mesmos métodos utilizados para as doenças transmissíveis. 
b) Está centrada na notificação obrigatória e imediata dos casos suspeitos. 
c) Precisa conhecer cada caso, individualmente, para que sejam adotadas as medidas de controle apropriadas. 
d) A principal intervenção preventiva objetiva interromper o mais cedo possível a cadeia de transmissão. 
e) O foco central é estabelecer os níveis de exposição aos fatores de risco. 
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7.  Assinale a alternativa correta em relação à atenção primaria ou básica à saúde preconizada pelo SUS. 
 
a) É o conjunto de ações produzidas por profissionais não-médicos junto às comunidades. 
b) É a preocupação com o atendimento da demanda espontânea da comunidade. 
c) Corresponde ao primeiro nível de atenção à saúde do modelo assistencial e é o primeiro contato do sistema de saúde com 
as necessidades da população. 
d) É o nível de atenção que realiza exclusivamente ações de promoção e prevenção primaria em saúde, encaminhando os 
demais casos para outros serviços e níveis de atenção. 
e) É o conjunto de serviços dirigidos para populações pobres que não têm facilidade de acesso a outros tipos e serviços e 
planos de saúde. 
 
8. Com o objetivo de desenvolver ações de prevenção das doenças e promoção da saúde de uma comunidade, qual deve ser a 
primeira atividade a ser realizada pela Unidade de Saúde a fim de estruturar as ações a serem desenvolvidas em nível locais: 
 
a) Criação do conselho local de saúde. 
b) Contratação de agentes comunitários de saúde. 
c) Ampliação dos programas oficiais existentes. 
d) Ampliação e capacitação da equipe de saúde. 
e) Territorialização e diagnóstico de saúde da comunidade. 
 
9.  Foram prescritos para serem infundidos, em um paciente, 500 ml de solução de glicose a 18%, em 3 horas. Na unidade de 
internação há frasco de soro glicosado de 500 ml a 5% e ampolas de soro glicosado hipertônico de 20 ml a 25%. Quantas 
ampolas serão utilizadas? 
 

a)  ampolas. 

b)  ampolas. 

c)  ampolas. 

d)  ampolas. 

e)  ampolas 

 
10.  São características do processo de Trabalho da Saúde da Família: 
 
a) Diagnóstica programação das atividades segundo critérios de risco á saúde, priorizando solução dos problemas de saúde 
mais freqüentes. 
b) Prática do cuidado familiar ampliado, efetivado por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famíl ias que 
visa propor intervenções que influenciam os processos de saúde doença dos indivíduos, da família e da comunidade. 
c) Promoção e estimulo à participação da comunidade ao controle social, no planejamento, na execução e na avaliação das 
ações. 
d) Trabalho multidisciplinar e em equipe, integrando áreas não técnicas e profissionais de diferentes formações. 
e) Trabalho em equipe, interando áreas não técnicas e profissionais de diferentes formações. 
 
11.  A  composição das vacinas contra sarampo, tuberculose e hepatite B são respectivamente: 
 
a) Vírus vivos e atenuados, bactérias vivas e atenuadas e recombinação genética. 
b) Vírus inativados, bactérias vivas e atenuadas e recombinação genética. 
c) Frações de vírus, recombinação genética e vírus vivos atenuados. 
d) Vírus vivos atenuados, toxinas bacterianas e vírus vivos atenuados. 
e) Vírus inativados, bactérias vivas e atenuadas e vírus vivos e atenuados. 
 
12. As anemias carenciais da população brasileira é uma questão de saúde pública; sendo o segundo problema de saúde 
publica do país. As anemias classificam-se em: 
 
a) Púrpuras. 
b) Coagulopaticas. 
c) Ferropriva, hipocrômica e microcítica. 
d) Hemofílicas. 
e) Púrpuras e hemofílicas. 
 
13. Para prevenir distúrbios eletrolíticos ou sobrecarga cardíaca no pós-operatório, deve-se: 
 
a) Fazes leves movimentos passivos dos MMII do paciente de 1 em 1 hora. 
b) Posicionar o paciente em decúbito dorsal com os pés elevados. 
c) Conectar aos tubos de drenagem os frascos coletores e mantê-los abertos. 
d) Manter corretos os gotejamentos das infusões venosas. 
e) Controlar sinais vitais e estimular inspirações profundas de 1 e 1 horas. 
 
