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PORTUGUÊS 

  
Em um movimento de aproximar a produção 

agrícola das cidades, as hortas urbanas vêm ganhando 
espaço. São pequenos grupos de vizinhos que se reúnem 
e passam a plantar e administrar hortas comunitárias. 
Inspirado por essa tendência, o estudante de arquitetura e 
urbanismo Deloan Perini desenvolveu o projeto de um 
sistema de agricultura urbana totalmente 
autossustentável, a partir da realidade da cidade de 
Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Com o 
trabalho, o catarinense de 27 anos conquistou o 1º lugar 
da categoria Ensino Superior do Prêmio Jovem Cientista 
2015. 

“A ideia para o projeto de agricultura urbana 
surgiu no início de 2013, quando fiz um estudo de 
loteamento da cidade, em uma das disciplinas do curso de 
arquitetura. No segundo semestre do mesmo ano, o 
projeto de extensão „Erechim para quem quiser ver, 
discutir e intervir‟, do qual fiz parte, realizou um 
levantamento dos vazios urbanos existentes na área 
central do Município. No ano seguinte, iniciei meu trabalho 
final de graduação e utilizei esse levantamento como base 
para a implantação da agricultura urbana”, diz Deloan. 
Foram mapeados 144 lotes com potencial de 
transformação em hortas urbanas. A partir desse 
diagnóstico, ele desenvolveu um modelo de agricultura de 
acordo com as necessidades do Município, onde cursa a 
graduação na Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS). 

Para Deloan, o projeto enfoca dois problemas 
atuais: a segurança alimentar e a qualidade dos espaços 
urbanos. “As pessoas preocupam-se cada vez mais com a 
saúde, e a alimentação contribui diretamente para a 
qualidade de vida. Embora muita gente não se dê conta, o 
espaço em que vivemos e interagimos dentro da cidade 
interfere constantemente na formação de nossa rotina e 
hábitos: por exemplo, no fato de conhecermos ou não 
nossos vizinhos, praticarmos ou não atividades físicas ao 
ar livre e até mesmo na nossa alimentação”, diz. De 
acordo com o estudante, ao aproximar as áreas de 
produção de alimentos dos consumidores finais, os custos 
com transporte são reduzidos, qualidade e durabilidade 
dos produtos aumentam e a relação das pessoas com o 
alimento se transforma, pois moradores passam a ser 
também produtores. 

 
http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/08/agricultura... - adaptado. 

 

1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Hortas urbanas geralmente caracterizam-se como 

comunitárias, pois são grupos de vizinhos que se 
reúnem e passam a cultivar e administrá-las. 

II - A ideia do projeto de agricultura urbana de Perini 
surgiu a partir de um estudo de loteamento da cidade 
de Erechim, o qual ele mesmo fez. 

III - O projeto de Perini foi premiado em 1º lugar na 
categoria Ensino Superior do Prêmio Jovem Cientista. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

2) Acerca do texto, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) O Projeto, segundo Perini, centra-se em dois 

problemas atuais: a segurança alimentar e a 
qualidade dos espaços urbanos. 

(...) Segundo Perini, a partir do cultivo de uma horta 
comunitária, os custos com o transporte dos alimentos 
são reduzidos. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

3) Assinalar a alternativa em que a voz verbal é passiva 
analítica: 
 
a) Os alunos pintaram as salas de aula. 
b) Os professores tiveram reunião ontem. 
c) Os documentos foram organizados pela secretária com 

muita eficiência. 
d) Recolheu-se todo o material para descarte. 
 

4) Analisar os itens abaixo quanto à concordância: 
 
I - Os caras ficaram entusiasmados, porque eu introduzo 

um fator emocional na decisão de compra do padeiro. 
II - Os outros dois projetos também não têm potencial para 

render milhões de reais. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão incorretos. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

5) A palavra “mentiroso” é formada pelo processo 
denominado: 
 
a) Derivação sufixal. 
b) Derivação prefixal. 
c) Derivação parassintética. 
d) Derivação regressiva. 
 

6) A pontuação está INCORRETAMENTE empregada em: 
 
a) Os consumidores brasileiros mais conscientes, já se 

acostumaram a verificar se alguns produtos têm selo 
verde. 

b) Há pescas no Brasil em processo de certificação, como 
sardinha e atum no Sul. 

c) Produtos de aquicultura produzidos localmente por 
produtores de pequena escala, como tilápia, truta e 
beijupirá, serão certificados em tempo. 

d) Além dos produtos brasileiros, teremos salmão 
certificado do Chile, merluza da Argentina e bacalhau. 
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7) O sublinhado em “Eu me interesso pela enorme 
capacidade da história de explicar o presente.” classifica-
se sintaticamente como: 
 

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

 

8) O emprego dos porquês está INCORRETO em: 
 

a) Não é uma decisão simples, porque traz custos 
mensais da ordem de milhões de reais. 

b) Avaliar o porquê de adoecermos é essencial para 
prevenir e tratar doenças. 

c) Por quê o defendem de forma tão barulhenta? 
d) Por que o senhor votou contra o projeto de lei do Uber? 
 

