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4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
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12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES DE 1 A 5 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

01. O trecho a seguir foi extraído da obra ‘Memórias 
do Cárcere’, de Graciliano Ramos. Leia-o atentamente 
para responder às próximas questões.

“Nunca tivemos censura prévia em obra de arte. Efe-
tivamente se queimaram alguns livros, mas foram ra-
ríssimos esses autos-de-fé. Em geral a reação se li-
mitou a suprimir ataques diretos, palavras de ordem, 
tiradas demagógicas, e disto escasso prejuízo veio 
à produção literária. Certos escritores se desculpam 
de não haverem forjado coisas excelentes por fal-
ta de liberdade - talvez ingênuo recurso de justificar 
inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém 
desfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e aca-
bamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política 
e Social, mas, nos estreitos limites a que nos coa-
gem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer”.

Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar 
que o autor:

a) denuncia a prática dos governos autoritários bra-
sileiros de censurarem previamente as obras de arte.
b) se queixa de que, se não fossem os ataques do Es-
tado, a qualidade da nossa literatura seria bem maior.
c) argumenta que a ausência de liberdade total não 
foi um grande obstáculo à produção literária de alta 
qualidade.
d) indica duas barreiras que impediram por completo 
o desenvolvimento da literatura nacional: a gramática 
e a lei.
___________________________________________

02. O trecho destacado se inicia com a afirmação de 
que “nunca tivemos censura prévia em obra de arte”. 
Em relação ao sujeito dessa oração, pode-se afirmar 
que:

a) está oculto.
b) é composto.
c) é inexistente.
d) está invertido.
___________________________________________

03. Analise as alternativas a seguir e assinale a que 
NÃO contém uma palavra que pode ser classificada 
foneticamente como proparoxítona.

a) Gramática.
b) Raríssimos.
c) Efetivamente.
d) Demagógicas.
___________________________________________

04. Uma das afirmações do autor no trecho destacado 
é que “liberdade completa ninguém desfruta”. A respei-
to da estrutura sintática dessa oração, marque a alter-
nativa CORRETA.

a) Tanto o sujeito como o objeto da oração são com-
postos.
b) O termo “completa” desempenha a função de nú-
cleo do sujeito.
c) A função de sujeito da oração é desempenhada pelo 
termo “ninguém”.
d) A expressão “liberdade completa” exerce a função 
de sujeito composto da oração.
___________________________________________

05. Ainda em relação à interpretação do texto, ao ale-
gar que os escritores são “oprimidos pela sintaxe”, o 
autor pretende enfatizar que:

a) a censura estatal é capaz de utilizar diferentes re-
cursos para promover a perseguição aos artistas.
b) a produção literária jamais é completamente livre, 
pois obedece a certas normas gramaticais.
c) os erros gramaticais podem se tornar um pretexto 
para que o Estado ditatorial censure as obras literárias.
d) os rigores das normas ortográficas são o principal 
impedimento à produção literária em qualquer país.

___________________________________________
QUESTÕES DE 6 A 10 - 

MATEMÁTICA

06. Algumas unidades de medidas são mais utilizadas 
no Brasil. Sobre unidades de quantidade de matéria 
(massa), assinale a alternativa CORRETA:

a) Um grama equivale a mil miligramas.
b) Massa é, no Brasil, preferencialmente medida em 
litros.
c) A unidade de massa “quilograma” abrevia-se como 
“KG”, em letras maiúsculas.
d) Não é possível representar, no sistema de medidas 
brasileiro, massas inferiores a um micrograma.
___________________________________________

07. Sobre a função:

Assinale a alternativa CORRETA.

a)   
b) É uma função bijetora, considerando  
c) Não é uma função injetora, uma vez que alguns ele-
mentos do conjunto Domínio não possuem respectivos 
valores no conjunto Imagem.
d) É uma função do segundo grau, uma vez que a va-
riável x está multiplicada por 2.
___________________________________________
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08. Assinale a alternativa que contém a soma das 
raízes do sistema de equações a seguir:      

a) -6.
b) -4.
c) +2.
d) +6.
___________________________________________

09.  Sobre um pentágono, assinale a alternativa       
CORRETA.

a) A soma de seus ângulos internos, assim como de 
um quadrado, é de 360º.
b) Possui 6 diagonais internas.
c) Para um pentágono regular de lado l, sua área é 
dada por   .
d) A soma de seus ângulos externos é de 360º.
___________________________________________

