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1. Sobre os princípios do direito tributário, analise a informação a 
seguir e assinale a alternativa correta: 
É vedado a cobrança de tributos em relação a fatos geradores 
ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado. 
a) Diz respeito ao princípio da anterioridade. 
b) Diz respeito ao princípio da legalidade. 
c) Diz respeito ao princípio da irretroatividade. 
d) Diz respeito ao princípio da não-cumulatividade. 

 

2. De acordo com a Lei de Licitações, assinale a alternativa correta: 
I. A licitação será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. 

II. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. 

III. Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista 
poderá ser feito em até 5 dias. 

IV. O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, 
principalmente nos Estados em que se realizará. 

 
a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas II e III são corretas. 
c) Apenas III e IV são corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

3. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 
correta: 
a) A moratória extingue a exigibilidade do crédito tributário. 
b) O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito 

tributário. 
c) A moratória somente poderá ser concedida em caráter 

individual, pela pessoa jurídica de direito público competente 
para instituir o tributo a que se refira. 

d) A moratória somente pode ser concedida em caráter geral, 
por despacho da autoridade administrativa, desde que 
autorizada por lei. 

 

4. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) A compensação extingue o crédito tributário. 
b) A conversão de depósito em renda extingue o crédito 

tributário. 
c) O pagamento do crédito tributário poderá ser através de 

duplicata ou papel selado. 
d) O crédito pago por cheque somente se considera extinto com 

o resgate deste pelo sacado. 
 

5. De acordo com o Código Tributário Nacional, em havendo 
pagamento indevido do tributo, o direito de pleitear a restituição 
extingue-se com o decurso do prazo de: 
a) Cinco anos. 
b) Dois anos. 
c) Três anos. 
d) Cento e oitenta dias. 

 
 
 
 

6. De acordo com a Lei nº 4.320/1964 que estatui Normas Gerais de 
Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal, assinale a alternativa correta: 

I. A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, 
inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. 

II. Os quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação 
dos fundos especiais integrarão a lei de orçamento. 

III. O sumário geral da receita por fontes e da despesa por 
funções do Governo acompanhará a lei de orçamento. 

IV. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento 
pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. 

 
a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas I e III são corretas. 
c) Apenas I e IV são corretas. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 

 

7. De acordo com a Lei nº 4.320/1964 que estatui Normas Gerais de 
Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal, assinale a alternativa incorreta: 
a) O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 
b) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária, serão 

escriturados como receita do exercício anterior em que 
forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. 

c) A dívida ativa da União será apurada e inscrita na 
Procuradoria da Fazenda Nacional. 

d) Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas 
não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as 
processadas das não processadas. 

 

8. De acordo com a Lei da Sociedade por Ações nº 6.404/1976, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se 

rege pelas leis e usos do comércio. 
b) O nome do fundador, acionista, ou pessoa que por qualquer 

outro modo tenha concorrido para o êxito da empresa, 
poderá figurar na denominação. 

c) O capital social poderá ser formado com contribuições em 
dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de 
avaliação em dinheiro. 

d) É autorizada a emissão de ações por preço inferior ao seu 
valor nominal. 

 

9. De acordo com a Lei da Sociedade por Ações nº 6.404/1976, 
assinale a alternativa correta sobre as debêntures: 
a) Na companhia fechada, o conselho de administração pode 

deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em 
ações, salvo disposição estatutária em contrário. 

b) Os títulos múltiplos de debêntures das companhias fechadas 
obedecerão à padronização de quantidade fixada pela 
Comissão de Valores Mobiliários. 

c) A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou 
variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de 
reembolso. 

d) Somente com a prévia aprovação do Banco Central do Brasil 
as companhias brasileiras poderão emitir debêntures no 
exterior com garantia real ou flutuante de bens situados no 
exterior. 
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10. De acordo com a Lei de Licitações nº 8.666/1993, assinale a 
alternativa correta: 
a) Os serviços nacionais são aqueles prestados no País, nas 

condições estabelecidas pelo poder legislativo federal. 
b) É considerado contratante, a pessoa física ou jurídica 

signatária de contrato com a administração pública. 
c) O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato 

administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera 
da administração pública e privada. 

d) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 
público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao 
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

 

11. De acordo com a Lei de Licitações nº 8.666/1993, assinale a 
alternativa correta: 
a) O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 

realização do evento será de quarenta e cinco dias para a 
modalidade convite. 

b) O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento será de quarenta e cinco dias para a 
modalidade concurso. 

c) O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento será de trinta dias para a modalidade 
convite. 

d) O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento será de trinta dias para a modalidade 
concurso. 