14.  Em um paciente idoso o choque séptico pode ser manifestado por sinais clínicos atípicos como: 
 
a)   taquipnéia, hipotensão arterial e estado confuso agudo inexplicável 
b)   taquipnéia, sudorese e vômitos 
c)   alopecia, prurido e hipotensão arterial 
d)   estado confuso agudo,náuseas e diarréia 
e)   edema de membros superiores,sangramento nasal e hipotensão arterial  
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15.  A Unidade de Saúde Básica (USB) onde você trabalha recebeu várias crianças que após serem vacinadas com BCG-ID 
apresentaram reações adversas locais e regionais: úlcera com diâmetro maior que 1 cm, abscesso e linfadenopatia regional 
supurada. Este fato começou a ocorrer após entrada de funcionários do último concurso público (ou processo seletivo) em seu 
Município. Como enfermeiro responsável pelo serviço, você: 
 
a)   promove um treinamento em serviço sobre a técnica de aplicação da vacina BCG-ID para os vacinadores.  
b)   analisa a cobertura vacinal para promover uma estratégia que aumente a cobertura para os níveis desejados.  
c)   devolve os lotes de vacina BCG-ID para o nível regional e faz outro pedido. 
d)   observa por mais um período e, se as reações adversas continuarem, toma providências.  
e)   suspende todas as atividades na sala de vacina da USB. 
 
16.  O Programa Nacional de controle do câncer de colo de útero e de Mama-Viva a mulher consiste no desenvolvimento e na 
prática de estratégia que reduzem a mortalidade e as recuperações físicas, psíquicas e sociais do câncer do colo do útero e de 
mama, sendo que a prevenção do câncer de mama é feita através da detecção precoce, recomendo se procedimentos, como: 
 
a) exame Papanicolaou; 
b) rastreamento por mamografia em mulheres com idade entre 50 e 69 anos; 
c) rastreamento por mamografia com o espaço de no mínimo 3 anos entre os exames; 
d) mamografia anual a partir do 65 anos; 
e) ressonância magnética nas mamas. 
 
17.  Um usuário com alto risco de tuberculose necessita ser orientado pela enfermagem sobre o procedimento da coleta de 
escarro para baciloscopia. Uma dessas orientações é: 
 
a) coletar volume de escarro compreendido entre 5 e 10 ml; 
b) evitar coleta no período da manhã, ao despertar; 
c) coletar escarro obtida da faringe ou por aspiração de secreções nasais; 
d) coletar amostra de saliva, e de secreções de árvore brônquica e da faringe; 
e) manter exposto a luz solar, por 1 hora, o frasco com a secreção coletada, antes de entregá-lo no recurso de saúde. 
 
18.  Na administração de medicamentos, o enfermeiro deve saber que: 
 
a)   os pacientes que recebem hipoglicemiantes são menos susceptíveis á infecção hospitalar.  
b)   os medicamentos à base de ferro devem ser administrados associados a uma fonte de vitamina C. 
c)  o uso de heparina diluída em cateteres intravenosos intermitentes permite a introdução do medicamento sulfato de amicacina 
sem prévia “lavagem”. 
d)   os antibióticos,para serem rapidamente absorvidos,devem ser administrados com alimentos lipídicos. 
e)   a fenitoína não deve ser administrada com soro fisiológico para evitar a precipitação da droga.  
 
19.  Quanto à hanseníase é incorreto afirmar: 
 
a)  é uma doença infecto-contagiosa,de evolução rápida, que se manifesta, principalmente através de sinais e sintomas 
dermatoneurológicos. 
b)  alguns doentes de hanseníase são considerados, prioritariamente, como fonte de infecção e de transmissão da doença, 
como conseqüência do seu nível de resistência ao bacilo, que determina o número de bacilos que passam a abrigar o seu 
organismo e consequentemente ser eliminado ao meio exterior.  
c)  os doentes que apresentam maior resistência ao bacilo são os casos paucibacilares (casos PB) que abrigam um pequeno 
número de bacilos no organismo, insuficiente para infectar outras pessoas. Eles não são, portanto considerados importantes 
fontes de transmissão da hanseníase devido a sua baixa carga bacilar. 
d)  um menor número de doentes não apresenta resistência ao bacilo que se multiplica no seu organismo: são os casos 
multibacilares (casos MB) que abrigam um grande número de bacilos e passam a eliminá-los para o meio exterior, tornando-se 
importantes fontes de infecção e de manutenção da cadeia epidemiológica da doença. 
e)  a hanseníase pode atingir pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, no entanto, o acometimento de menores de 15 
anos constitui-se num indicador de alta endemicidade da doença.  
 
