
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Professor de Educação Infantil 

PORTUGUÊS 
 
O poema a seguir se refere às questões 01, 02 e 03. 

 

Lição sobre a água 

Este líquido é água. 

Quando pura 

é inodora, insípida e incolor. Reduzida a vapor, 

sob tensão e a alta temperatura, 

move os êmbolos das máquinas, que, por isso,  

se denominam máquinas de vapor. 

[...] 

Foi nesse líquido que numa noite cálida de Verão, 

sob um luar gomoso e branco de camélia, 

apareceu a boiar o cadáver de Ofélia 

com um nenúfar na mão. 

(GEDEÃO, Antônio. Poesias Completas. Lisboa: 

Portugália, 1972) 

 

01) Em termos de interpretação, o poema: 

a) Tem como objetivo descrever cientificamente a água. 

b) Apresenta uma mudança de sentido da palavra “água” 

na segunda estrofe. 

c) É uma cópia da tragédia Hamlet, de Shakespeare, 

uma vez que cita a personagem Ofélia. 

d) Fala do assassinato de uma jovem. 

e) Pretende ensinar o leitor para que serve a água. 

 

02) Pela leitura do poema, as palavras “cálida” e 

“nenúfar” significam, respectivamente: 

a) Quieta, faca. 

b) Leve, bilhete. 

c) Bela, corda. 

d) Fresca, pedra. 

e) Ardente, flor. 

 

03) São substantivos: 

a) Verão, camélia e Ofélia. 

b) Inodora, insípida e incolor. 

c) Cálida, gomoso e branco. 

d) Alta, cadáver e nenúfar. 

e) Denominam, apareceu e boiar. 

 

O texto a seguir se refere às questões 04 a 07. 

 

Preto e branco 

Fernando Sabino 

Perdera o emprego, chegara a passar fome, 

sem que ninguém soubesse: por constrangimento 

afastara-se da roda boêmia que antes costumava 

frequentar - escritores, jornalistas, um sambista de cor 

que vinha a ser seu mais velho companheiro de noitadas. 

  De repente, a salvação lhe apareceu na forma 

de um americano, que lhe oferecia emprego numa 

agência. Agarrou-se com unhas e dentes à oportunidade, 

vale dizer, ao americano, para garantir na sua nova 

função uma relativa estabilidade.  

E um belo dia vai seguindo com o chefe pela 

Rua México, já distraído de seus passados tropeços, 

mas, tropeçando obstinadamente no inglês com que se 

entendiam - quando vê do outro lado da rua um preto 

agitar a mão para ele.  

Era o sambista seu amigo. 

Ocorreu-lhe desde logo que ao americano 

poderia parecer estranha tal amizade, e mais tarde: 

incompatível com a ética ianque a ser mantida nas 

funções que passara a exercer. Lembrou-se num átimo 

que o americano em geral tem uma coisa muito séria 

chamada preconceito racial e seu critério de julgamento 

da capacidade funcional dos subordinados talvez se 

deixasse influir por essa odiosa deformação. Por via das 

dúvidas, correspondeu ao cumprimento de seu amigo da 

maneira mais discreta que lhe foi possível, mas viu em 

pânico que ele atravessa a rua e vinha em sua direção, 

sorriso aberto e braços prontos para um abraço. 

Pensou rapidamente em se esquivar - não dava 

tempo: o americano também se detivera, vendo o preto 

aproximar-se. Era seu amigo, velho companheiro, um 

bom sujeito, dos melhores mesmo que já conhecera – 

acaso jamais chegara sequer a se lembrar de que se 

tratava de um preto? Agora, com o gringo ali ao seu lado, 

todo branco e sardento, é que percebia pela primeira 

vez: não podia ser mais preto. Sendo assim, tivesse 

paciência: mais tarde lhe explicava tudo, haveria de 

compreender. Passar fome era muito bonito nos 

romances de Knut Hamsun, lidos depois do jantar, e sem 

credores à porta. Não teve mais dúvidas: virou a cara 

quando o outro se aproximou e fingiu que não o via, que 

não era com ele. 

E não era mesmo com ele. 

Porque antes de cumprimentá-lo, talvez ainda 

sem tê-lo visto, o sambista abriu os braços para acolher 

o americano - também seu amigo. 

