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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

ALFABETIZADO – 33 – MAGAREFE  

Página 1 

 
15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 04. 

 

 
 

Marcha Contra o Trabalho Infantil                                                                                                 

 
Foto: Divulgação / TRT6                               

(https://www.folhape.com.br/politica/blgi.aspx?iId=2419&ssId=1365 Acesso em 
15/10/2019.) 

 

01- Observam-se, no texto, algumas palavras escritas com iniciais 

maiúsculas. Essa ocorrência registra-se em: 

 

A. duas palavras apenas. 

B. três palavras apenas. 

C. quatro palavras apenas. 

D. cinco palavras apenas. 

E. seis palavras apenas. 

 

02- O termo ‘não’ é marcado pelo sistema de nasalização com o 

uso do til. Assinale a alternativa em que apresenta uma palavra 

com outra forma de nasalização: 

 

A. Trabalho 

B. mais 

C. legal 

D. Pernambuco 

E. Só 

 

03- Na palavra ‘Trabalho’ ocorre o emprego de um dígrafo. 

Assinale a alternativa em que o termo também possui dígrafo. 

 

A. prataria 

B. horário 

C. cacho 

D. cruzeiro 

E. boiada 

 

04- As palavras estão em ordem alfabética na alternativa: 

 

A. infantil – legal – é – mil 

B. em – infantil – só – Pernambuco 

C. de – mais – não – infantil  

D. legal – mais – Trabalho – só  

E. mais – mil – Pernambuco – Trabalho  

 

 

 

 

 

O texto a seguir será referência para as questões de  05 a 12. 

 

Idoso pode fazer musculação 

Você já parou para pensar qual poderia ser o melhor exercício 

físico para o idoso? 

Dentro do mês em comemoração ao idoso, vamos refletir 

um pouco sobre a importância da prática de atividade física nesta 

etapa da vida. O exercício melhora o condicionamento físico, o 

ganho de massa muscular, controla o peso e diminui o risco de 

doenças como o Diabetes e Hipertensão Arterial. Claro que em 

cada faixa etária existe o tipo mais adequado de atividade física. 

E o idoso? Você já parou para pensar qual poderia ser o melhor 

exercício físico para este grupo? Se formos analisar, notamos que 

boa parte dos idosos está ali nos parques e orlas praticando 

caminhadas ou alongamentos. Mas definitivamente estas não são 

as melhores opções de exercício. 

A medicina e a ciência do movimento evoluíram com 

pesquisas e chegaram à conclusão que o melhor exercício para o 

idoso é a musculação. De fato, pouco se vê pessoas acima de 60 

anos praticando este exercício resistido. Mas as contribuições 

dessa prática são inúmeras, desde o ganho de força, por aumento 

da massa muscular, até a diminuição do risco de queda e fraturas. 

 
(https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude-e-bem-
estar/2019/10/21/NWS,120278,70,826,NOTICIAS,2190-IDOSO-PODE-FAZER-

MUSCULACAO.aspx Adaptado. Acesso em 25/10/2019) 

 

05- Em: “... diminui o risco de doenças como o Diabetes e 

Hipertensão Arterial.”, a palavra destacada é iniciada com a letra 

H. Assinale a alternativa em que a palavra não deve ser iniciada 

com H. 

 

A. Honestamente 

B. Horta 

C. Humanidade 

D. Humilde 

E. Hombro 

 

06- No fragmento: “Dentro do mês em comemoração ao idoso,...”, 

o termo em destaque possui a letra ‘S’ com o fonema igual ao da 

palavra: 

 

A. físico 

B. pensar 

C. desde 

D. este 

E. massa 

 

07- No trecho: “A medicina e a ciência do movimento evoluíram 

com pesquisas...”, a palavra grifada escreve-se com ‘S’ de acordo 

com as regras ortográficas. Assinale a alternativa em que a escrita 

do termo grifado está incorreta. 

 

A. O idoso preciza praticar exercícios diariamente. 

B. Os médicos orientam as atividades de forma cuidadosa. 

C. A prática dos exercícios é uma ação importante para o 

idoso. 