 

9) Em relação à ortografia, assinalar a alternativa em que 
ambos os termos estão CORRETOS: 
 

a) Egreja - iscola. 
b) Laboral - atrasado. 
c) Autar - elaboral. 
d) Atrazado - escola. 
 

 

10) Todos os termos estão INCORRETAMENTE 
acentuados em: 
 

a) Românce - episódios - histórico. 
b) Ensaísta - jornalísta - romancísta. 
c) Contraditório - literário - libertíno. 
d) Judáico - orgulhósos  - prêmiações. 
  

INFORMÁTICA 
 

Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, 
as barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 

 

11) No Outlook 2007, o botão circulado na imagem abaixo 
é denominado: 
 

 
 

a) Status de Indexação. 
b) Opções de Pesquisa. 
c) Pesquisar Área de Trabalho. 
d) Pesquisar Todos os Itens de E-mail. 

12) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, para 
saber se um certificado digital é confiável, é necessário 
observar alguns requisitos. Em relação a esses requisitos, 
assinalar a alternativa INCORRETA:  
 

a) Se o certificado foi emitido por uma Autoridade 
Certificadora confiável (pertence a uma cadeia de 
confiança reconhecida). 

b) Se o dono do certificado confere com a entidade com a 
qual está se comunicando (por exemplo: o nome do site). 

c) Se o certificado está fora do prazo de validade. 
d) Se o certificado não foi revogado pela Autoridade 

Certificadora emissora. 
 

 

13) No PowerPoint 2007, é possível adicionar uma ação 
ao objeto selecionado para especificar o que deve 
acontecer quando o usuário clicar nele ou passar o mouse 
sobre ele. Esse recurso encontra-se na guia: 
 

a) Exibição. 
b) Inserir. 
c) Animações. 
d) Apresentação de Slides. 
 

 

14) No Excel 2007, para formatar rapidamente um 
intervalo de células e convertê-lo em tabela, escolhendo 
um estilo de tabela predefinido por meio da função 
Formatar como Tabela, o usuário precisa ir na guia: 
 

a) Exibição. 
b) Inserir. 
c) Início. 
d) Dados. 
 

 

15) No mês de agosto, um usuário fez no Word 2007 um 
calendário com o nome do mês de forma grande e 
separadores de semana grossos, conforme a figura 
abaixo: 
 

 
 

Sabendo-se que esse usuário conseguiu esse efeito 
rapidamente, assinalar a alternativa que apresenta o 
recurso utilizado por ele:  
 

a) 

 
  

b) 

 
  

c) 

 
  

d)  
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Analisar a sentença abaixo: 
 
Os direitos civis são direitos individuais e fundamentais 
que regulam as relações entre as pessoas (1ª parte). A 
segurança é um direito civil e o Poder Público é quem zela 
pela integridade física e moral, além de proteger os 
pertences (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

17) Impactos ambientais são as consequências negativas 
geradas ao meio ambiente, originárias de ações humanas. 
Essas ações podem provocar diversos tipos de 
degradação ambiental no solo, na água e na vegetação. 
São algumas atividades geradoras de impactos 
ambientais: 
 
I - Industrialização e urbanização. 
II - Agropecuária. 
III - Extração de petróleo. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) Em conformidade com a Constituição Federal, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se 

encontre serão comunicados imediatamente ao 
Ministério Público. 

(---) A prisão legal será imediatamente relaxada pela 
autoridade judiciária. 

(---) Conceder-se-á mandado de segurança sempre que 
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder. 

 
a) E - E - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - C - E. 
 

19) Considerando-se o que dispõe a Lei Orgânica do 
Município, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) São poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 
b) O cidadão investido na função de um dos poderes do 

Município não pode exercer a de outro. 
c) É permitida a delegação entre os poderes. 
d) Ao Município compete privativamente, dentre outros, 

elaborar o orçamento, estimando a receita e fixando a 
despesa, com base em planejamento adequado. 

 

20) De acordo com a Lei Municipal nº 928/91, em relação 
à reversão, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) É a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada em inspeção médica. 

(---) A reversão far-se-á a pedido ou de ofício, 
condicionada sempre à existência de vaga. 