(Disponível em: 

http://gmmmz.blogspot.com.br/2011/02/preto-e-branco-

de-fernando-sabino.html) 

 

04) O texto em questão é: 

a) Uma descrição, pois se atém a caracterizar 

detalhadamente cada personagem e os espaços. 

b) Uma dissertação, uma vez que discute a questão do 

racismo no Brasil. 

c) Uma narrativa, na qual há uma progressão de ações e 

fatos ao longo de um determinado período de tempo. 

d) Um artigo de opinião, que discorre sobre a diferença 

de raças. 

e) Um texto informativo-explicativo, que tem como tema 

principal o preconceito racial. 

 

05) Através do texto, o autor procura, principalmente: 

a) Alertar o leitor sobre os perigos das atitudes racistas 

hoje em dia. 

b) Caracterizar uma pessoa extremamente ingrata com 

alguém que foi seu amigo.  

c) Questionar o valor das amizades. 

d) Refletir sobre o fato de que o preconceito é algo 

cultural e socialmente construído. 

e) Conscientizar o leitor para que não seja 

preconceituoso. 

 

06) Nos trechos “Perdera o emprego, chegara a passar 

fome, sem que ninguém soubesse [...]” e “[...] fingiu que 

não o via, que não era com ele”, os verbos em destaque 

estão, respectivamente, no tempos: 

a) Futuro do presente do indicativo e futuro do subjuntivo. 

b) Pretérito imperfeito do subjuntivo e pretérito mais-que-

perfeito do indicativo. 

c) Pretérito perfeito do indicativo e presente do 

subjuntivo. 

d) Futuro do pretérito do indicativo e pretérito perfeito do 

indicativo. 

e) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo e pretérito 

imperfeito do indicativo. 

 

http://gmmmz.blogspot.com.br/2011/02/preto-e-branco-de-fernando-sabino.html
http://gmmmz.blogspot.com.br/2011/02/preto-e-branco-de-fernando-sabino.html


07) As orações da questão anterior (06) apresentam: 

a) Sujeito simples. 

b) Sujeito oculto. 

c) Sujeito indeterminado. 

d) Sujeito composto. 

e) Ambas são orações sem sujeito. 

 

08) A concordância está correta na sentença da 

alternativa: 

a) Hoje a gente vamos ao cinema. 

b) A maior parte dos alunos faltou da escola por causa 

do feriado. 

c) 80% dos moradores do bairro vive em condições 

precárias. 

d) Já é dez horas?? 

e) Ontem tinha menas pessoas na fila do banco. 

 

09) Trata-se de estrangeirismos léxicos recentes 

assimilados pelos falantes da língua portuguesa as 

palavras da alternativa: 

a) Maiô, ballet, abajur. 

b) Coach, selfie, crush. 

c) Tíquete, vitrô, chance. 

d) Futebol, croissant, jeans. 

e) Batom, aquarela, mouse. 

 

10) São exemplos de vício de linguagem, exceto: 

a) Todos os cidadões brasileiros merecem respeito. 

b) Aluga-se casas na praia. 

c) A entrada hoje é gratuíta. 

d) Vendemos à prazo. 

e) Precisa-se de vendedores com experiência. 

 

 

MATEMÁTICA 

11) Uma professora resolveu representar a nota da prova 

de seus alunos através da expressão algébrica: 

Aluno1 = 
(𝒂𝟔− 𝐚 . 𝟑𝒂) .

𝟏

𝟓
𝟐

𝟓
+ 

𝟑

𝟒

 . 

Sendo a = 2, a nota desse aluno foi igual a: 

a) 6. 

b) 6,5. 

c) 7. 

d) 7,5. 

e) 8. 

 

12) Sendo a = (4 − 3)2. (3 – 4)3 e b = (3 – 4)2 . (4 – 3)3. O 

valor de b – a será igual a: 

a) 2. 

b) -2. 

c) 0. 

d) 1. 

e) -1. 

 

13) Em um teste de aptidão de determinado concurso, o 

candidato deve percorrer uma distância de 2.500 metros 

em um tempo de 15 minutos. Os valores de distância e 

tempo em km e hora, respectivamente, correspondem a: 

a) 2,5 km e 0,15h. 

b) 2,5 km e 0,25h. 

c) 2,5 km e 0,6h. 

d) 0,25 km e 0,15h. 

e) 0,25 km e 0,25h. 