D. A dedicação  a  atividades físicas proporciona qualidade  

de vida ao idoso. 

E. A prática de musculação reduz o número de fraturas.  

 

 

https://www.folhape.com.br/politica/blgi.aspx?iId=2419&ssId=1365
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude-e-bem-estar/2019/10/21/NWS,120278,70,826,NOTICIAS,2190-IDOSO-PODE-FAZER-MUSCULACAO.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude-e-bem-estar/2019/10/21/NWS,120278,70,826,NOTICIAS,2190-IDOSO-PODE-FAZER-MUSCULACAO.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/saude-e-bem-estar/2019/10/21/NWS,120278,70,826,NOTICIAS,2190-IDOSO-PODE-FAZER-MUSCULACAO.aspx
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08- Em: “... notamos que boa parte dos idosos está ali nos parques 

e orlas...”, o vocábulo sublinhado recebe o acento agudo. Indique 

a alternativa em que a palavra destacada também deve receber o 

mesmo acento. 

 

A. O idoso deve ter atividades dinamicas. 

B. Na faixa dos 60 anos, não se pode manter distancia dos 

exercícios físicos. 

C. É fundamental o idoso estar sendo acompanhado por um 

especialista.   

D. A musculação sera  muito eficaz para o bem-estar do 

idoso. 

E. Praticar a musculação traz benefícios à saúde do idoso. 

 

09- Em: “... cada faixa etária existe o tipo mais adequado de 

atividade física.”, a letra ‘R’ apresenta foneticamente um som 

brando no termo grifado.  Assinale a alternativa cuja palavra em 

destaque também representa o ‘R’ com esse mesmo som. 

 

A. ‘...diminui o risco de doenças...” 

B. “O exercício melhora o condicionamento físico...” 

C. “Você já parou para pensar...” 

D. “...praticando este exercício resistido.” 

E. “... por aumento da massa muscular...” 

 

10- No texto, o vocábulo destacado em: ‘Você já parou para pensar 

...’ recebe acento circunflexo de acordo com a regra de acentuação. 

Assinale a alternativa cuja palavra também esteja corretamente 

acentuada. 

 

A. jacarê 

B. prevêr 

C. ônibus 

D. repôr 

E. cântar 

 

11- No fragmento: “Claro que em cada faixa etária existe o tipo...”, 

a palavra sublinhada escreve-se com ‘X’, da mesma forma que 

ocorre com as palavras da alternativa: 

 

A. peixe e coxixo 

B. xuxu  e puxar 

C. ameixa e abacaxi 

D. xato e enxerido 

E. roxo e caxaça  

 

12- No período: “... até a diminuição do risco de queda e fraturas.”, 

a palavra grifada possui quantidade  de consoantes igual à da 

palavra na alternativa: 

 

A. máquina 

B. terceira 

C. viajar 

D. saudável 

E. planejar 

 

 

 

 

 

 

13-  Assinale a alternativa que preenche as lacunas com a 

ortografia correta das palavras: 

     O idoso merece viver em _______________ e com a 

_______________ dos familiares. 

 

A. comforto – atenção   

B. comforto – atenssão    

C. conforto – atensão 

D. conforto – atenção 

E. conforto – atenssão 

 

14- A palavra ‘feliz’ é escrita com sílaba final terminada em ‘Z’. 

Assinale a alternativa em que a palavra  não deveria ser escrita 

com ‘Z’. 

 

A. luz 

B. xadrez 

C. paz 

D. atráz 

E. talvez 

 

15- Assinale a alternativa em que o termo sublinhado está escrito 

de forma incorreta. 

 

A. A giboia é uma serpente. 

B. O gesto do rapaz era educado. 

C. O sucesso era dos funcionários da empresa. 

D. O relógio estava quebrado. 

E. A canjica é uma comida típica. 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
16- Com relação ao manejo pré-abate e à qualidade da carcaça 

após o abate, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. O manejo mais consciente reduz a quantidade de perda 

de carcaças desclassificadas por contusão. 

