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QUESTÕES DE 01 A 10 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir foi extraído da obra O Abolicionismo, 
escrita pelo diplomata Joaquim Nabuco à época da es-
cravidão no Brasil. Leia-o atentamente para responder 
as próximas questões.

“No princípio da nossa colonização, Portugal descar-
regava no nosso território os seus criminosos, as suas 
mulheres erradas, as suas fezes sociais todas, no 
meio das quais excepcionalmente vinham emigrantes 
de outra posição. No século XVI ou XVII o espírito de 
emigração não estava bastante desenvolvido em Por-
tugal para mover o povo, como desde o fim do século 
passado até hoje, a procurar na América portuguesa o 
bem-estar e a fortuna que não achava na Península. 
Os poucos portugueses que se arriscavam a atraves-
sar o oceano à vela e a ir estabelecer-se nos terrenos 
incultos do Brasil, representavam a minoria dos espí-
ritos aventureiros, absolutamente destemidos, indife-
rentes aos piores transes na luta da vida, minoria que 
em Portugal, hoje mesmo, não é grande e não podia 
sê-lo, há dois ou três séculos. Apesar de se haver es-
tendido pelo mundo todo o domínio português à Amé-
rica do Sul, à África ocidental, austral e oriental, à Índia 
e até à China, Portugal não tinha corpo, nem forças, 
para possuir mais do que nominalmente esse imenso 
império. Por isso, o território do Brasil foi distribuído 
entre donatários sem meios, nem capitais, nem recur-
sos de ordem alguma, para colonizar as suas capita-
nias, isto é, de fato entregue aos jesuítas. A população 
européia era insignificante para ocupar essas ilimita-
das expansões de terra, cuja fecundidade a tentava. 
Estando a África nas mãos de Portugal, começou en-
tão o povoamento da América por negros; lançou-se, 
por assim dizer, uma ponte entre a África e o Brasil, 
pela qual passaram milhões de africanos, e estendeu-
-se o hábitat da raça negra das margens do Congo e 
do Zambeze às do São Francisco e do Paraíba do Sul. 
A africanização do Brasil pela escravidão é uma nódoa 
que a mãe-pátria imprimiu na sua própria face, na sua 
língua, e na única obra nacional verdadeiramente du-
radoura que conseguiu fundar. Se Portugal tivesse tido 
no século XVI a intuição de que a escravidão é sempre 
um erro, e força bastante para puni-la como crime, o 
Brasil não se teria tornado no que vemos; seria ainda 
talvez uma colônia portuguesa, mas estaria crescendo 
sadio, forte e viril como o Canadá e a Austrália”. (Tre-
cho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, assinale a al-
ternativa correta.

a) O autor apresenta uma síntese histórica para refletir 
sobre a origem e os efeitos da escravidão no Brasil.
b) Para o autor, o modelo de colonização seguido por 
Portugal é a principal razão do progresso brasileiro em 
sua época.

c) Devido ao escravismo adotado no Brasil, no Canadá 
e na Austrália, essas nações enfrentavam dificuldades 
em seu desenvolvimento.
d) O argumento central do autor é que Portugal pos-
suía todas as condições para povoar completamente 
suas colônias, sem recurso à escravidão.
___________________________________________
02. No início do texto, o autor afirma que, no princípio 
da colonização, Portugal descarregava em nosso terri-
tório “as suas fezes sociais”. Marque a alternativa que 
indica uma figura de linguagem empregada pelo autor 
nesse trecho.

a) Eufemismo.
b) Metáfora.
c) Onomatopeia.
d) Pleonasmo.
___________________________________________

03. De acordo com Joaquim Nabuco, em certa época, 
“o espírito de emigração não estava bastante desen-
volvido em Portugal”. Em relação ao termo “emigra-
ção”, pode-se afirmar que:

a) possui sentido idêntico ao da palavra “imigração”.
b) seu prefixo indica movimento migratório para fora.
c) trata-se de uma forma arcaica do substantivo “imi-
gração”.
d) não está de acordo com regras do Novo Acordo Or-
tográfico.
___________________________________________