10. O esquadro é uma ferramenta utilizada tanto para 
realização de desenhos quanto em obras. É composta 
por um triângulo retângulo, geralmente com ângulos 
internos de 30º, 60º e 90º; ou dois de 45º e um de 90º. 
Considerando o esquadro isósceles, se este possuir 
hipotenusa de tamanho igual a 15cm, qual será o ta-
manho aproximado de cada cateto? 
(Considere                   )

a) 10,7cm.
b) 14cm.
c) 15cm.
d) 21cm.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 -
CONHECIMENTOS GERAIS

 
11. Considere a análise a seguir, a respeito de um re-
cente fato que gerou repercussões nas relações inter-
nacionais, e marque a alternativa que indica o nome 
do país que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
 
“Naquele que talvez tenha sido o ataque mais significa-
tivo dos Estados Unidos no Oriente Médio em décadas, 
a ordem do presidente Donald Trump de bombardear 
o veículo em que viajava o general Qasem Soleimani 
pegou todos de surpresa. Embora as consequências 
do ataque ainda sejam incertas, essa ação pode facil-
mente desencadear um conflito militar na região, visto 
que aquele general estava, de fato, no comando da po-
lítica externa do _________, e era uma personalidade 
política popular tanto no país dele quanto no exterior”. 

(BBC Mundo, 07/01/2020, com adaptações).

a) Irã
b) Egito
c) Marrocos
d) Afeganistão
___________________________________________

12.  A notícia a seguir trata da participação do Brasil 
na última reunião de uma das mais importantes organi-
zações internacionais. Leia-a atentamente e marque a 
alternativa que contém o nome que preenche CORRE-
TAMENTE a lacuna.

“Um Brasil próspero. Essa é a mensagem que o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, quer entregar para 
líderes, chefes de Estado e empresários presentes no 
__________________, em Davos. Principal represen-
tante do governo brasileiro no local neste ano, Gue-
des deve se empenhar em atrair capital externo para o 
país. A tarefa não é a das mais simples. No ano passa-
do, o presidente Jair Bolsonaro decepcionou no evento 
ao realizar um discurso muito sucinto. Desta vez, as 
apresentações do ministro se concentrarão na redução 
do déficit fiscal e no avanço das reformas estruturais”.

(Veja, 20/01/2020, com adaptações)

a) Fórum Econômico Mundial
b) Tribunal Penal Internacional
c) Fundo Monetário Internacional
d) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento.
___________________________________________

13. O seguinte trecho apresenta uma definição para 
um importante conceito da atualidade. Leia-o atenta-
mente e marque a alternativa que indica o conceito de 
que se trata.

“Trata-se de um fenômeno social total e multidimen-
sional, que não é completamente recente, nem intei-
ramente novo. No entanto, dizer que esse fenômeno 
está inserido num processo histórico não significa ne-
gar a sua dimensão de novidade. Na verdade, esse 
processo compreende atualmente novas dinâmicas 
econômicas, políticas e culturais, com importante di-
mensão e impacto, e que constituem uma verdadei-
ra transformação no mundo em que vivemos. Em 
síntese, tem-se experimentado a passagem de uma 
internacionalização de certas instituições econômi-
cas de raiz nacional para um processo mais genera-
lizado de integração econômica à escala mundial”.

a) Globalização.
b) Nacionalismos.
c) Direitos Humanos.
d) Desenvolvimento Sustentável.
___________________________________________
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14. Em 1948, a Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas adotou a chamada ‘Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos’. Examine as opções a 
seguir e marque a alternativa que NÃO apresenta um 
dos princípios que norteiam esse documento, confor-
me referidos em seu preâmbulo.

a) Desenvolvimento de relações amistosas entre as 
nações.
b) Dignidade inerente a todos os membros da família 
humana.
c) Protecção dos direitos do homem através de um re-
gime de direito.
d) Esvaziamento das identidades nacionais, para re-
dução das desigualdades.
___________________________________________

15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Assis Chateaubriand, o exercício de determinadas 
medidas é da competência administrativa comum do 
Município, da União e do Estado. Marque a alternativa 
que NÃO indica uma dessas medidas.

a) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 
instituições democráticas e conservar o patrimônio pú-
blico.
b) Combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos.
c) Legislar sobre assuntos de interesse local, bem 
como instituir a guarda municipal para a proteção de 
seus bens, serviços e instalações.
d) Proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
___________________________________________

QUESTOES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16.  Sobre  a  perda da realidade na neurose e na 
psicose, de acordo com Freud, assinale a alternativa 
CORRETA.  