20.  No Brasil,a incidência de câncer de colo de útero ainda permanece alta, ocupando o terceiro lugar entre os cânceres mais 
incidentes do sexo feminino. Constituem fatores de risco para o surgimento deste câncer as seguintes causas: 
 
I - Infecção pelo Papilomavírus, o HPC, que é transmitido de uma pessoa para outra por meio da relação sexual. 
II - Infecção pelo Papilomavírus, o HPV,que é transmitido de uma pessoa para outra por meio da relação sexual. 
III - O risco de contrair a doença aumenta quando se inicia a atividade sexual muito jovem. 
IV - O risco de contrair a doença aumenta quando se inicia a atividade sexual muito tardiamente. 
 
A alternativa que apresenta as afirmativas corretas é: 
 
a) Apenas  I e IV   
b) Apenas II e III     
c) Apenas I, II e III    
d) Apenas I,II e IV     
e) Apenas I, III  e IV 
 
 






Enfermeiro (a) PSF                                                                                   Select Consultoria e Assessoria 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA                                                                                      5 
 

21. Com relação aos Conselhos Municipais de Saúde, podemos afirmar: 
 

1) Formular estratégias e controlar a execução da política de saúde 
2) Seus representantes são escolhidos pelo Secretário de Saúde 
3) Executa ações de saúde coletiva e gestão hospitalar 
4) Acompanha a gestão financeira, desde a elaboração do orçamento atá a fiscalização da execução 
 

a) 1, 2, e 4 estão corretas 
b) Apenas a 3 está correta 
c) 2 e 3 estão corretas 

d) Apenas a 1 e a 4 estão corretas 
e) 3 e 4 estão corretas 

 
22. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 
 

1) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta; 
2) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional e aceito 
pelo Conselho Nacional de Saúde; 
3) Investimentos previstos no Plano Quinquenal da Seguridade Social 
4) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estrados e Distrito Federal. 
 

Esta (ão) incorreta (s): 
 

a) Apenas a 1 
b) 2, 3 e 4; 

c) Apenas a 3 e 4; 
d) 1, 2 e 3; 

e) Apenas a 2 e 3. 

 

23. Com relação às afirmativas abaixo, marque a alternativa incorreta. 
 

1) A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as clausulas 
dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. 
2) As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela 
direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de 
recursos humanos e para transferência de tecnologia. 
3) Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção 
correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer órgãos e serviços de 
saúde. 
4) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao sistema Único de Saúde (SUS), mediante 
convênio, sem preservar a autonomia administrativa, em relação ao patrimônio, a os recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. 
 

a) Somente 2 e 3 
b) Somente 1 

c) Somente 1 e 3 
d) Somente 4 

e) Somente 2 e 4. 

 

24. Para o funcionamento da prestação de serviços privados de assistência à saúde serão observados: 
 

a) Os estatutos e as regras das empresas de planos de saúde 
b) A forma de contrato ou convênio co a rede pública de saúde 
c) As normas de direito público e as regras apresentadas pelas entidades filantrópicas e sem fins lucrativos 
d) Os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS); 
e) As normas técnicas e administrativas da empresa privada e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