 

 

14) Sabe-se que uma piscina possui volume igual a 96,5 

metros cúbicos, o que corresponde, em litros, a: 

a) 965. 

b) 9650. 

c) 96.500. 

d) 965.000. 

e) 9.650.000. 

 

15) O valor da expressão algébrica  - (6y+4x) + (3y - 4x) - 

( - 2x + 3y)  para x = -1 e y = 1 é: 

a) 2. 

b) -2. 

c) 0. 

d) 4. 

e) 12. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16) Delia Lerner, em seu livro Ler e escrever na escola: o 
real, o possível e o necessário, fala sobre as 
“dificuldades envolvidas na escolarização das práticas”. 
Sobre esse assunto, é incorreto o que se afirma na 
alternativa: 
a) Não é simples determinar com exatidão o que, como e 
quando os sujeitos as aprendem. 
b) A leitura e a escrita apresentam traços que dificultam 
sua escolarização. 
c) As práticas de leitura e escrita são práticas sociais que 
historicamente foram, e de certo modo continuam sendo, 
patrimônio de certos grupos sociais mais que de outros. 
d) Os saberes tipicamente escolarizáveis – que se 
caracterizam por serem explícitos, públicos e 
sequenciáveis dificultam a escolarização. 
e) A leitura e a escrita são totalidades indissociáveis, que 
oferecem resistência tanto à análise como à 
programação sequencial. 
 
17) Segundo Jussara Hoffmann, em seu livro Avaliação 
mediadora - uma prática em construção da pré-escola à 
universidade, existe uma teoria que contribui para o 
avanço de sérias questões da pratica avaliativa e que 
leva ao professor a reflexão sobre suas tradicionais 
“culpas” e o entendimento de como se constrói o 
conhecimento em cada estágio de desenvolvimento da 
criança, percebendo a aprendizagem como um processo 
contínuo e inacabado. 
A qual teoria pedagógica a autora se refere? 
a) Waldorf. 
b) Montessoriana. 
c) Freinet. 
d) Beharovista. 
e) Construtivismo. 
 
18) “O processo de aprendizagem não responde 
necessariamente ao processo de ensino, como tantos 
imaginam. Ou seja, não existe um processo único de 
‘ensino-aprendizagem’, como muitas vezes se diz, mas 
______ processos distintos [...].” (WEISZ, Telma. O 
diálogo entre o ensino e a aprendizagem). 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) Três. 
b) Cinco. 
c) Dois. 
d) Quatro. 
e) Sete. 
 
19) “Para terem valor pedagógico, serem boas situações 
de aprendizagem, as atividades propostas devem reunir 
algumas condições, respeitar alguns princípios. Boas 



situações de aprendizagem costumam ser aquelas em 
que: 
I. O conteúdo trabalhado mantém suas características de 
objeto sociocultural real, sem se transformar em objeto 
vazio de significado social. 
II. Os alunos têm problemas a resolver e decisões a 
tomar em função do que se propõem produzir. 
III. Os alunos precisam consultar sempre sobre o 
conteúdo que se quer ensinar, podendo a vir construir 
conhecimento depois. 
Com base no livro O diálogo entre o ensino e a 
aprendizagem, qual assertiva está correta: 
a) Somente I. 
b) I e II. 
c) Somente III. 
d) I e III. 
e) I, II e III. 
 
20) “É equivocada a expectativa de que o aluno poderá 
receber qualquer ensinamento que o professor lhe 
transmita exatamente como ele lhe transmite. 
______________ é que precisa compreender o caminho 
de aprendizagem que o aluno está percorrendo naquele 
momento e, em função disso, identificar as informações e 
as atividades que permitam a ele avançar do patamar de 
conhecimento que já conquistou para outro mais 
evoluído [...].” (WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e 
a aprendizagem). 
Marque a opção abaixo que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) O pai. 
b) A direção. 
c) A coordenação pedagógica. 
d) O professor. 
e) A mãe. 
 
21) “Não se desanimar – é o conselho do poeta -, 
persistir na tentativa, renovar os esforços mais uma vez... 
Apelar para todas as ferramentas necessárias para 
tornar realidade um propósito que é difícil alcançar, mas 
para o qual é imprescindível se encaminhar.” 
O trecho foi dito por qual autor? 
a) Jussara Hoffmann. 
b) Delia Lerner. 
c) Telma Weisz. 
d) Celso Antunes. 
e) Celso dos S. Vasconcellos. 