B. As interações durante o manejo têm relação direta com a 

qualidade da carne. 

C. O manejo pré-abate inicia vários dias antes do previsto 

para o abate.  

D. Contusões não geram perdas quanto às carcaças, por isso 

não precisam ser uma preocupação no manejo. 

E. O manejo deve considerar as interações entre as pessoas, 

os animais e as instalações. 

 

17- Com relação à evisceração no abate de suínos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. O ânus e a bexiga são amarrados para evitar uma possível 

contaminação da carcaça. 

B. A cabeça pode ser removida, ou não, nessa fase. 

C. Após retiradas, as vísceras são separadas, encaminhadas 

para inspeção e processamento. 

D. Para retirada de pulmões, coração e fígado, o osso do 

peito é serrado. 

E. O processamento dos intestinos resulta apenas em tripa, 

em geral salgadas, apenas para a produção de embutidos. 
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18- Em relação à limpeza de materiais e das instalações após o 

abate, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Num segundo momento deve ser feita a pré-lavagem de 

plataformas, mesas, pias, paredes, serras de piso. 

B. No momento de lavar, propriamente dito, deve-se usar 

detergente neutro ou com alcalinidade baixa. 

C. No momento da pré-lavagem o piso e as paredes são os 

primeiros a serem limpos, ficando por último as serras. 

D. A primeira ação é a retirada manual dos resíduos sólidos. 

E. O momento de pré-lavagem é quando se remove parte 

dos resíduos solúveis em água. 

 

19- Com relação à fase de esfola, corte da cabeça e destinação do 

couro e demais partes provenientes desta etapa, no abate bovino, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Após retirado, o couro pode ser enviado diretamente para 

curtumes ou ser retirado por terceiros. 

B. Antes da remoção do couro, as patas dianteiras são cor-

tadas para aproveitamento dos mocotós. 

C. Entre as possibilidades de destinação e/ou processa-

mento está o descarne e/ou salga do couro retirado. 

D. O ânus e a bexiga são amarrados para evitar a saída de 

possíveis excrementos e, consequentemente, a contami-

nação da carcaça. 

E. Os mocotós são encaminhados para processamento, não 

havendo outra destinação possível para eles. 

 

20- Em relação aos procedimentos após abate de bovinos, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A. Após refrigeração as carcaças estão prontas para corte e 

desossa.  

B. As meias carcaças são cortadas e desossadas ainda quen-

tes. 

C. Após a evisceração as carcaças são cortadas. 

D. Carnes e vísceras são resfriadas para depois serem esto-

cados e/ou expedidos. 

E. As meias carcaças seguem para refrigeração. 

 

21- São fatores negativos no manejo pré-abate que podem gerar 

perda da qualidade da carne, EXCETO: 

 

A. Ruídos excessivos e de alta frequência. 

B. Condições precárias de transporte. 

C. Falta de manutenção dos equipamentos, pisos e corredo-

res. 

D. Bom treinamento do pessoal e equipe qualificada. 

E. Estresse provocado por equipamentos e métodos incor-

retos de manejo. 

 

22- Em relação à ordem de execução das etapas de abate de suínos, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Recepção; condução e lavagem dos animais; atordoa-

mento; sangria; escaldagem; depilação e toilette; evisce-

ração e; corte da carcaça em meias carcaças. 

B. Recepção; condução e lavagem dos animais; atordoa-

mento; sangria; depilação e toilette; escaldagem; evisce-

ração e; corte da carcaça em meias carcaças. 

C. Recepção; atordoamento; sangria; condução e lavagem 

dos animais;  escaldagem; depilação e toilette; eviscera-

ção e; corte da carcaça em meias carcaças. 

D. Recepção; condução e lavagem dos animais; atordoa-

mento; escaldagem; sangria;  depilação e toilette; evisce-

ração e; corte da carcaça em meias carcaças. 

E. Recepção; condução e lavagem dos animais; atordoa-

mento; sangria; evisceração; depilação e toilette; escal-

dagem e; corte da carcaça em meias carcaças. 