 

12. Complete a lacuna de acordo com a Lei de Licitações nº 
8.666/1993: 
___________________ é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 
a) Concorrência. 
b) Concurso. 
c) Tomada de preço. 
d) Convite. 

 

13. De acordo com a Lei de Licitações nº 8.666/1993, assinale a 
alternativa incorreta sobre as sanções administrativas e a tutela 
judicial: 
a) A multa, aplicada após regular processo administrativo, será 

descontada da garantia do respectivo contratado. 
b) O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o 

caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal. 
c) Os crimes são de ação penal pública condicionada, cabendo 

ao Ministério Público promovê-la. 
d) Da sentença cabe apelação, interponível no prazo de cinco 

dias. 
 

14. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 978/2011 do 
Município de Eldorado, assinale a alternativa correta: 
a) A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os 

poderes legislativo e judiciário; seus fundos e entidades da 
administração direta e indireta. 

b) A Câmara Municipal deverá enviar proposta orçamentária ao 
executivo até trinta dias do prazo de encaminhamento do 
projeto de lei orçamentária ao legislativo. 

c) É vedado consignar na lei orçamentária crédito com 
finalidade imprecisa ou com dotação limitada. 

d) As receitas e despesas, conforme as respectivas previsões 
serão programadas em metas de arrecadação e de 
desembolso anuais. 
 

15. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 978/2011 do 
Município de Eldorado, assinale a alternativa incorreta: 
a) O poder legislativo realizará estudos visando a definição do 

sistema de controle de custos e avaliação de resultados das 
ações da prefeitura. 

b) O poder executivo poderá submeter ao legislativo, projetos 
de lei dispondo sobre alternações na legislação tributária. 

c) A lei orçamentária anual deverá conter reserva de 
contingência para atendimento de passivos contingentes e 
outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

d) A destinação de recursos a entidades privadas sem fins 
lucrativos, dependerá de autorização legislativa. 

 

16. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 978/2011 do 
Município de Eldorado, complete as lacunas: 
O ___________ Municipal poderá, mediante autorização do 
Poder _____________, assinar ________________ com o 
Governo Federal e Estadual por intermédio de seus órgãos da 
administração direta ou indireta para realização de obras ou 
serviços de competência ou não do Município. 
a) Judiciário, executivo, consórcios. 
b) Executivo, judiciário, convênios. 
c) Legislativo, executivo, consórcios. 
d) Executivo, legislativo, convênios. 

 

17. De acordo com a Lei nº 843/2009 que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município de Eldorado, assinale a alternativa 
correta: 

I. O plano plurianual abrange o triênio de 2011/2013. 
II. O poder legislativo tem autorização para alterar as metas e 

atualizar os valores dos programas quando da elaboração 
dos orçamentos anuais. 

III. O anexo de estruturação dos órgãos, suas unidades 
orçamentárias e executoras, é parte integrante do plano 
plurianual. 

 
a) Apenas I é correta. 
b) Apenas II é correta. 
c) Apenas III é correta. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

18. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 
correta: 

I. Os atos normativos expedidos pelas autoridades 
administrativa entram em vigor 30 dias após a data da sua 
publicação, salvo disposição em contrário. 

II. Os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, entram em vigora na data 
neles prevista, salvo disposição em contrário. 

III. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição 
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa, 
entram em vigor na data da sua publicação. 

 
a) Apenas I é correta. 
b) Apenas II é correta. 
c) Apenas III é correta. 
d) Todas as alternativas são corretas. 
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19. De acordo com o Código Tributário Nacional, complete a lacuna: 
Sujeito _________ da obrigação é a pessoa _____________ de 
direito ______________, titular da competência para exigir o seu 
cumprimento. 

 
a) Ativo, jurídica, público. 
b) Ativo, física, público. 
c) Passivo, jurídica, privado. 
d) Passivo, física, privado. 

