
 
 

Concurso Público / Edital n. 01/2012 

 

Técnico em Prótese Dentária 
Código 214 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
Elas fazem parte da sua prova. 

 

Este caderno contém as questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais/Legislação 
e Conhecimentos Específicos.  
 

Ao receber a Folha de Respostas: 

 confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

  CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 
 

ATENÇÃO – Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: “[...] portar arma(s) no local de 
realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte; 
[...] portar, mesmo que desligados, durante o período de realização das provas, quaisquer 
equipamentos eletrônicos como relógio digital, calculadora, walkman, notebook, palm-top, [...], ou 
instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, bip, pager entre 
outros, ou deles fizer uso; [...] ” (itens 8.1.29 “d”, “e”) 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

 

 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta 
não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas. 
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A T E N Ç Ã O 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas – cada uma 

constituída de 4 (quatro) alternativas – assim distribuídas:        

Língua Portuguesa — 15 (quinze) questões, Conhecimentos 

Gerais/Legislação — 10 (dez) questões e Conhecimentos 

Específicos  —  15 (quinze) questões, todas perfeitamente 

legíveis. 

 
Identificando algum problema, informe imediatamente ao 

aplicador de provas para que ele tome as providências 

necessárias. 

 
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Língua Portuguesa  
 
 

INSTRUÇÃO  As questões de 1 a 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia-o 
atentamente antes de responder a elas. 

 
 

O PODER DA FORÇA DE VONTADE 

Débora Rubin 
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I.D. é gerente de marketing em uma academia no Rio de Janeiro. E, acredite, 
até ela precisa ter muita força de vontade para malhar. Não porque não goste dos 
treinamentos ou os considere desnecessários. É que exercitar o corpo 
regularmente, comer de forma saudável, entregar trabalhos no prazo, manter a casa 
limpa e cumprir metas são atitudes que vão contra duas das maiores tentações do 
ser humano: o prazer e a preguiça. Para lutar contra essas tendências, é preciso 
fazer uma verdadeira ginástica mental. É o que prega o livro Willpower: 
rediscovering our greatest strength (Força de vontade: redescobrindo a nossa maior 
força, em tradução livre), lançado recentemente nos Estados Unidos e já um dos 
mais vendidos da lista do “The New York Times”. Segundo os autores da obra, o 
psicólogo da Universidade da Flórida Roy F. Baumeister e o jornalista John Tierney, 
o treino diário da nossa “maior força”, como chamam, é o melhor antídoto para a 
preguiça e a busca incessante de satisfação. E, quanto maior a força de vontade, 
maiores as chances de ter uma vida saudável. “É a chave do sucesso e da 
felicidade”, argumenta Baumeister. Parece exagero, mas não é. Nos estudos 
citados pelos autores, vários deles mostram que as pessoas com menos força de 
vontade são aquelas mais suscetíveis a problemas como alcoolismo, obesidade e 
vício em drogas. 

Difícil, no entanto, é ter esse controle em uma sociedade cada vez mais 
hedonista(1). ―A vida não permite satisfação o tempo todo, mas mesmo assim 
queremos nos manter nesse estado‖, explica o psicanalista e professor R.A.M., 
especialista em saúde e bem-estar. “E toda hora vai ter alguém te empurrando para 
a festa, para o bar, para a sobremesa mais gordurosa, o que torna ainda mais 
complicado fazer esse exercício mental.” O psicanalista aconselha a trocar o 
conceito de felicidade, que remete aos prazeres momentâneos, pela ideia de bem-
estar. O lado negativo da força de vontade acontece quando há um exagero e o 
bem-estar vira um tormento. Pessoas com pouca flexibilidade podem transformar 
autocontrole e disciplina em neurose e obsessão, como os que malham 
compulsivamente, os que cortam radicalmente doces e bebidas e os que só 
economizam dinheiro. 

 
 ISTOÉ, 29/02/2012. (Texto adaptado) 

 
(1) Hedonista – que considera o prazer como bem supremo. 
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Questão 1 

No texto apresentado, principalmente, 
 
A) descrevem-se objetos. 

B) expõem-se ideias. 

C) narram-se acontecimentos. 

D) reproduzem-se diálogos. 
 
 
 

Questão 2 

Nesse texto, focaliza-se, principalmente, 
 
A) um comportamento habitual. 