04. Analise as alternativas a seguir e marque a que in-
dica APENAS palavras proparoxítonas que aparecem 
no texto.

a) colonização - território - criminosos - mulheres.
b) excepcionalmente - emigrantes - fortuna - Penínsu-
la.
c) português - nominalmente - população - fecundida-
de.
d) século - espíritos - donatários - África.
___________________________________________
05. A certa altura do texto, o autor emprega o adjetivo 
“européia”. Tendo-se em consideração as normas do 
Novo Acordo Ortográfico, a grafia dessa palavra, como 
aparece no texto, estaria:

a) correta, dado que é facultativo assinalar com acento 
agudo a sílaba tônica das palavras paroxítonas.
b) incorreta, pois não se acentuam as chamadas pro-
paroxítonas aparentes, isto é, que apresentam ditongo 
na sílaba tônica.
c) incorreta, pois não se acentuam graficamente os di-
tongos representados por ei e oi da sílaba tônica das 
palavras paroxítonas.
d) correta, pois as palavras paroxítonas são em geral 
acentuadas graficamente, com raríssima exceções na 
língua portuguesa._________________________________________



2

06. Em relação à oração “começou então o povoa-
mento da América por negros”, marque a alternativa 
que indica a função sintática exercida nela pelo termo 
“povoamento”.

a) Objeto direto.
b) Objeto indireto.
c) Núcleo do sujeito.
d) Verbo transitivo direto.
___________________________________________
07. O autor do texto afirma que o povoamento da Amé-
rica por negros se iniciou quando a África estava “nas 
mãos de Portugal”. Nesse caso, o autor se vale de 
linguagem figurada, que pode ser categorizada como:

a) sarcasmo ou ironia.
b) hipérbole ou eufemismo.
c) perífrase ou antonomasia.
d) prosopopeia ou personificação.
___________________________________________
08. Em relação aos primeiros portugueses que se 
aventuraram a atravessar o oceano rumo ao Brasil, o 
autor afirma que eram “indiferentes aos piores transes 
na luta da vida”. Nesse contexto, a palavra “transes” 
carrega o sentido de:

a) êxito.
b) júbilo.
c) exultação.
d) contratempo.
___________________________________________
09. O autor do texto argumenta que “a africanização 
do Brasil pela escravidão é uma nódoa que a mãe-pá-
tria imprimiu na sua própria face”. Dentre as opções 
a seguir, identifique a que contém uma palavra que 
poderia substituir no texto a palavra “nódoa”, sem pre-
juízo ao sentido pretendido pelo autor.

a) auréola.
b) láurea.
c) mácula.
d) pompa.
___________________________________________
10. Ao se reportar às origens históricas da escravidão 
do Brasil, Joaquim Nabuco faz referência ao Congo 
e ao Zambeze. Embora não mencione diretamente, 
está implícito no texto que esses nomes próprios di-
zem respeito a:

a) rios africanos.
b) países africanos.
c) navios negreiros.
d) etnias de escravos.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 20 - 
MATEMÁTICA

11. Em 2013, 15% da população brasileira maior de 
18 anos fumava. Desse total, 62% eram homens. Qual 
porcentagem representa a quantidade de homens fu-
mantes em relação à população brasileira maior de 18 
anos?

a) 4,7%
b) 7,7%
c) 9,3%
d) 11,3%
___________________________________________
12. Assinale a alternativa que apresenta o número 
0,0064 escrito como fração irredutível.

a)  4
    625
b)   1
     64
c) 625
      4
d) 13
    32
___________________________________________
13. A função                  atribui, a cada número real, a 
metade de seu triplo. Assinale a alternativa que apre-
senta a lei de formação dessa função.

a) ƒ (x) =  1 + 3x
               2
b) ƒ (x) = 2x
               3
c) ƒ (x) = 3x
               2
d) ƒ (x) = 2
              3x
___________________________________________
14. Valquíria aplicou R$ 5000,00 em um banco com 
rendimento de 1% am sob um regime de juros com-
postos para resgatar depois de 1 ano. No 8o mês, o 
saldo da aplicação de Valquíria era de R$ 5414,28. 
Qual será seu saldo no 9o mês?