 

20. Sobre as limitações da competência tributária, assinale a 
alternativa incorreta de acordo com Código Tributário Nacional: 
a) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios cobrar imposto sobre templos de qualquer culto. 
b) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, estabelecer limitações ao tráfego, no território 
nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos 
interestaduais ou intermunicipais. 

c) É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em 
todo o território nacional, ou que importe distinção ou 
preferência em favor de determinado Estado ou Município. 

d) É vedado aos Estados e ao Distrito Federal estabelecer 
diferença tributária entre bens públicos, em razão da sua 
procedência ou do seu destino. 
 

21. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 
correta: 

I. A obrigação principal, pelo simples fato da sua 
inobservância, converte-se em obrigação acessória, 
relativamente à penalidade pecuniária. 

II. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
III. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem 

por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela 
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 
tributos. 

IV. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato 
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o 
crédito dela decorrente. 

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

 

22. De acordo com o Código Tributário do Município de Eldorado (Lei 
Complementar 010/2007), assinale a alternativa incorreta: 
a) O Código regula os direitos e obrigações decorrentes do 

relacionamento jurídico referente aos tributos de 
competência do Município de Eldorado. 

b) Toda e qualquer dispositivo de lei que institua ou aumente 
tributo, somente entrará em vigor, decorridos noventa dias 
da data de sua publicação. 

c) A autoridade fiscal pode recusar o domicílio eleito, quando 
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do 
tributo. 

d) As resoluções e demais atos administrativos expedidos pela 
autoridade administrativa são considerados norma 
complementar das leis. 

 
 
 
 
 
 

23. De acordo com o Código Tributário do Município de Eldorado (Lei 
Complementar 010/2007), assinale a alternativa correta: 

I. O direito da Fazenda Pública em constituir o crédito 
tributário decai após cinco anos contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter 
sido efetivado anos, contados. 

II. O direito da Fazenda Pública em constituir o crédito 
tributário decai após dois anos contados da data em que se 
tenha sido notificado ao sujeito passivo qualquer medida 
preparatória indispensável ao lançamento. 

III. A prescrição se interrompe pelo protesto judicial. 
IV. A decadência se interrompe pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal. 
 

a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas I e III são corretas. 
c) Apenas II e III são corretas. 
d) Apenas II e IV são corretas. 

 

24. De acordo com o Código Tributário do Município de Eldorado (Lei 
Complementar 010/2007), assinale a alternativa incorreta: 
a) Os impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana 

integram o sistema tributário. 
b) As taxas decorrentes do efetivo exercício do poder de policia 

integram o sistema tributário. 
c) A anistia pode ser concedida em caráter geral sob condição 

de pagamento do tributo no prazo legal. 
d) A anistia pode ser concedida limitadamente às infrações da 

legislação relativa, a determinado tributo. 
 

25. Sobre a arrecadação do IPTU, assinale a alternativa correta de 
acordo com o Código Tributário do Município de Eldorado (Lei 
Complementar 010/2007): 
a) O prazo, a data de vencimento e as demais ações 

regulamentares, serão objeto de fixação através de decreto 
municipal. 

b) O prazo, a data de vencimento e as demais ações 
regulamentares, serão objeto de fixação através de decisões 
dos órgãos singulares ou colegiados da administração 
pública. 

c) O prazo, a data de vencimento e as demais ações 
regulamentares, serão objeto de fixação através de 
convênios celebrados pelo Município com o Estado. 

d) O prazo, a data de vencimento e as demais ações 
regulamentares, serão objeto de fixação através de lei 
complementar. 