a) Toda neurose perturba de algum modo a relação do 
paciente com a realidade, servindo-lhe como um meio 
para afastar-se dela. 
b) Na neurose, o ego afasta um fragmento da realida-
de, ao passo que, na psicose, esse mesmo ego, supri-
me um fragmento do id.
c) A psicose não repudia a realidade, apenas a ignora; 
a neurose a repudia e tenta substituí-la, num processo 
de remodelamento. 
d) Na neurose não há campo para a substituição da 
realidade e, essa característica, define a principal dis-
tinção entre neurose e psicose. 
___________________________________________

17. _________ nos aparecerá como um conceito-limite 
entre o psíquico e o somático, como o representante 
psíquico dos estímulos que provêm do interior do corpo 
e alcançam a psique, como uma medida da exigência 
de trabalho imposta ao psíquico em consequência de 
sua relação com o corpo. 

De  acordo  com  Freud, assinale a alternativa que 
completa a lacuna de maneira CORRETA: 

a) A catexia 
b) A compulsão 
c) A pulsão 
d) A angústia
___________________________________________

18.  O  papel  da  linguagem  na  percepção  é  sur-
preendente, dadas as tendências opostas implícitas na 
natureza  dos  processos  de percepção  visual  e da 
linguagem.   Elementos  independentes  num  cam-
po   visual   são  percebidos  simultaneamente;  nesse  
sentido,  a  percepção  visual  é  integral.  A  fala,  por  
outro lado,  requer  um  processamento  sequencial.  As 
pesquisas realizadas por Vygotsky demonstram que:  

a) Nos estágios mais precoces do desenvolvimento, 
linguagem e percepção ainda não estão interligados.
b) Na solução de problemas não verbais, a linguagem 
não tem um papel no resultado, apenas a percepção. 
c) No desenvolvimento, a transição para novas formas 
de comportamento se sustenta em mudanças na per-
cepção.
d) Desde idade precoce, a percepção de objetos reais 
está presente; o mundo é visto com sentido e signifi-
cado.
___________________________________________

19. “A experiência psicanalítica nos mostra que a es-
sência do recalque não reside em suspender ou ani-
quilar a ideia que representa uma pulsão, mas em im-
pedir que a ideia se torne consciente. Nesses casos, 
dizemos que a ideia está recalcada e se encontra em 
estado inconsciente”. 

(Freud, 1915).

 A  partir  do  conceito  de  inconsciente  definido  por 
Freud,  considere  as afirmativas abaixo e julgue VER-
DADEIRO (V) ou FALSO (F):

(  ) No inconsciente não há lugar para a negação, para 
a dúvida nem diferentes graus de certeza. 
(   ) A  negação se instala apenas no sistema conscien-
te, tendo aí a função de substituta do recalque. 
(   ) No Inconsciente é possível a ativação de impulsos 
de desejos cujos objetivos parecem inconciliáveis. 
(  ) O deslocamento e a condensação, no inconscien-
te, são marcas que caracterizam o processo psíquico 
primário. 
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Assinale a alternativa com a ordem CORRETA:

a) V – V – F – V.
b) V – F – V – V. 
c) F – V – F – F. 
d) F – F – V – F. 
___________________________________________

20. “Uma norma de vida é superior a outra quando 
comporta o que esta última permite e também o que 
ela não permite. No entanto, em situações diferentes, 
há normas diferentes e que, mesmo enquanto diferen-
tes, se equivalem. Desse ponto de vista, todas as nor-
mas são normais”. (CAMGUILHEM, Georges. O nor-
mal e o patológico. 6ª edição. Rio de Janeiro. Editora 
forense universitária, 2009. P.71)

Sobre os conceitos de normal e patológico, assinale a 
alternativa ERRADA:

a) A definição do que é normal, apesar de ser norma-
tivo em determinadas condições, pode se tornar pato-
lógico em outra situação, se permanecer inalterado. 
b) O ser vivo doente está normalizado em condições 
bem definidas, mas perdeu a capacidade de instituir 
normas diferentes em condições diferentes.
c) A fronteira entre o normal e o patológico é precisa 
para indivíduos considerados simultaneamente, mas 
imprecisa para um indivíduo considerado sucessiva-
mente.
d) O estado patológico ou anormal não é consequên-
cia da ausência de norma. A doença é uma norma de 
vida que não tolera desvio das condições em que é 
válida.
___________________________________________
21. Em sua teoria de personalidade, Erich Fromm, 
considerado um culturalista, defendia os aspectos so-
ciais, culturais e políticos enquanto determinantes das 
possibilidades de realização humana e, portanto, da 
estruturação da personalidade. O autor define a exis-
tência de cinco necessidades específicas que se ori-
ginam das condições da existência humana, são elas: 