(---) Não poderá reverter o servidor que contar setenta 
anos de idade. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

21) Em conformidade com a Lei Municipal nº 928/91, 
assinalar a alternativa que apresenta uma informação 
INCORRETA sobre a remoção: 
 
a) A remoção somente poderá ocorrer a pedido, atendida 

a conveniência do serviço. 
b) É o deslocamento do servidor de uma para outra 

repartição. 
c) A remoção será feita por ato da autoridade competente. 
d) A remoção por permuta será precedida de 

requerimento firmado por ambos os interessados. 
 

22) Com base na Lei Municipal nº 928/91, em relação ao 
exercício de função de confiança, analisar os itens abaixo: 
 
I - A designação para o exercício da função gratificada, 

que será cumulativa com o cargo em comissão, será 
feita por ato expresso da autoridade competente. 

II - O exercício de função de confiança pelo servidor 
público efetivo, de livre nomeação e exoneração pela 
autoridade competente, poderá ocorrer sob a forma de 
função gratificada. 

III - O valor da função gratificada será percebido 
cumulativamente com o vencimento do cargo de 
provimento efetivo. 

  
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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23) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para ser 
instituída, a Região de Saúde deve conter, entre outros,  
no mínimo ações e serviços de: 
 
I - Atenção primária. 
II - Urgência e emergência. 
III - Atenção psicossocial. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

24) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A saúde não é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado omitir as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 

(---) Os níveis de saúde expressam a organização social e 
econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade 
física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais. 

(---) O 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, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - E - E. 
 

25) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A iniciativa privada ________ participar do SUS 
_________________. 
 
a) não poderá - em nenhuma hipótese 
b) deverá - sem restrições 
c) poderá - em caráter complementar 
d) não deverá - em nenhuma circunstância 

26) Em conformidade com a Portaria nº 1.271/14, analisar 
os itens abaixo:  
 

I - Notificação compulsória é opcional para os Médicos, 
outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos 
serviços públicos e privados de saúde, que prestam 
assistência ao paciente. 

II - A notificação compulsória será realizada diante da 
suspeita ou confirmação de doença ou agravo, 
observando-se, também, as normas técnicas 
estabelecidas pela SVS/MS. 

III - A comunicação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública de notificação compulsória à autoridade 
de saúde competente também será realizada pelos 
responsáveis por estabelecimentos públicos ou 
privados educacionais, de cuidado coletivo, além de 
serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e 
instituições de pesquisa. 

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

27) Conforme o Código de Ética Profissional, NÃO é 
vedado ao Médico: 
 

a) Participar do processo de diagnóstico da morte ou da 
decisão de suspender meios artificiais para prolongar a 
vida do possível doador, quando pertencente à equipe 
de transplante. 

b) Assumir emprego, cargo ou função para suceder 
Médico demitido ou afastado em represália à atitude de 
defesa de movimentos legítimos da categoria ou da 
aplicação deste Código.  

c) Respeitar o direito do paciente ou de seu representante 
legal de decidir livremente sobre a execução de 
práticas diagnósticas ou terapêuticas. 

d) Exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, 
complicar a terapêutica ou exceder-se no número de 
visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos 
médicos. 

 

28) Com base na Política Nacional de Atenção Básica, 
são algumas atribuições específicas do Médico nas 
equipes de Atenção Básica: 
 

I - Participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da Unidade Básica de 
Saúde.  

II - Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de 
atenção, a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, sem manter a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário. 

III - Encaminhar, quando necessário, usuários a outros 
pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo 
sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico deles. 

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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29) Em conformidade com a cartilha Entendendo o SUS, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
a) Todos os Estados e Municípios devem ter conselhos de 

saúde compostos por representantes dos usuários do 
SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e dos 
profissionais de saúde.  

b) O Município é o principal responsável pela saúde 
pública de sua população.   

c) A porta de entrada do sistema de saúde deve ser 
preferencialmente a Atenção Básica (postos de saúde, 
centros de saúde, unidades de Saúde da Família etc.). 

d) Há hierarquia entre União, Estados e Municípios, mas 
não há competências para cada um desses três 
gestores do SUS. 

 

30) De acordo com o Ministério da Saúde, a Política 
Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS 
tem como propósitos, EXCETO: 
 
a) Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS 

com os princípios e as diretrizes da humanização. 
b) Acabar com iniciativas de humanização existentes. 
c) Desenvolver tecnologias relacionais e de 

compartilhamento das práticas de gestão e de atenção. 
d) Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias 

de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de 
atenção e de gestão. 

 

31) Em conformidade com a NR 32 - Segurança e Saúde 
no Trabalho em Serviços de Saúde, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Para fins de classificação, consideram-se agentes 
biológicos somente os microrganismos que não foram 
geneticamente modificados; as culturas de células; os 
parasitas; as toxinas e os príons (1ª parte). Considera-se 
risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a 
agentes biológicos (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

32) Algumas substâncias podem causar hiperuricemia 
alterando diretamente o processamento tubular renal do 
ácido úrico. Assinalar a alternativa que apresenta um 
medicamento cujo uso NÃO está relacionado ao aumento 
das concentrações séricas de ácido úrico: 
 
a) Fenilbutazona. 
b) Etambutol. 
c) Pirazinamida. 
d) Furosemida. 