 

22) Considerando a Lei 8.069/90, indique a alternativa 
incorreta: 
a) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos 
seus direitos fundamentais. 
b) A Lei 8.069/90 dispõe sobre a proteção integral à 
criança e ao adolescente. 
c) Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os 
fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem 
comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a 
condição peculiar da criança e do adolescente como 
pessoas em desenvolvimento. 
d) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo 
da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 
e) Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto (Estatuto da Criança e 
do Adolescente) às pessoas entre dezessete e vinte 
anos de idade. 

 
23) Marque a opção que não condiz com o art. 5 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: 
a) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. 
b) Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 
não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte. 
c) O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 
Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. 
d) As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata. 
e) As disposições deste artigo aplicam-se à organização 
de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, 
atendidas as condições que a lei estabelecer. 
 
24) De acordo com a Resolução CNE/CP nº 1 de 2004, 
indique a alternativa incorreta: 
a) Caberá ao conselho de Educação dos Municípios 
desenvolver as Diretrizes Curriculares Nacionais 
instituídas por esta Resolução. 
b) Os sistemas de ensino orientarão e supervisionarão a 
elaboração e edição de livros e outros materiais 
didáticos, em atendimento ao disposto no Parecer 
CNE/CP 003/2004. 
c) O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana tem por objetivo o reconhecimento e valorização 
da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem 
como a garantia de reconhecimento e igualdade de 
valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao 
lado das indígenas, europeias, asiáticas. 
d) A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por 
objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem 
como de atitudes, posturas e valores que eduquem 
cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os 
capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que 
garantam, a todos, respeito aos direitos legais e 
valorização de identidade, na busca da consolidação da 
democracia brasileira. 
e) Os sistemas de ensino promoverão ampla divulgação 
do Parecer CNE/CP 003/2004 e dessa Resolução, em 
atividades periódicas, com a participação das redes das 
escolas públicas e privadas, de exposição, avaliação e 
divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e 
aprendizagens de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana e da Educação das Relações Étnico-Raciais. 
 
25) Art. 3º - A Educação em Direitos Humanos, com a 
finalidade de promover a educação para a mudança e a 
transformação social, fundamenta-se nos seguintes 
princípios: 
I. Estado ligado à religião. 
II. Dignidade humana. 
III. Igualdade de direitos. 
Com base na Resolução CNE/CP nº 1 de 2012, indique 
qual das alternativas está correta: 
a) I e II. 
b) Somente I. 
c) Nenhuma. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 
 
26) Art. 16 - O direito à liberdade compreende os 
seguintes aspectos: 
I. Participar da vida familiar e comunitária, sem 
discriminação. 
II. Buscar refúgio, auxílio e orientação. 



III. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, para tanto, não existem restrições legais. 
Em consonância com a Lei 8.069/90, está correto o que 
se afirma em: 
a) Somente I. 
b) II e III. 
c) I e II. 
d) Somente III. 
e) I, II e III. 
 
27) “No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência 
teve início na época do Império, com a criação de duas 
instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 
1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e o 
Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado 
Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, 
ambos no _______________. No início do século XX é 
fundado o Instituto Pestalozzi (1926), instituição 
especializada no atendimento às pessoas com 
deficiência mental; em 1954, é fundada a primeira 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; 
e, em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional 
especializado às pessoas com superdotação na 
Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff.” (Política 
Nacional de Educação Especial na perspectiva da 
educação inclusiva). 
Marque a opção abaixo que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) Espírito Santo. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Paraná. 
d) Mato Grosso. 
e) Ceará. 
 

28) “O cérebro humano é mais ou menos como um 
prédio com nove janelas diferentes, cada uma delas com 
um momento certo para entreabrir-se e outro para 
escancarar-se. Algumas dessas janelas começam a se 
abrir ainda no ventre materno, a maioria quando do 
nascimento e outras nos primeiros anos de vida. Em 
geral, estão escancaradas entre os ___ e os ___ anos, 
mas depois se retraem um pouco e não mais se fecham, 
a não ser após os ____ anos.” (ANTUNES, Celso. As 
inteligências múltiplas e seus estímulos). 
Assinale a opção que preenchem as lacunas de forma 
correta: 
a) 1, 10 e 84. 
b) 4, 18 e 65. 
c) 3, 12 e 57. 
d) 5, 11 e 81. 
e) 2, 16 e 72. 
 