a) Identidade, subjetividade, socialização, existência e 
expressão. 
b) Relacionamento, transcendência, segurança, iden-
tidade e orientação. 
c) Segurança, identidade, ajustamento, fraternidade e 
relacionamento. 
d) Satisfação, identidade, socialização, conhecimento 
e orientação. 
___________________________________________
22. A Psicologia Institucional engloba o conjunto de or-
ganismos de existência física concreta, que tem certo 
grau de permanência em algum campo ou atividade 
específica ou vida humana, para estudar neles todos 
os fenômenos humanos que se dão em relação com 
a estrutura, a dinâmica, as funções e objetivos da ins-
tituição. 

No âmbito da Psicologia Institucional, considere as afir-
mativas e assinale a alternativa CORRETA. 

I - São objetivos do psicólogo a determinação de obje-
tivos gerais ou imediatos de sua tarefa, diferentemente 
dos objetivos da psicologia institucional, específicos e 
mediatos.
II - Constitui objetivo do psicólogo o diagnóstico dos 
objetivos particulares, imediatos ou específicos, além 
da aceitação ou não dos objetivos da instituição e seus 
métodos. 
III - A demarcação dos objetivos mediatos ou gerais 
coincide com os objetivos da psicologia institucional, 
que o psicólogo deve ter esclarecidos e não admitir 
equívocos. 
IV - O objetivo do psicólogo institucional é um objeti-
vo de psico-higiene: conseguir a melhor organização e 
condições, que promovam resultados e o cumprimento 
de metas.

a) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) As afirmativas I e IV estão corretas. 
d) As afirmativas II e III estão corretas. 
___________________________________________

23. As habilidades e as competências que se espera 
que sejam desenvolvidas pelo psicólogo, que o habili-
tam a atuação, inclusive como psicoterapeuta, depende 
do horizonte teórico e metodológico em que se apoia 
e, consequentemente, da concepção de homem e de 
mundo que o orienta. Todavia, dois aspectos têm sido 
priorizados, como parâmetros, na maioria dos discur-
sos e das práticas na formação acadêmica, são eles:
 
a) A teoria/técnica e o método.
b) A ética e a teoria/técnica. 
c) A supervisão clínica e a ética. 
d) A técnica e a formação continuada.
___________________________________________

24. A realização de uma avaliação psicológica é norte-
ada por princípios éticos básicos que orientam o traba-
lho do psicólogo. A respeito desses princípios, assinale 
a alternativa CORRETA.
 
a) A disponibilização das informações da avaliação psi-
cológica poderá ser feita apenas àqueles com o direito 
de conhecê-las. 
b) Os instrumentos de avaliação apenas poderão ser 
utilizados se o profissional estiver em processo de ca-
pacitação para tal. 
c) Os testes psicológicos empregados deverão ter sido 
aprovados pela câmara técnica do Conselho Federal 
de Psicologia.
d) A guarda dos documentos de avaliação psicológica 
deverá ser feita em arquivos de acesso estrito da equi-
pe multiprofissional. 
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25. De acordo com o Código de Ética do Profissional 
do Psicólogo (Resolução CFP 010/05), em caso de in-
terrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer mo-
tivos, ele deverá:

a) Em caso da extinção do serviço de Psicologia, de-
verá informar ao Conselho Federal de Psicologia, que 
providenciará a destinação dos arquivos confidenciais.
 b) Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo 
deverá incinerar o material coletado em seu exercício, 
sendo vedada sua utilização por outros profissionais. 
c) Disponibilizar documentos confidenciais coletados 
por meio de atividades realizadas em equipe multi-
profissional, possibilitando, assim, a continuidade do 
trabalho.
d) Zelar pelo destino dos seus arquivos confidenciais, 
definindo junto aos gestores locais seu destino ade-
quado até que haja outro psicólogo o substitua. 
___________________________________________
26. A significativa inserção dos psicólogos no Sistema 
Único de Saúde e nos serviços de saúde mental, im-
pulsionados pelo projeto antimanicomial, produziu um 
redirecionamento da Psicologia, ao lado de outras pro-
fissões da saúde, em relação à sua tradição histórica 
relativa às orientações éticas, teóricas e metodológi-
cas. Sobre o trabalho do psicólogo na política pública 
de saúde mental, analise as afirmativas e julgue VER-
DADEIRO (V) ou FALSO (F). 