33) Dentre as condições clínicas abaixo, assinalar aquela 

na qual os valores séricos de -fetoproteína podem estar 
diminuídos: 
 
a) Doença trofoblástica gestacional. 
b) Hepatite C crônica. 
c) Colangiocarcinoma. 
d) Pós-quimioterapia com metotrexato. 
 

34) Dentre os cilindros que podem ser visualizados na 
análise do sedimento urinário, aqueles cuja presença é 
um indício de insuficiência renal, tendo sua formação pela 
dilatação dos túbulos coletores, são os cilindros: 
 
a) Granulosos. 
b) Céreos. 
c) Largos. 
d) Graxos. 
 

35) Sobre a dosagem sérica de clonazepam, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
a) Picos séricos ocorrem cerca de duas horas após 

administração oral. 
b) A meia vida sérica do clonazepam está em torno de 20-

40 horas, sendo menor em pacientes idosos. 
c) Pacientes em uso do medicamento com insuficiência 

cardíaca congestiva podem apresentar níveis séricos 
elevados da droga. 

d) O fármaco pode ser dosado através de cromatografia 
líquida de alta eficiência com ou sem detecção por 
fluorescência. 

 

36) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Escore de fator de risco para TVP igual a zero com 

ultrassonografia positiva. 
II - Escore de fator de risco para TVP igual a um com 

ultrassonografia negativa. 
III - Escore de fator de risco para TVP entre um e dois 

com ultrassonografia negativa. 
IV - Escore de fator de risco para TVP igual a três com 

ultrassonografia negativa. 
 
É(São) caso(s) que requer(em) confirmação de TVP 
através de venografia: 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens II e IV. 
d) Somente os itens I e IV. 
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37) Em relação aos achados clínicos da síndrome pré-
menstrual (SPM), de acordo com SOUTH-PAUL et al., 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A SPM é um conjunto de sintomas afetivos, cognitivos e 
físicos que ocorrem antes do início da menstruação, e 
__________ em outros períodos ao longo do mês. Os 
sintomas podem incluir irritabilidade, distensão, 
depressão, avidez por alimentos, agressividade e 
oscilações de humor. Os fatores associados a risco 
aumentado incluem estresse, uso de álcool, __________, 
fumo e uso de certos medicamentos. Um diário 
prospectivo de sintomas preenchido durante no mínimo 
dois meses ajuda na avaliação da relação entre a fase 
__________ da menstruação. 
 
a) também - exercícios - lútea 
b) não - sedentarismo - folicular 
c) não - exercícios - lútea 
d) também - sedentarismo - lútea 
 

38) Em relação ao declínio ponderal funcional (DPF), 
segundo SOUTH-PAUL et al., marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A perda de peso é apenas um dos aspectos do DPF. 

Outras manifestações são disfunção física, 
desnutrição, depressão, deficiência cognitiva com ou 
sem desidratação, disfunção imunológica e colesterol 
baixo. 

(---) O DPF advém de causas estritamente orgânicas, 
exigindo um tratamento que inclua os domínios 
médico, psicológico, funcional e social. Porém, não há 
uma doença terminal subjacente. 

(---) Eventos recentes como a morte de um amigo, parente 
ou animal de estimação podem desencadear DPF. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) E - E - C. 
d) C - E - C. 
 

39) Em relação à paralisia facial, de acordo com GUSSO 
et al., assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A causa mais frequente é a paralisia de Bell (PB), uma 

paralisia periférica crônica, geralmente unilateral, 
idiopática e com prognóstico variável. 

b) A causa mais frequente é a paralisia de Bell (PB), uma 
paralisia periférica aguda, unilateral, idiopática e 
geralmente com prognóstico favorável. 

c) As causas infeciosas da paralisia facial são mais 
frequentes em indivíduos entre 15 a 45 anos e são uma 
causa rara de paralisia facial em crianças (menos de 
1% dos casos). 

d) As causas infeciosas da paralisia facial são mais 
frequentes em crianças. São uma causa rara de 
paralisia facial entre adultos e idosos (menos de 1% 
dos casos). 

40) Dentre os plasmódios humanos, aquele que se 
caracteriza por apresentar, diferentemente dos demais, 
um ciclo eritrocitário de 72 horas, o que coincide com o 
padrão diferenciado dos picos febris, é: 
 
a) P. vivax. 
b) P. malariae. 
c) P. falciparum. 
d) P. ovale. 
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