a) R$ 5466,06
b) R$ 5468,42
c) R$ 5828,56
d) R$ 6091,06
___________________________________________
15. Em uma cidade, um poste de espessura despre-
zível está sustentado por dois cabos presos ao chão, 
como ilustra a figura.
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Sabendo que AB mede 6 m, que tg(30°) = √3
                                                                      3
e que tg(45°) = 1, assinale a alternativa que apresenta 
a medida de EF.

a)  1 m.
b) √3  m.
      3
c)  2√3 m.
      3
d) 2√3 m.
___________________________________________

16. As cooperativas de uma cidade fazem grandes lo-
tes de roupas. Para fazer esses lotes em 16 dias, são 
necessários 25 costureiros trabalhando 8 horas por 
dia. Quantos dias são necessários para que 50 costu-
reiros trabalhando com mesmo rendimento em jorna-
das de 6 horas por dia façam os mesmos lotes?

a) 6 dias
b) 10 dias
c) 15 dias
d) 24 dias
___________________________________________

17. Assinale a alternativa que apresenta o resultado 
de √18 - √2  + √128.

a) 12
b) 10√2 
c) √12
d) 144
___________________________________________

18.      Seja                     uma função definida por 
ƒ (x) = - 7 + 12x . Qual é o valor de ƒ (1) + ƒ (-2)?

a) -26
b) -19
c) -12
d) 36
___________________________________________

19. No Brasil, utiliza-se unidades de medidas padroni-
zadas para diversas grandezas. Assinale a alternativa 
que apresenta unidades de medida de comprimento, 
área de superfície e volume nessa ordem.

a) metro (m), metro quadrado (m2) e metro cúbico (m3).
b) metro (m), decâmetro (dam) e centímetro (cm).
c) metro cúbico (m3), metro (m) e decâmetro (dam).
d) metro (m), metro quadrado (m2) e litro (l).
___________________________________________

20. Tito escolheu dois números naturais, m e n, para 
estudar as relações entre eles. Observou que o qua-
drado de m é igual ao sucessor de n. Observou tam-
bém que o dobro de m é igual ao sucessor de n. Qual 
o valor de m + n?

a) -1
b) 4
c) 5
d) 8
___________________________________________

QUESTÕES DE 21 A 40 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre o TRACOMA, analise as informações a se-
guir:

  I. Seu agente etiológico é uma bactéria gram Nega-
tiva, a  Chlamydia trachomatis, que tem tropismo por 
células epiteliais, onde se instala e se multiplica for-
mando as inclusões citoplasmáticas;
  II. Não há reservatório animal do tracoma; sua única 
fonte de infecção é o homem com infecção ativa na 
conjuntiva ou outras mucosas;
  III.  Só existe transmissão DIRETA, ou seja, de olho a 
olho, não havendo transmissão indireta;
  IV.  Não se observa imunidade natural ou adquirida à 
infecção por Chlamydia trachomatis;
  V.  Fossetas de Herbert são alterações encontradas 
na conjuntiva tarsal e são, em última instância, peque-
nas depressões que representam cicatrizes após ne-
crose de folículos conjuntivais

Assinale a alternativa CORRETA:
a) Somente I e II são corretas;
b) Somente  III é falsa;
c) Somente III e V são falsas;
d) Todas as afirmações são corretas;
___________________________________________
22. Nas ceratites por HERPES SIMPLES é CORRETO 
afirmar:

a) A ÚLCERA DENDRÍTICA clássica consiste em le-
são linear que apresenta ramificações dicotômicas 
com bulbos terminais. As bordas são levemente eleva-
das e coram-se com rosa-bengala e o defeito epitelial 
central cora-se com fluoresceína.
b) AS ÚLCERAS GEOGRÁFICAS são caracterizadas 
por defeitos epiteliais muito grandes e são mais ob-
servada em pacientes imunocomprometidos ou que 
fazem uso esteróides tópicos ou que tem úlcera de 
longa duração não tratada. Bulbos terminais e ramifi-
cações dicotômicas são vistas com freqüência na sua 
periferia.
c) Na CERATITE MARGINAL as lesões estão localiza-
das perto do limbo e se assemelham a úlceras catar-
rais estafilocócicas. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
___________________________________________
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23. De acordo com a legislação brasileira, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) É classificado como cegueira quando a acuidade 
visual é menor ou igual a 0.05 no melhor olho e com a 
melhor correção óptica possível;
b) BAIXA VISÃO significa acuidade visual menor que 
0.3 e maior ou igual 0.05 no melhor olho e com a me-
lhor correção óptica;
c) Considera-se CEGUEIRA casos nos quais o campo 
visual do melhor olho é menor do que 10º;
d) Todas as alternativas estão corretas;
__________________________________________ 
24. Paciente com Acuidade Visual máxima de 20/80 
em olho direito e 20/400 em olho esquerdo com a me-
lhor correção óptica pede um atestado que retrate sua 
condição visual. A alternativa que retrata fielmente seu 
quadro visual levando-se em conta a CID é:

a) H54.0 – Cegueira em ambos os olhos;
b) H54.1 – Cegueira em um olho e Visão Subnormal 
no outro;
c) H54.2 – Visão subnormal em ambos os olhos;
d) H54.4 – Cegueira em um olho;
__________________________________________ 
25.  Criança emétrope com história de desvio ocular 
divergente eventual observado pelos pais. No exame 
observa-se exotropia intermitente, mas com reflexo 
corneano centrado a maior parte do tempo durante 
a consulta. Faz parte das condutas possíveis para o 
caso, EXCETO:

a) Óculos com lentes negativas;
b) Apenas observação;
c) Oclusão alternada ou do olho dominante;
d) Óculos com lentes positivas; 
__________________________________________ 
26. Sobre a diferenciação de NEUROPATIA ÓPTICA 
ISQUÊMICA ANTERIOR ARTERÍTICA (NOIA – A) e 
NÃO ARTERÍTICA (NOIA-NA):

  I.  Claudicação de mandíbula é um sinal que pode 
estar associado à NOIA – NA;
  II.  Polimialgia reumática, febre e perda de peso são 
sintomas que podem estar associados à NOIA –A;
  III.  Disco óptico pequeno, Hipertensão arterial, diabe-
tes Mellitus e hipercolesterolemia, hipotensão súbita e 
facectomia são fatores de risco para NOIA – A;
  IV.  Na NOIA – NA,  a elevação da PCR (Proteína C 
reativa) e do VHS  aumenta a especificidade do diag-
nóstico;

Analisando as afirmações acima, assinale a alternativa 
correta:

a) Há 02 afirmações corretas.
b) Há 03 afirmações erradas. 
c) Todas as afirmações estão corretas.
d) Todas as afirmações estão erradas.

27. O TESTE DE MILDER é utilizado:

a) Na avaliação de fluxo das vias lacrimais.
b) No diagnóstico da Pupila Tônica de Adie.
c) No diagnóstico diferencial  entre episclerite e escle-
rite.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
__________________________________________ 
28. Assinale a alternativa ERRADA:

a) A oclusão da artéria oftálmica causa baixa visual 
muito mais severa do que a oclusão da artéria central 
da retina.
b) A oclusão da artéria oftálmica causa baixa visual 
muito mais severa do que a oclusão da artéria central 
da retina.
c) O tratamento de escolha na oclusão da artéria cen-
tral da retina deve ser a paracentese.
d) Doenças carotídeas, hipertensão arterial, fibrilação 
atrial e valvulopatias cardíacas são fatores de risco 
para oclusão de artéria central da retina.
___________________________________________
29. Sobre as degenerações retinianas periféricas pre-
disponentes ao descolamento de retina, assinale a al-
ternativa ERRADA:

a) DEGENERAÇÃO LATTICE é uma causa importante 
de descolamento de retina.
b) DEGENERAÇÕES LATTICE são geralmente bila-
terais e sua localização é mais freqüente na metade 
inferior do que na superior e mais na metade nasal do 
que na temporal do olho.
c) Roturas gigantes podem se desenvolver na margem 
posterior de uma área de “branco sem pressão”.
d) Rasgões em forma de “U” raras vezes ocorrem nas 
degenerações em “rastro de caracol”.
_________________________________________ 
30. Em relação à inervação e função dos músculos 
extra-oculares, assinale a alternativa CORRETA:

a) São SINERGISTAS os músculos do mesmo olho 
que movem o olho na mesma direção.
b) O músculo Reto Medial direito é o ANTAGONISTA 
do músculo Reto Lateral direito.
c) LEI DE SHERRINGTON é a lei da inervação recí-
proca; estabelece que o aumento da inervação de um 
músculo ocular externo é acompanhada de uma dimi-
nuição recíproca da inervação do seu antagonista.
d) Todas as alternativas estão corretas.__________________________________________ 
31. Doença caracterizada por vasculite generalizada 
de pequenos vasos, afetando predominantemente 
sistema respiratório e rins, mais comum em homens 
geralmente na quinta década de vida. Achados oftal-
mológicos comuns são estenose das vias lacrimais e 
dacriocistite e achados menos comuns são esclerite e 
ceratite ulcerativa periférica. Anticorpos anticitoplasma 
neutrófilo (c- ANCA) são encontrados em 90% dos pa-
cientes com doença ativa. A descrição acima refere-se 
a:
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a) Granulomatose de Wegner;
b) Eclerose Tuberosa;
c) Lupus Eritematoso Sistêmico;
d) Esclerose Sistêmica;
__________________________________________ 
32. Equimose, edema, anestesia envolvendo a pálpe-
bra inferior e região malar, queixas de diplopia e enof-
talmo são características de:

a) Fratura em Blow-out de parede medial da órbita.
b) Fratura da parede lateral da órbita.
c) Fratura em Blow-out do soalho da órbita.
d) Os sinais e sintomas acima estão presentes tanto 
nas fraturas em Blow-out do soalho da órbita quanto 
das fraturas da parede medial da órbita.
__________________________________________ 
33. Nevus de coróide estão presentes em 5% da po-
pulação e são lesões benignas. No entanto deve-se 
considerar um nevus como “SUSPEITO” de ser um  
melanoma quando houver:

a) Dimensões superiores  a 5mm de diâmetro e a  1 
mm de espessura.
b) Sintomas visuais como metamorfopsias.
c) Acúmulo de pigmento laranja (lipofuscina) na sua 
superfície.
d) Todas as alternativas estão corretas.
__________________________________________ 
34. Sobre GLAUCOMA, assinale a alternativa ERRA-
DA:

a) A relação escavação : disco óptico (c/d) indica o di-
âmetro da escavação como fração do diâmetro do dis-
co óptico e deve ser medida nos meridianos vertical e 
horizontal. Sabe-se  que a maioria dos olhos normais 
possuem relação c/d de 0.3 ou menos, mas 10 a 15% 
da população normal possuem relação c/d 0.7.
b) Refere-se como Zona Beta a atrofia peripapilar ad-
jacente ao disco óptico e como Zona Alfa uma área 
concêntrica, mais externa e ao redor da Zona Beta. 
A Zona Beta é maior e mais freqüente em indivíduos 
com Glaucoma Primário de Ângulo Aberto do que em 
indivíduos normais; A Zona Alfa é maior em pacientes 
portadores de Glaucoma Primário de Ângulo Aberto 
mas sua freqüência é similar quando se compara pa-
cientes glaucomatosos e normais.
c) Na Perimetria de Humphrey, o gráfico Total Devia-
tion mostra a diferença entre o limiar do paciente e o 
de indivíduos normais da mesma idade.
d) Trabeculectomia envolve a criação de uma fístula 
entre o ângulo da câmara anterior e o espaço subteno-
niano, permitindo a saída do humor aquoso da câmara 
anterior para uma bolha filtrante abaixo da pálpebra 
superior.
__________________________________________ 