29) “É o plano orientador das ações da instituição e 
define as metas que se pretende para a aprendizagem e 
o desenvolvimento das crianças que nela são educados 
e cuidados. É elaborado num processo coletivo, com a 
participação da direção, dos professores e da 
comunidade escolar.” (Diretrizes curriculares nacionais 
para educação infantil). 
A definição se refere à(ao): 
a) Sequência avaliativa. 
b) Proposta Pedagógica. 
c) Projeto Político Pedagógico. 
d) Parâmetros Curriculares Nacionais. 
e) Plano de aula. 
 
30) “Pesquisas realizadas desde a década de _____ 
(HARDY; PLATONE; STAMBACK, 1991) enfatizam que 
todas as crianças podem aprender, mas não sob 
qualquer condição. Antes mesmo de se expressarem por 
meio da linguagem verbal, bebês e crianças são capazes 
de interagir a partir de outras linguagens (corporal, 
gestual, musical, plástica, faz-de-conta, entre outras) 

desde que acompanhadas por parceiros mais 
experientes [...].” (Parâmetros nacionais de qualidade 
para a educação infantil – Volume 1). 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) 1945. 
b) 1992. 
c) 1964. 
d) 1970.  
e) 1950. 
 
31) “Quando _________ afirma que ‘o interesse musical 
raramente cruzou o Atlântico’, provavelmente se refere 
ao Atlântico Norte. Os escravos trazidos ao Brasil, 
mesmo separados por diferentes culturas, sempre 
revelaram uma fértil musicalidade, que se manifestava 
quer para exprimir a dolorosa saudade e o banzo 
insuperável, quer para expressar a euforia possível em 
seus raros momentos de alegria [...].” (ANTUNES, Celso. 
As inteligências múltiplas e seus estímulos).  
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) Daniel Goleman. 
b) John Dewey. 
c) Howard Gardner. 
d) Gilber Ryle. 
e) Jean Piaget. 
 
32) As propostas pedagógicas das instituições de 
Educação Infantil deverão prever condições para o 
trabalho coletivo e para a organização de materiais, 
espaços e tempos que assegurem: 
I. Combate ao racismo e à discriminação. 
II. A dignidade da criança como pessoa humana e a 
proteção contra a forma de violência simbólica e 
negligência no interior da instituição ou praticadas pela 
família, prevendo os encaminhamentos de violações para 
instâncias competentes.  
III. O reconhecimento, a valorização, o respeito e a 
interação das crianças com as histórias e as culturas 
africanas e afro-brasileiras. 
De acordo com as Diretrizes curriculares nacionais para 
educação infantil, indique quais das assertivas estão 
corretas: 
a) Somente I. 
b) II e III. 
c) Somente III. 
d) I, II e III. 
e) I e III. 
 
33) Segundo Celso Antunes, em seu livro As 
inteligências múltiplas e seus estímulos, afirma que “os 
jogos operatórios como o jogo de palavras ou o jogo do 
telefone, desenvolvidos em sala de aula pelos alunos em 
grupo, representam importantes instrumentais 
estimuladores da inteligência linguística, como também o 
são as leituras ou a reescrita de histórias, reais ou não”. 
Esses jogos são ideais em faixas etárias acima dos: 
a) 2 anos. 
b) 7 anos. 
c) 5 anos. 
d) 3 anos. 
e) 4 anos. 
 
34) As propostas pedagógicas da Educação Infantil das 
crianças filhas de agricultores familiares, extrativistas, 
pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e 
acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, 
povos da floresta, devem: 
I. Valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas 
populações na produção de conhecimentos sobre o 
mundo e sobre o ambiente natural. 



II. Reconhecer os modos próprios de vida na cidade 
como fundamentais para a constituição da identidade das 
crianças moradoras em territórios rurais. 
III. Ter vinculação inerente à realidade dessas 
populações, suas culturas, tradições e identidades, assim 
como a práticas ambientalmente sustentáveis. 
Com base nas Diretrizes curriculares nacionais para 
educação infantil, indique as assertivas incorretas: 
a) Somente III. 
b) II e III. 
c) Somente II. 
d) I, II e III. 
e) Somente I. 
 
35) Celso Antunes, em seu livro As inteligências 
múltiplas e seus estímulos, afirma que existem quantas 
formas de inteligência? 
a) Oito. 
b) Cinco. 
c) Duas. 
d) Dez. 
e) Seis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