B) um costume raro. 

C) uma faculdade humana. 

D) uma maneira de ser. 
 
 
 

Questão 3 

No texto, NÃO se pretende estimular as pessoas a uma vida 
 
A) mais equilibrada. 

B) mais feliz. 

C) menos estressante. 

D) menos interessante. 
 
 
 

Questão 4 

“A vida não permite satisfação o tempo todo [...]” (linha 20) 
 
Essa frase, no texto, exprime uma constatação 
 
A) hipotética. 

B) imaginosa. 

C) pessimista. 

D) realista. 
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Questão 5 

“O lado negativo da força de vontade acontece quando há um exagero [...]” (linha 26) 
 
É CORRETO considerar que essa frase, no texto, significa um 
 
A) alerta. 

B) desafio. 

C) despropósito. 

D) equívoco. 
 
 
 

Questão 6 

“[...] os que malham compulsivamente [...]” (linhas 28-29)  
 
A palavra sublinhada nesse fragmento de frase pode ser adequadamente substituída, no 
texto, por 
 
A) deliberadamente. 

B) incessantemente. 

C) obrigatoriamente. 

D) prazerosamente. 
 
 
 

Questão 7  

“[...] os que cortam radicalmente doces e bebidas [...]” (linha 29) 
 
Nesse fragmento de frase, NÃO se pode considerar que a palavra sublinhada tenha o 
sentido de 
 
A) completamente. 

B) integralmente. 

C) ousadamente. 

D) totalmente. 
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Questão 8 

“Não porque não goste dos treinamentos [...]” (linhas 2-3)  
 
A forma verbal sublinhada nessa frase está conjugada no 
 
A) futuro. 

B) imperfeito. 

C) perfeito. 

D) presente. 
 
 
 

Questão 9 

“E, quanto maior a força de vontade, maiores as chances de ter uma vida saudável.” 
(linhas 13-14) 
 
Essa frase está estruturada a partir de uma ideia de 
 
A) alternância. 

B) comparação. 

C) conclusão. 

D) exclusão. 
 
 
 

Questão 10 

“Nos estudos citados pelos autores, vários deles mostram que as pessoas com menos 
força de vontade são aquelas mais suscetíveis a problemas como alcoolismo, obesidade 
e vícios em drogas.” (linhas 15-18) 
 
A expressão sublinhada nessa frase pode ser analisada, sintaticamente, como 
 
A) adjunto adnominal. 

B) adjunto adverbial. 

C) agente da voz passiva. 

D) predicativo. 
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Questão 11 

“Difícil, no entanto, é ter esse controle [...]” (linha 19) 
 
A conjunção sublinhada confere à frase a que pertence um sentido de 
 
A) adição. 

B) consequência. 

C) finalidade. 

D) oposição. 
 
 

 

Questão 12 

“A vida não permite satisfação o tempo todo [...]” (linha 20)  
 
A expressão sublinhada tem, nessa frase, um sentido de 
 
A) espaço. 

B) modo. 

C) origem. 

D) tempo. 
 
 

 

Questão 13 

“[...] explica o psicanalista e professor R.A.M., especialista em saúde e bem-estar.” (linhas 
21-22) 
 
A expressão sublinhada nessa frase pode ser classificada como um 
 
A) aposto. 

B) predicado. 

C) sujeito. 

D) vocativo. 
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Questão 14 

“O lado negativo da força de vontade acontece quando há um exagero [...]” (linha 26)  
 
A oração sublinhada será adequadamente classificada como 
 
A) causal. 

B) conformativa. 

C) consecutiva. 

D) temporal. 

 

 

 

Questão 15 

“Pessoas com pouca flexibilidade podem transformar autocontrole [...] em neurose e 
obsessão [...]” (linhas 27-28) 
 
A expressão sublinhada nessa frase explicita uma 
 
A) exclamação. 

B) generalização. 

C) qualificação. 

D) quantificação.  
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Conhecimentos Gerais/Legislação/Saúde Pública 

 

Questão 16 

É INCORRETO afirmar que, de acordo com Reigota (2001), a educação ambiental é uma 
proposta que 
 
A) altera  profundamente a educação como a conhecemos. 

B) deve ser necessariamente uma prática pedagógica voltada para a transmissão de 
conhecimentos sobre ecologia. 