35. Assinale a alternativa ERRADA:

a) A Pupila de Adie (pupila grande e irregular) é cau-
sada pela denervação do suplemento pós-ganglionar 
para o esfíncter da pupila e para o músculo ciliar; pode 
ocorrer após infecção viral e é unilateral na grande 
maioria dos casos, enquanto a Pupila de Argill Robert-
son (pupila pequena e irregular) é causada pela neu-
rossífilis, é geralmente bilateral mas assimétrica e tem 
dissociação dos reflexos acomodativo-fotomotor.
b) Durante a realização de uma facectomia por faco-
emulsificação, o súbito aprofundamento da câmara 
anterior e dilatação momentânea da pupila podem ser 
indicativos de rotura da cápsula posterior.
c) Na SÍNDROME DE MARFAN pode-se encontrar 
Ectopia lentis na maioria dos casos bilateral e sendo 
a subluxação mais freqüente súpero-temporal e com 
acomodação mantida. Na HOMOCISTINÚRIA, a su-
bluxação é, em geral, ínfero-nasal, mais vista por volta 
dos 10 anos de idade e a acomodação é geralmente 
perdida por deterioração zonular.
d) Num paciente com ptose palpebral unilateral, o LID 
LAG, um sinal onde se observa a pálpebra superior 
com ptose mais alta do que a pálpebra normal no olhar 
para baixo, serve como diagnóstico diferencial entre 
ptose congênita e adquirida, pois quando este sinal 
está presente é indicativo de ptose adquirida.
__________________________________________ 
36. Conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos do Município de Campo Mourão, às pesso-
as portadoras de deficiência é assegurado o direito de 
se inscrever em concurso público para provimento de 
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a de-
ficiência de que são portadoras, para as quais serão 
reservadas:

a) 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas em 
cada cargo.
b) 10% (dez por cento) das vagas oferecidas em cada 
cargo.
c) 15% (quinze por cento) das vagas oferecidas em 
cada cargo.
d) 05% (cinco por cento) das vagas oferecidas em 
cada cargo.__________________________________________ 
37. Nos termos da Lei nº 1085/97, que trata do Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município 
de Campo Mourão, é CORRETO afirmar que:

a) A investidura em cargo público ocorrerá com a no-
meação.
b) O tempo de exercício de outro cargo público exime 
o servidor do cumprimento do estágio probatório no 
novo cargo.
c) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado.
d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessida-
de, o servidor estável ficará em disponibilidade re-
munerada proporcional ao tempo de serviço público 
ininterrupto no Município de Campo Mourão, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo, e se em es-
tágio probatório, será exonerado.
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38. Assinale, abaixo, alternativa que NÃO indica fal-
ta punida com pena de demissão, conforme a Lei nº 
1085/97, que trata do Regime Jurídico Único dos Ser-
vidores Públicos do Município de Campo Mourão:

a) Incontinência pública e conduta escandalosa na re-
partição
b) Ato lesivo à honra e boa fama, praticado no serviço 
contra qualquer pessoa
c) Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função 
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 
segundo grau civil.
d) Insubordinação grave em serviço.
___________________________________________ 
39. A respeito do Poder Legislativo, conforme a Lei 
Orgânica do Município de Campo Mourão, assinale a 
alternativa INCORRETA.

a) A Câmara Municipal compõe-se de Vereadores elei-
tos entre cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos, pelo 
sistema majoritário, mediante pleito direto realizado si-
multaneamente em todo o País.
b) As deliberações da Câmara e de suas Comissões, 
salvo disposições em contrário prevista nesta Lei Or-
gânica, serão tomadas por maioria de votos, presente 
a maioria absoluta de seus membros.
c) Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, 
palavras e votos, no exercício do mandato e na cir-
cunscrição do Município.
d) Perderá o mandato o Vereador: que deixar de com-
parecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das 
sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou mis-
são por esta autorizada.
___________________________________________ 

40. Com base na Lei Orgânica do Município de Campo 
Mourão, a respeito da política urbana, é CORRETO 
afirmar que:

a) O direito de propriedade urbana não pressupõe o 
direito de construir, que deverá ser autorizado pelo Po-
der Público municipal.
b) O Plano Diretor, matéria de lei ordinária, é o instru-
mento básico da política de desenvolvimento e expan-
são urbana.
c) O Plano Diretor será elaborado com a participação 
do povo, através de emendas ao projeto de lei.
d) O Plano Diretor definirá as exigências fundamen-
tais para que a propriedade rural cumpra sua função 
social.
___________________________________________