25. No nível municipal, o sistema Único de Saúde poderá organizar-se em: 
 

a) Comissões b) Conselhos c) Distritos d) Unidades e) Secretarias 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 
Muitos deixariam de ver a crase como bicho-papão se pensassem nela como uma ferramenta para evitar ambiguidade 

nas frases 
Luiz Costa Pereira Júnior 

 O emprego da crase costuma desconcertar muita gente. A ponto de ter gerado um balaio de frases inflamadas ou 
espirituosas de uma turma renomada. O poeta Ferreira Gullar, por exemplo, é autor da sentença "A crase não foi feita para 
humilhar ninguém", marco da tolerância gramatical ao acento gráfico. O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa 
crônica "Tropeçando nos acentos", e afirma que a crase foi feita, sim, para humilhar as pessoas; e o humorista Millôr Fernandes, 
de forma irônica e jocosa, é taxativo: "ela não existe no Brasil". 
 O assunto é tão candente que, em 2005, o deputado João Herrmann Neto, que morreu em abril deste ano aos 63 anos, 
propôs abolir esse acento do português do Brasil por meio do projeto de lei 5.154, pois o considerava "sinal obsoleto, que o povo 
já fez morrer". Bombardeado, na ocasião, por gramáticos e linguistas que o acusavam de querer abolir um fato sintático como 
quem revoga a lei da gravidade, Herrmann Neto logo desistiu do projeto. 
 

http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11860. Acessado em 06/03/2010.  
 

26. O autor do texto I: 
 

I – Constrói os argumentos, no primeiro parágrafo, a partir de contrapontos. 
II – Utiliza a fala de outros escritores para reforçar a ideia de que a Crase não deveria existir. 
III – Reforça a ideia de polêmica em torno da Crase ao relatar o caso do Projeto de Lei. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) I e III apenas b) I, II e III c) II apenas d) I e II apenas e) III apenas 
 




http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11860
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27. Algumas classes gramaticais modalizam e apontam qual a opinião do autor frente ao assunto tratado no texto. Analise as 
assertivas considerando a imparcialidade do autor em relação ao que está escrito: 
 
I - O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa crônica 
II - O humorista Millôr Fernandes, de forma irônica e jocosa, é taxativo: "ela não existe no Brasil" 
III - A ponto de ter gerado um balaio de frases inflamadas ou espirituosas de uma turma renomada 
IV - O deputado João Herrmann Neto, que morreu em abril deste ano aos 63 anos, propôs abolir esse acento do português do 
Brasil por meio do projeto de lei 5.154 
 
Há imparcialidade em: 
 
a) I e III apenas b) I, III e IV c) IV apenas d) I e II apenas e) I, II e III 
 
28. “O assunto é tão candente que, (...) o deputado João Herrmann Neto (...) propôs abolir esse acento do português” Nesse 

trecho temos conectivo que liga duas orações e estabelece uma relação de: 
 
a) Causa 
b) Consequência 

c) Conformidade 
d) Concessão 

e) Finalidade 

 
29. Analise o emprego do pronome QUE nas assertivas abaixo: 
 
I – Em “que morreu em abril deste ano, aos 63 anos”, temos um pronome iniciando uma oração explicativa. 
II – Em “pois o considerava "sinal obsoleto, que o povo já fez morrer”, temos um pronome iniciando uma oração restritiva, que 
limita o tipo de sinal obsoleto. 
III – Em “por gramáticos e linguistas que o acusavam de querer abolir um fato sintático”, temos um pronome iniciando uma 
oração restritiva, que limita o grupo de acusação e pressupõe outro grupo de gramáticos e linguistas que não o acusavam. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) Apenas I b) Apenas II c) Apenas III d) I e III apenas e) I e II apenas 
 
30. Assinale a alternativa que possui pontuação correta: 
 
a) Sinalizar a contração entre vogais idênticas (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio que, mesmo quando parece 
complicado, pode ser intuído pelo usuário do idioma em regras relativamente simples de ser incorporadas. 
b) Sinalizar a contração, entre vogais idênticas, (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio que, mesmo quando 
parece complicado, pode ser intuído, pelo usuário do idioma, em regras relativamente, simples de ser incorporadas. 
c) Sinalizar a contração entre vogais idênticas (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio; que, mesmo quando parece 
complicado, pode ser intuído pelo usuário do idioma em regras relativamente, simples de ser incorporadas. 
d) Sinalizar a contração entre vogais idênticas (no caso, a preposição a e o artigo a) é um desafio que mesmo quando, parece 
complicado pode ser intuído, pelo usuário do idioma em regras, relativamente simples de ser incorporadas. 
e) Sinalizar a contração entre vogais idênticas  - no caso, a preposição a e o artigo a -  é um desafio que mesmo, quando 
parece complicado pode ser intuído pelo usuário do idioma, em regras, relativamente, simples de ser incorporadas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 