C) deve se basear no diálogo entre gerações e culturas em busca da tripla cidadania: 
local, continental e planetária. 

D) visa a participação dos cidadãos nas discussões e decisões sobre a questão 
ambiental. 

 
 
 

Questão 17 

Para análise e para facilitar a compreensão, Covre (1993) divide a cidadania em termos 
de direitos civis, políticos e sociais. 
 
Segundo a referida autora, é INCORRETO afirmar que os direitos políticos dizem respeito  
 
A) à convivência com os outros homens em organismos de representação direta ou 

indireta. 

B) ao direito de se dispor do próprio corpo, locomoção e segurança. 

C) ao direito de ter livre expressão de pensamento e prática política e religiosa. 

D) à deliberação do homem sobre sua vida. 
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Questão 18 

De acordo com Valls (1996), a ética é um conceito que sempre esteve presente em todas 
as sociedades. 
 
Analise as seguintes afirmativas referentes à ética e assinale com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 
 
(    ) A ética contemporânea preocupa-se com o julgamento do sistema econômico como 

um todo. O bem e o mal existem apenas nas consciências individuais. 

(    ) Os valores éticos podem se transformar, assim como a sociedade se transforma. 

(    ) A ética, tradicionalmente, é entendida como uma reflexão científica ou filosófica 

sobre os costumes ou sobre as ações humanas. 

(    ) A ética pode ser o estudo das ações ou dos costumes e pode ser a própria  

realização de um tipo de comportamento. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (F) (V) (V) (V) 

B) (V) (F) (F) (V) 

C) (V) (V) (V) (F) 

D) (F) (V) (F) (V) 
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Questão 19 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Conselho Tutelar é um 
órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 
 
De acordo com o trecho acima, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as 
falsas. 
 
(    ) Em cada município haverá, no mínimo, um conselho tutelar composto de seis 

membros escolhidos pela comunidade. 

(    ) Os membros escolhidos terão de cumprir o mandato de dois anos. 

(    ) Para ser membro de um conselho tutelar, o candidato deverá ter idade superior a 

vinte e um anos. 

(    ) O candidato deverá obrigatoriamente residir no município. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (V) (F) (V) 

B) (F) (F) (V) (V) 

C) (V) (F) (V) (F) 

D) (F) (V) (F) (V) 

 

Questão 20 

Considerando que tenha sido aprovada uma emenda à Lei Orgânica do Município de 

Patrocínio, é CORRETO afirmar que 

 

A) a emenda pode ser resultado de iniciativa popular. 

B) o projeto de emenda foi votado e aprovado em turno único. 

C) o quórum para aprovação da emenda foi o de maioria absoluta. 

D) a emenda será promulgada pela Mesa da Câmara de Vereadores. 
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Questão 21 

São abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de Patrocínio 

 

A) o prefeito e o vice-prefeito, nestas condições. 

B) os vereadores, nesta condição. 

C) os servidores exclusivamente ocupantes de cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

D) os servidores ativos que estiverem afastados ou licenciados temporariamente do 
cargo efetivo, sem receber subsídio, vencimento ou remuneração do Município.  

 

 

Questão 22 

Sobre o estágio probatório do servidor público do Município de Patrocínio, é CORRETO 

afirmar que 

 

A) o tempo de afastamento para o exercício de mandato eletivo é contado para fins de 
estágio probatório. 

B) o servidor já estável no serviço público do Município de Patrocínio nomeado para 
outro cargo de provimento efetivo fica dispensado do estágio probatório. 

C) o servidor não aprovado em estágio probatório será exonerado do cargo. 

D) não será concedida ao servidor em estágio probatório licença para o exercício de 
atividade política. 

 
 

Questão 23 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I fazendo a relação do significado com 
o tipo de estudo. 
 
    COLUNA I      COLUNA II 

1. Caso-controle (    ) Prospectivo 

2. Coorte (    ) Retrospectivo 

3. Seccional (    ) Transversal 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (1) (2) (3) 

B) (3) (2) (1) 

C) (2) (1) (3) 

D) (3) (1) (2) 
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Questão 24 

Sobre a participação da sociedade na gestão do Sistema Único de Saúde, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução 

da política de instância correspondente, exceto nos aspectos econômicos e 
financeiros. 

B) O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 

C) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será 
majoritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

D) O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde não terão representação no Conselho Nacional de 
Saúde por se tratar de instâncias independentes. 