 

23- Com relação à evisceração, no abate bovino, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. O bucho é esvaziado, limpo e salgado, ou cozido, mas 

nunca passará por processo de branqueamento. 

B. A bilis pode ser separada e vendida, em geral para a in-

dústria farmacêutica. 

C. Nessa fase são retiradas as vísceras abdominais e pélvi-

cas, incluindo intestinos, bexiga e estômagos. 

D. As partes retiradas nessa etapa são encaminhadas para 

inspeção e, em seguida, para o processamento ou graxa-

rias. 

E. Tripas são produzidas a partir dos intestinos. 

 

24- Com relação à limpeza e higienização dos abatedouros, 

sabendo que tais condições dependem de diversos fatores, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A. Depende do tipo e quantidade dos agentes de limpeza 

utilizados. 

B. A ação mecânica, seja pela pressão da água ou uso de 

outros equipamentos de uso manual, está entre os fatores 

que influenciam no grau de limpeza e higiene. 

C. Tem relação com o tempo de ação dos produtos de lim-

peza sobre as superfícies. 

D. Está diretamente ligado, entre outros fatores, à quanti-

dade e temperatura da água utilizada na limpeza. 

E. Não se pode pensar em compensação na limpeza, ou 

seja, ainda que algum dos elementos tenha sua ação am-

pliada, outro elemento não pode em hipótese nenhum ter 

a sua ação reduzida.  

 

25- Em relação ao resfriamento das meias carcaças, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. É proibido colocar carcaças quentes, ou seja, de animais 

recém abatidos, em câmaras que já tenham carcaças res-

friadas. 

B. As carcaças para serem resfriadas pelo ar, devem ser co-

locadas em câmaras frigoríficas e com espaçamentos en-

tre elas, as paredes da câmara, colunas e o piso. 

C. É permitido colocar carcaças e outros produtos direta-

mente sobre o piso da câmara frigorífica. 

D. Não é permitido realizar etapas do processo de abate de 

desossa dentro de câmaras frigoríficas. 

E. Carcaças, ou partes de carcaças, devem ser previamente 

resfriadas antes de serem armazenadas em câmaras fri-

goríficas que já contenham outras matérias-primas res-

friadas. 
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26- Está CORRETO em relação à ordem dos procedimentos de 

abate de bovinos, desde a fase pré até a fase pós abate: 

 

A. Recepção, condução e lavagem dos animais, atordoa-

mento, esfola, sangria, evisceração, corte da carcaça. 

B. Recepção, atordoamento, condução e lavagem dos ani-

mais, sangria, esfola, evisceração, corte da carcaça. 

C. Recepção, condução e lavagem dos animais, atordoa-

mento, sangria, esfola, evisceração, corte da carcaça. 

D. Recepção, condução e lavagem dos animais, atordoa-

mento, sangria, esfola, corte da carcaça, evisceração. 

E. Recepção, condução e lavagem dos animais, atordoa-

mento, sangria, evisceração, esfola,  corte da carcaça. 

 

27- Em relação ao atordoamento no abate de suínos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. O atordoamento é feito imobilizando o animal em um 

box específico ou com um imobilizador que funciona de 

forma contínua. 

B. O atordoamento pode ser feito com descarga elétrica.  

C. O atordoamento pode ser feito por falta de oxigênio, co-

locando o animal em uma câmara rica em gás carbônico. 

D. O atordoamento pode ser feito da mesma forma que em 

bovinos, utilizando marreta pneumática com pino retrá-

til. 

E. No atordoamento por descarga elétrica são postos dois 

eletrodos nas laterais da cabeça do animal e um terceiro 

na altura do coração. 

 

28- Com relação ao manejo pré-abate e às condutas a serem 

adotadas quando os animais chegam ao abatedouro, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. O desembarque deve acontecer de forma tranquila, bus-

cando não estressar o animal. 

B. O tempo de espera para desembarque dos animais deve 

ser curto, não ultrapassando 10 minutos. 