 

26. De acordo com o Código Tributário do Município de Eldorado (Lei 
Complementar 010/2007), assinale a alternativa correta sobre o 
Imposto Sobre Serviços: 

I. A incidência do imposto depende da existência de 
estabelecimento físico. 

II. O imposto não incide sobre os serviços dos trabalhadores 
avulsos. 

III. O imposto não incide sobre as exportações de serviços para 
o exterior do país. 

IV. Os serviços dos partidos políticos são imunes. 
 

a) Apenas II e II são corretas. 
b) Apenas I e III são corretas. 
c) Apenas I, III e IV são corretas. 
d) Apenas II, III e IV são corretas. 
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27. De acordo com o Código Tributário do Município de Eldorado (Lei 
Complementar 010/2007), assinale a alternativa incorreta: 
a) As tabuletas indicativas de localização de granjas são isentas 

da taxa de publicidade. 
b) Será devida a contribuição de melhoria para a pavimentação 

de vias públicas. 
c) A contribuição de melhoria será arrecadada em parcelas 

semestrais. 
d) Os imóveis de propriedade do Poder Público, serão objeto da 

cobrança da Contribuição de Melhoria, arcando a 
Administração Municipal pelo pagamento do tributo. 

 

28. De acordo com o Código Tributário do Município de Eldorado (Lei 
Complementar 010/2007), sujeito passivo ou terceiro em 
benefício daquele que alterar faturas e quaisquer documentos 
relativos à operações mercantis com o propósito de fraudar a 
Fazenda Pública, comete; 
a) Prevaricação. 
b) Sonegação fiscal. 
c) Peculato. 
d) Tráfico de influência. 

 

29. De acordo com o Código Tributário do Município de Eldorado (Lei 
Complementar 010/2007), assinale a alternativa correta sobre os 
direitos do contribuinte: 

I. O contribuinte que não concordar com o lançamento poderá 
reclamar no prazo de trinta dias, contados do recebimento 
da notificação. 

II. O contribuinte que não concordar com o lançamento poderá 
reclamar no prazo de sessenta dias, contados do 
recebimento da notificação. 

III. A reclamação contra o lançamento terá efeito suspensivo da 
exigência e instaurará a fase contraditória do processo. 

IV. Da decisão de primeira instância caberá recurso no efeito 
devolutivo e suspensivo. 

 
a) Apenas I e II são corretas. 
b) Apenas I e III são corretas. 
c) Apenas II e IV são corretas. 
d) Somente IV é correta. 

 

30. De acordo com o Código Tributário do Município de Eldorado (Lei 
Complementar 010/2007), complete as lacunas: 
Os débitos para com a Fazenda Municipal, inscritos em dívida 
ativa, sofrerão atualização ___________, com base em índice 
oficial adotado por Decreto do _____________. 
a) Anual, executivo. 
b) Bimestral, executivo. 
c) Mensal, legislativo. 
d) Trimestral, legislativo. 

 

31. Indique a alternativa em que a concordância verbal está incorreta: 
a) Naquele local caberão aproximadamente dois milhões de 

fiéis. 
b) Foram destruídas 30% das alegorias. 
c) A não ser os filhos, ninguém chorou naquele velório. 
d) Mais de sete pessoas foi contemplada pelo consórcio no 

mesmo mês. 
 

 

 

 

 

 

32. Analise as assertivas abaixo acerca da regência: 
I. Atenderei aos conselhos de minha mãe. 

II. Custa-lhe assumir que agiu de forma inidônea. 
III. A falta de pagamento implica em corte da energia. 

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

 

33. O termo em destaque na oração abaixo se classifica como: 
Infelizmente as águas estão poluídas! 

a) Predicativo do sujeito. 
b) Predicativo do objeto. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Objeto direto. 

 

34. Para a frase abaixo continuar com o mesmo sentido, a conjunção 
subordinativa poderia ser trocada por: 
Ela tinha uma elegância nata, posto que fosse paupérrima. 

a) Dado que. 
b) Segundo. 
c) Embora. 
d) Desde que. 
 

35. Indique a alternativa em que a colocação pronominal está 
indevida: 
a) Jamais te deixaria ficar naquela situação. 
b) Eles viajar-se-ão na próxima semana. 
c) Quer saber quantos pais me cumprimentaram na festa de 

encerramento? 
d) Eles divertiram-se muito naquele parque de diversões. 

 

36. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Aquelas crianças surda-mudas estudam na mesma classe que 

meu filho. 
b) Há ainda duas estolas verde-escuras que combinarão com 

seu vestido. 
c) Sempre aparecem três beija-flores no meu quintal. 
d) No mês passado, alguns moradores não receberam os 

salários-família. 
 