 
 

 

Questão 25 

A hierarquização dos serviços de saúde significa 
 
A) a descentralização administrativa das instituições da área de saúde. 

B) a organização dos serviços segundo o volume da demanda. 

C) a distribuição de cargos e funções segundo critérios administrativos definidos. 

D) a organização dos serviços segundo a complexidade das ações desenvolvidas. 
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Conhecimentos Específicos  
 

Questão 26 

Analise as seguintes afirmativas sobre o aparelho e o uso do delineador na confecção da 
Prótese Parcial Removível (PPR) e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) O analisador permite que um braço vertical estabeleça contato com os dentes e         

cristas de rebordo do modelo dentário para execução do desenho. 

(    ) O delineador é também chamado de paralelômetro e tangenciômetro. 

(    ) O mandril e a haste cursora não fazem parte do delineador. 

(    ) Após a calibragem de retenção passa-se às linhas equatoriais. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (V) (F) 

B) (V) (V) (F) (F)  

C) (F) (V) (F) (V) 

D) (F) (F) (V) (V) 

 
 

Questão 27 

Assinale a alternativa que apresenta os elementos constituintes de uma PPR.  
 
A) Conectores maiores, pôntico, barra de união 

B) Barra de união, sela metálica, pôntico 

C) Conectores maiores, barra de união, sela metálica 

D) Sela metálica, retentores, placa lingual 
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Questão 28 

Sobre PPR, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando cada item a 
ele referente. 
 
       COLUNA I                                                           COLUNA II 
 
1. Delineador  

2. Cera rosa fundida 

3. Fosseta triangular mesial 

4. A barra lingual de uma PPR 

(    ) Tem a forma de meia-pera. 

(    ) Tem a finalidade de eliminar os ângulos 
mortos dos modelos de trabalho. 

(    ) Orienta o planejamento da PPR. 

(    ) É apoio de uma PPR. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (1) (2) (4) (3) 

B) (4) (2) (1) (3) 

C) (4) (3) (2) (1) 

D) (1) (2) (3) (4) 

 
 

 

Questão 29 

Sobre PTR, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) A finalidade dos roletes de cera é dar a forma dos arcos dentais. 

B) A espátula n. 31 não é instrumental usado na confecção das moldeiras individuais. 

C) As moldagens em prótese total removível são classificadas em três tipos. 

D) A curva de Spee é uma curva imaginária de sentido lateral.  
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Questão 30 

Sobre as linhas de referência traçadas pelo dentista nos roletes de cera, numere a 
COLUNA II de acordo com COLUNA I. 
 
            COLUNA I                                            COLUNA II 
 
1. Linha dos caninos 

2. Linha média 

3. Linha de referência 

4. Linha alta 

(    ) Determinará a altura coronária dos dentes. 

(    ) Traçada na continuação da linha mediana do corpo. 

(    ) Determinará o tamanho dos dentes. 

(    ) Determina a posição e o tamanho adequado dos 
dentes. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (1) (2) (4) (3) 

B) (4) (2) (1) (3)  

C) (4) (3) (1) (2) 

D) (1) (2) (3) (4)  

 
 

Questão 31 

Em relação aos dentes artificiais na confecção da Prótese Total Removível, assinale com 
V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Os dentes de porcelana têm vantagem de resistência à abrasão. 

(    ) Os dentes de resina têm vantagem da estabilidade da cor. 

(    ) Os dentes de porcelana não provocam ruídos quando em contatos. 

(    ) Os dentes de resina têm a retenção na base mais perfeita que os de porcelana. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (F) (V)  

B) (F) (V) (V) (F) 

C) (V) (V) (F) (F) 

D) (F) (V) (F) (V) 
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Questão 32 

Sobre prótese ortodôntica, assinale a afirmativa CORRETA. 
  
A) As molas são dispositivos ativos para manter os dentes no lugar. 

B) Conforme a classificação de Angle, a classe 2 apresenta mesioclusão. 

C) Uma correção ortodôntica é muito mais do que a correção da posição dos dentes.       

D) As forças funcionais são ativas porque são provenientes do próprio corpo.  

 
 
 

Questão 33 

Considerando a função dos aparelhos ortodônticos, numere a COLUNA II de acordo com 
a COLUNA I. 
 