C. O desembarque deve ser realizado logo após a checagem 

dos documentos necessários. 

D. Os animais devem ser desembarcados o mais breve pos-

sível. 

E. O desembarque dos animais deve acontecer de forma 

ágil e apressada, para tornar essa fase breve, ainda que 

seja necessário induzir os animais a correr neste mo-

mento. 

 

29- Com relação à escaldagem no abate de suínos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Serve para facilitar a retirada dos pelos e unhas ou cas-

cos. 

B. É feita após o atordoamento. 

C. O animal é imerso em tanque de água quente. 

D. Contribui para a limpeza do animal, já que possíveis su-

jeiras ainda existentes na carcaça ficam na água. 

E. É feita após a sangria. 

 

 

 

 

30- Com relação à sangria e à destinação do sangue no abate de 

bovinos, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. É realizado por meio da secção de grandes vasos sanguí-

neos do pescoço do animal, realizado com uma faca. 

B. Parte do sangue resultante dessa fase pode ser vendido 

in natura para indústrias.  

C. Ocorre com o animal pendurado por uma das patas tra-

seiras. 

D. O sangue segue para armazenamento em tanque e, pos-

teriormente, é desprezado, não tendo qualquer outra ser-

ventia. 

E. É uma etapa posterior ao atordoamento. 

 

31- Com relação à higienização dos utensílios e equipamentos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A sanitização é uma das etapas de higienização. 

B. A higienização é composta por duas etapas. 

C. O estabelecimento deve ter local apropriado para higie-

nização dos utensílios e equipamentos. 

D. Na sala de limpeza de facas, bandejas, chairas e outros 

utensílios, não há necessidade de áreas suja e limpa se-

paradas. 

E. A limpeza se refere à remoção física de resíduos orgâni-

cos, inorgânicos e de outros materiais dos utensílios, 

equipamentos ou instalações. 

 

32- Com relação ao manejo de bovinos, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Deve-se embarcar animais doentes juntamente aos sau-

dáveis para que ele seja abatido no matadouro. 

B. Deve-se evitar o uso de choques. 

C. Deve ser respeitada a lotação máxima do caminhão.  

D. Deve-se evitar o uso de paus ou objetos com pontas. 

E. Movimentar os animais de forma silenciosa, a fim de 

evitar correria na hora do embarque. 

 

33- Em relação ao processamento das vísceras, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. O processamento de vísceras comestíveis se trata de 

corte e lavagem, na sequência é embalado e resfriado. 

B. As vísceras reprovadas são descartadas. 

C. Existem o processo seco e úmido para processamento do 

bucho bovino. 

D. Para processamento das tripas dos intestinos são remo-

vidas a gordura e as camadas da parede do intestino. 

E. As vísceras reprovadas na inspeção são encaminhadas a 

um setor específico para produção de óleo animal ou 

sebo e farinha para ração. 

 

34- Com relação às etapas do abate de bovinos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Ao chegarem no abatedouro, os animais são encaminha-

dos para os currais, onde são inspecionados e descansam 

em jejum. 

B. O objetivo do atordoamento é deixar o animal inconsci-

ente e pode ser feito com marreta pneumática com pino 

retrátil. 
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C. No caminho para a sala de abate, os bois recebem jatos 

e/ou sprays de água clorada para limpar resíduos de es-

terco e/ou de outras sujeitas. 

D. O atordoamento pode ser feito com pistola com disposi-

tivo penetrante. 

E. Os animais morrem pela falta de oxigênio no cérebro. 

 

35- Com relação à sangria em suínos, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. O sangue não destinado para fim farmacêutico é descar-

tado. 

B. Entre as opções de sangria, está fazê-la de modo seme-

lhante a bovinos, com o animal pendurado. 

C. O sangue coletado pode ser destinado a diversos fins, 

inclusive para rações de animais. 

D. O sangue pode ser coletado de forma asséptica para uso 

farmacêutico. 

E. Pode ser feita em mesas e/ou bancadas apropriadas para 

essa fase do abate. 