37. Indique a alternativa em que todas as palavras abaixo estão 
grafadas de acordo com a norma culta da língua: 
a) Paralisar – enxovalhar – enchaqueca – deslizar. 
b) Lagartixa – gorjeio – remorço – maçarico. 
c) Bugiganga – ressurreição – expectativa – pesquizar. 
d) Desenlace – crendice – retrocesso – campesino. 

 

38. Acerca da concordância nominal, assinale a alternativa incorreta: 
a) É proibida a caça neste local. 
b) Foi feita a massa da torta de limão. 
c) A lista de pesos e medidas esta anexa à receita. 
d) Quando os mendigos passaram, fiquei com medo, pois a 

porta estava meia aberta. 
 

39. Dentre os substantivos abaixo, aponte o que pertence ao gênero 
masculino: 
a) Mascote. 
b) Pane. 
c) Gengibre. 
d) Dinamite. 
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40. Analise os plurais abaixo: 
I. Cidadãos. 

II. Guardiães. 
III. Vilãos. 
IV. Refrões. 

Aponte a alternativa correta: 

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

 

41. Analise as assertivas abaixo quanto ao sujeito e aponte a 
alternativa correta: 

I. Levaram a idosa ao ambulatório. 
II. Havia destroços do avião na pista. 

a) Em I trata-se de sujeito determinado, em II de sujeito 
indeterminado. 

b) Em I trata-se de sujeito indeterminado e em II de oração sem 
sujeito. 

c) Em I e em II trata-se de sujeito indeterminado. 
d) Em I e em II trata-se de sujeito determinado. 

 

42. Capital localizada na Região Norte do Brasil: 
a) Teresina. 
b) Vitória. 
c) Fortaleza. 
d) Boa Vista. 
 

43. Disputou o Oscar 2012 na categoria de melhor canção original 
“Real in Rio”, do filme Rio. A música é uma parceria do músico e 
compositor Sérgio Mendes com: 
a) Carlinhos Brown. 
b) Jorge Bem Jor. 
c) Caetano Veloso. 
d) Chico Buarque. 

 

44. Por um ponto exterior a uma circunferência traçam-se dois 
segmentos: um de tangente e outro de secante com 18 cm. Qual a 
medida do segmento da tangente, sabendo que a medida interna 
da secante é 14 cm? 

a)         

b)          
c)      . 

d)         
 

45. Qual é a soma dos 11 primeiros termos da sequência                     
{13; 19; 25...}? 
a) 397. 
b) 645. 
c) 473. 
d) 524. 

 

46. Dividindo 9.797 em partes inversamente proporcionais a 
 
            , obtém-se respectivamente: 

a) 3.040; 2.020; 4.737. 
b) 3.660; 1.919; 4.218. 
c) 4.003; 1.717; 4.077. 
d) 4.040; 1.212; 4.545. 

 

 

 

 

47. Em uma escola há 6 professores de Matemática sendo 2 mulheres. 
Para a Reunião de Pais, a Diretora quer formar equipes compostas 
por 2 professores e 1 professora. Quantas equipes diferentes 
podem ser formadas? 
a) 24. 
b) 16. 
c) 8. 
d) 12. 

 

48. Qual o número inteiro, sabendo que o quádruplo do quadrado 
desse número, somado com 1 unidade é igual ao quíntuplo do 
próprio número? 
a) 8. 
b) 1. 
c) 7. 
d) 4. 

 

49. Os lados de um triângulo medem respectivamente 8, 10 e 12 cm. 
Qual é o perímetro de um triângulo semelhante ao dado, cujo lado 
maior mede 21 cm? 
a) 58 m. 
b) 63 m. 
c) 46,5 m. 
d) 52,5 m. 

 

50. 8 máquinas rotulam certo número de garrafas em 6 dias, 
trabalhando 9 horas por dia. Quantas dessas máquinas 
trabalhando 6 horas por dia em 4 dias, rotularão o mesmo número 
de garrafas? 
a) 12. 
b) 14. 
c) 16. 
d) 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