(   ) É preciso que os psicólogos tenham clareza do 
lugar da teoria na construção de seu trabalho profis-
sional na rede substitutiva de saúde mental, pois o 
campo de intervenção produzido desde a Reforma 
Psiquiátrica se fundou a partir de uma vertente teórica 
específica. 
(   ) Tornou-se necessário estabelecer referências que 
localizassem o sujeito como objeto de investigação 
científica, assim como foi preciso fomentar perspec-
tivas a partir das quais o saber científico pudesse se 
sobrepor a qualquer prerrogativa dos sistemas de ga-
rantias de direitos. 
(   ) É preciso recusar teorias que apontem no sentido 
da normalização e da mera adaptação dos sujeitos e 
buscar referenciais capazes de responder a um pro-
jeto ético, que subsidiem a perspectiva de atuar para 
produzir saúde, transformar subjetividades e emanci-
par os sujeitos.
 (   ) O referencial teórico deve ser capaz de responder 
a um projeto ético orientado para a possibilidade da 
convivência, da diversidade, da sustentação de dife-
rentes existentes, garantida a condição de uma cida-
dania, um campo da cidadania constituído como espa-
ço da pluralidade. 

Assinale a alternativa com a ordem CORRETA:
a) F –V – F – V.
b) F – F – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – F – V – V. 

27. A Portaria nº4279/2010, que estabelece as diretri-
zes para a organização da Rede de Atenção à Saúde 
no Sistema Único de Saúde (SUS), prevê o cumpri-
mento de três funções essenciais pela Atenção Primá-
ria à Saúde, sendo elas:

a) Resolutividade, organização e responsabilização. 
b) Participação social, resolutividade e equidade. 
c) Organização, descentralização e humanização. 
d) Responsabilização, universalidade e organização. 
___________________________________________
28. De acordo com a lei 10.216/01, que dispõe sobre 
a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assisten-
cial em saúde mental, a internação involuntária: 
a) Deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser co-
municada ao Conselho de Saúde local pelo responsá-
vel técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido.
b)  O término da internação involuntária será formaliza-
do apenas por meio de autorização expressa, forneci-
da pelo especialista responsável pelo tratamento.
c) Somente será autorizada por médico devidamente 
registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM 
do Estado onde se localize o estabelecimento.
d) Poderá ser autorizada por juiz competente, que con-
siderará as condições de segurança, quanto à salva-
guarda do paciente, dos demais internados e funcio-
nários.
___________________________________________
29. Os Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) e os Centros de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) significam a presença do 
Estado nos diversos territórios, os de maior vulnerabi-
lidade, não como uma ideia, mas como um espaço de 
(re) fazer histórias de vida de cada usuário da Assistên-
cia Social. Com base na lei Nº 8.742/93 (Lei Orgânica 
da Assistência Social) e na lei Nº 12.435/11 (que altera 
a lei Nº 8.742/93), classifique as características a se-
guir entre CRAS (01) ou CREAS (02):

Assinale a alternativa com a ordem CORRETA da clas-
sificação das características:
a) 01, 02, 01, 02.
b) 02, 01, 01, 02.
c) 02, 01, 02, 01.
d) 01, 02, 02, 01.
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(   ) Proteção Social Básica
(   ) Proteção Social Especial
(   ) Unidade pública de abrangência e gestão municipal, 
estadual ou regional, destinada à prestação de serviços 
a indivíduos e famílias que se encontram em situação 
de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou 
contingência.
(   ) Unidade pública municipal, de base territorial, loca-
lizada em áreas com maiores índices de vulnerabilida-
de e risco social, destinada à articulação dos serviços 
socioassistenciais no seu território de abrangência e à 
prestação de serviços, programas e projetos socioassis-
tenciais.



30. _____________ pode ser entendida como arti-
culação de saberes e experiências no planejamento, 
realização e avaliação de ações, com o objetivo de 
alcançar resultados integrados em situações comple-
xas, visando um efeito sinérgico no desenvolvimento 
social. Visa a promover um impacto positivo nas con-
dições de vida da população, num movimento de re-
versão da exclusão social. Essa interação pode ser 
construída por meio de um processo dinâmico entre os 
sujeitos, mediada por novos paradigmas, que devem 
informar a mudança das instituições sociais e de suas 
práticas. Esse processo de construção é também de 
aprendizagem e de determinação dos sujeitos, da sua 
consciência e dos seus direitos de cidadão a uma vida 
de qualidade”. 

Assinale  a  alternativa  que  complete a lacuna de 
maneira CORRETA. 

a) A Rede de Atenção Primária. 
b) A Multidisciplinaridade.
c) A Intersetorialidade.
d) A Interdisciplinaridade.
___________________________________________
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/03/2020.