 

36- Com relação à fase de desembarque de bovinos na fase de 

manejo pré-abate, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Caso o animal esteja deitado no compartimento de carga, 

sem sinal de ferimento grave ou outras causas que o dei-

xem debilitado, deve-se proceder utilizando de todos os 

meios cabíveis para que o animal levante, podendo-se uti-

lizar o choque.   

B. A equipe do abatedouro deve estar pronta para realizar 

abates de emergência, caso seja necessário. 

C. Caso o animal esteja muito debilitado e/ou gravemente fe-

rido, deve-se realizar o abate de emergência, após os ou-

tros animais terem sido retirados do compartimento. 

D. O choque para retirada do animal do compartimento de 

cargas deve ser evitado, sendo a última opção a ser utili-

zada. Quando necessário, deve-se tomar cuidado para que 

os demais animais são recebam o choque desnecessaria-

mente. 

E. Se for verificado que um animal está muito debilitado ou 

gravemente ferido, de modo que ele seja incapaz de sair 

do veículo de transporte, ele deve ser abatido imediata-

mente de forma emergencial ainda no caminhão, após a 

retirada deste animal é que os outros do compartimento 

serão conduzidos. 

 

37- Com relação ao corte da cabeça e demais partes provenientes 

desta etapa, no abate bovino, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Após a retirada da cabeça, ela é encaminhada para lava-

gem. 

B. A língua e os miolos não são recuperados. 

C. É dada atenção especial às cavidades da cabeça para re-

moção de qualquer resíduo. 

D. A cabeça é lavada com água. 

E. As bochechas são retirada e aproveitadas para consumo 

humano, principalmente para embutidos de carne. 

 

 

 

 

38- Com relação à higienização e limpeza de equipamentos e 

utensílios, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. As salas de higienização devem ter exaustores para evitar 

a condensação por causa dos vapores gerados durante o 

procedimento de higienização. 

B. É necessário a existência de salas específicas para lava-

gem de roldanas, gancho, correntes e balancins. 

C. É permitido utilizar equipamentos de lavagem automática 

de caixas, porém é necessário que seja comprovada a efi-

ciência desses equipamentos. 

D. É necessário ter sala específica para lavagem de equipa-

mentos e utensílios utilizados em produtos não comestí-

veis.  

E. A higienização é composta apenas por uma fase, sendo 

esta a fase de limpeza. 

 

39- Com relação à limpeza de abatedouros, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Após a remoção de resíduos sólidos por meio do auxílio 

de rodos, jatos de água, escovões, pás, etc, é aplicada um 

solução de detergente apropriado, em forma de espuma, 

em todas as estruturas por cerca de 20 minutos. 

B. Pode ser utilizada solução bem diluída de desinfetante ou 

composto sanitarizante, em forma de spray. Em caso de 

uso, esta solução secará naturalmente. 

C. A limpeza deve ser feita várias vezes ao dia, incluindo no 

fim do expediente de modo a deixar o ambiente pronto 

para o próximo dia de trabalho. 

D. É indicado que o enxágue de todas as áreas seja feito com 

água quente. 

E. Não há indicação de rotina de limpeza durante o expedi-

ente, apenas no final, assim como não há indicação de pro-

dutos permitidos ou proibidos para limpeza, ainda que se 

trate de manejo de alimento. 

 

40- Com relação ao corte da carcaça no abate bovino, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. A serra utilizada para corte dos animais deve receber um 

jato de água para retirar resíduos de ossos antes de iniciar 

o corte do próximo animal. 

B. A carcaça é serrada em duas partes, separando o lado di-

reito do esquerdo. 

C. Após serrada, a carcaça passa por uma limpeza manual, 

com faca, para retirada de pequenas aparadas de gordura, 

com ou sem carne, e outros tecidos. 

D. A carcaça é serrada em duas partes, separando o dianteiro 

do traseiro. 

E. Após o corte do animal em duas partes e a limpeza, 

quando necessária, o boi deve ir para resfriamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