            COLUNA I                                                    COLUNA II 
 
1. Grade palatina (    ) Corrige a mordida cruzada. 

2. Mola confins (    ) Estimula o crescimento da maxila. 

3. Apoio oclusal (    ) Corrige hábitos incorretos do paciente. 

4. Expansão mediana (    ) Tem como função a expansão do palato. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (1) (2) (4) (3) 

B) (3) (4) (1) (2)  

C) (4) (3) (2) (1) 

D) (1) (2) (3) (4) 
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Questão 34 

Em relação à ortodontia, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) A mola em S só é usada em dentes anteriores. 

(    ) O grampo Adams é usado somente nos dentes anteriores. 

(    ) Mola tem finalidade de produzir força ortodôntica. 

(    ) Banda é usada na confecção de aparelhos ortodônticos fixos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (V) (F) (F)  

B) (F) (F) (V) (V)  

C) (V) (F) (F) (V) 

D) (F) (V) (V) (F) 

 
 
 

Questão 35 

Sobre prótese fixa, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) A base de borracha tem a função de formar, no revestimento, a base conformadora 

do cadinho. 

B) A escultura dental pelo método indireto é confeccionada em modelo de gesso. 

C) Coroa Veneer é composta de uma parte metálica e outra de resina ou cerâmica. 

D) Forno para fundição é utilizado no derretimento da liga metálica.  
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Questão 36 

Considerando prótese fixa, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I 
relacionando cada um à sua especificidade. 
 
      COLUNA I                                    COLUNA II 
 
1. Troquel 

2. Molde 

3. Coping 

4. Núcleo 

(    ) É uma impressão negativa dos dentes. 

(    ) É um elemento protético utilizado para a restauração de um 
dente tratado endodonticamente. 

(    ) Modelo unitário do preparo cavitário. 

(    ) É a infraestrutura da coroa que se encaixa sobre o preparo do 
dente. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (1) (2) (4) (3) 

B) (3) (4) (1) (2)  

C) (4) (3) (2) (1) 

D) (2) (4) (1) (3)  

 
 

Questão 37 

De acordo com a prótese fixa, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as 
falsas. 
 
(    ) O preparo MOD onlay protege as cúspides. 

(    ) O preparo MOD inlay protege as cúspides. 

(    ) No preparo MOD inlay, prepara-se somente a face oclusal. 

(    ) No preparo MOD onlay, prepara-se somente a face oclusal. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (F) (V) (F) (V)  

B) (F) (V) (V) (F)  

C) (V) (F) (F) (V) 

D) (V) (F) (V) (F)  
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Questão 38 

Sobre material, equipamentos e instrumental, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) As espátulas n. 24 e a 36 apresentam apenas uma extremidade.  

B) O Lecron tem duas extremidades cortantes.  

C) O vibrador é indicado para vibração de gesso e revestimento em procedimento 
protético. 

D) A centrífuga é indicada na injeção da liga metálica fundida no anel.  
 
 

 

Questão 39 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando cada equipamento e 
instrumento à sua função. 
 
           COLUNA I                                          COLUNA II 
 
1. Hollemback 

2. Pinça tenaz 

3. Pinça hemostática 

4. Lecron 

(    ) É um instrumental de corte utilizado para recorte 
cervical e escultura das próteses parciais. 

(    ) É utilizada no transporte de anéis de fundição para a 
centrífuga. 

(    ) Instrumental de corte utilizado nas esculturas dentárias. 

(    ) É utilizada na fixação de trabalhos protéticos durante a 
aplicação de opaco, cerâmica e resina. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (1) (2) (4) (3) 

B) (4) (2) (1) (3)  

C) (4) (3) (2) (1) 

D) (1) (2) (3) (4) 
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Questão 40 

Sobre material, equipamentos e instrumental, assinale com V as afirmativas verdadeiras 
e com F as falsas. 
 
(    ) O gral de borracha é utilizado na manipulação de alginato, gesso e revestimento. 

(    ) Panela orto-class é utilizada na polimerização de resina termopolimerizáveis. 

(    ) Centrífuga é usada na injeção do gesso no anel de fundição. 

(    ) O elastômero é um hidrocoloide utilizado na moldagem dos dentes. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (F) (V) (F) (V)  

B) (F) (V) (V) (F)  

C) (V) (F) (F) (F)  

D) (V) (F) (V) (F)  
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