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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

RECEPCIONISTA 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 21/07/2019, às 14h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A DEMOCRACIA EM BOLHAS 

As redes sociais permitem que convivamos diariamente com um número muito maior de pessoas do que seria 1 

possível apenas com o contato direto. No entanto, uma boa parte do tempo que dedicamos às redes sociais é gasto em bolhas, 2 

convivendo com pessoas que pensam como a gente sobre os temas que nos interessam. Essas comunidades nos dão conforto, 3 

por estarmos entre iguais e, assim, evitamos a exposição às formas mais agressivas de argumentação. Essas bolhas acabam 4 

por reforçar nossas convicções, compartilhadas com esses companheiros. 5 

Por outro lado, nos poucos momentos de contato na rede com o pensamento divergente, as nossas posturas parecem 6 

ser de guerra. A forma como expressamos nossas opiniões nas redes sociais contribui decisivamente para a polarização do 7 

debate político. Muitas vezes, reagimos a informações ou opiniões das quais não gostamos com rispidez, tratando os 8 

portadores das informações ou os defensores das opiniões com desrespeito. Como diferentes grupos reagem assim, cria-se 9 

uma espiral de intolerância. A cada degrau, o outro é visto como alguém a quem não devemos dar ouvidos. A democracia 10 

perde muito com isso, já que é atingida a nossa capacidade de entender o que está em jogo. 11 

A interação em sociedade é fundamental para o nosso processo de aprendizagem. Muitas vezes, no primeiro 12 

contato com uma informação, fazemos leituras imprecisas ou distorcidas. A exposição a terceiros do nosso entendimento e 13 

as respostas que deles recebemos nos ajudam a entender melhor o tema sobre o qual falamos, já que podemos ser instados a 14 

rever as nossas fontes ou considerar outras interpretações. Em tese, assim, quanto maior a diversidade de pensamento dos 15 

nossos interlocutores, maior será a nossa capacidade de aprendizado social. 16 

Uma pesquisa feita por professores da Universidade da Pensilvânia confirma essa ideia do aprendizado social, mas 17 

demonstra que ele é limitado quando estamos em contato com pessoas que sabemos que têm posições políticas diferentes das 18 

nossas. Os pesquisadores dividiram os participantes do experimento em quatro grupos, que foram expostos a dados da NASA 19 

sobre mudança climática, que eles precisavam interpretar, tentando chegar ao melhor entendimento possível que, para os 20 

pesquisadores, era o que se aproximasse mais da interpretação feita pela NASA. Um grupo era formado por pessoas com a 21 

mesma posição política, que respondiam individualmente às questões. Outros três grupos eram formados por pessoas com 22 

posições diferentes. Em um dos grupos plurais, o participante não sabia a posição política dos outros, nos outros dois grupos 23 

essa posição era exposta. Em um grupo, era apresentada a média dos entendimentos dos membros ao lado dos outros dos 24 

partidos republicano e democrata. No outro grupo, cada participante via informações sobre o entendimento a que chegaram 25 

quatro pessoas de quem ele sabia a posição política. Depois de responder às perguntas, havia oportunidades de repensar as 26 

respostas. No caso dos grupos plurais, nesse momento, o participante era exposto aos entendimentos das outras pessoas. Com 27 

o experimento, os pesquisadores constataram que a capacidade de entendimento dos dados aumentou quando os participantes 28 

foram expostos às opiniões dos outros, mas isso foi maior no grupo que não conhecia a posição política dos outros 29 

participantes. Nos dois grupos nos quais a posição política era exposta, os preconceitos políticos reduziram a capacidade de 30 

compreensão dos participantes. 31 
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A democracia precisa da interação, do diálogo. As questões públicas postas à deliberação precisam ser 32 

compreendidas da forma mais clara possível. A mídia tradicional faz um papel crítico fundamental, desvelando aspectos às 33 

vezes pouco evidentes dos temas, mas só há ganhos quando a cidadania é informada por diversas fontes. Nossa postura 34 

isolacionista nas redes sociais fecha espaços de confrontos de ideias, de interpretações. O resultado do isolamento é a 35 

radicalização. 36 

Não é fácil sair da bolha, pois, como dissemos, ela nos dá conforto. No entanto, precisamos quebrar ou reduzir tais 37 

barreiras. Como outros problemas que atingem a internet, não parece haver saída para a questão do isolamento em bolhas 38 

sem a assunção de uma postura específica pelos usuários.  Precisamos usar menos o bloqueio de pessoas e dedicar um pouco 39 

mais de tempo para ler textos de veículos e de autores que sabemos ter orientação política diferente da nossa. Há custos, 40 

evidentemente. No entanto, fora as formas mais radicais e intolerantes de discurso político, que existem à esquerda e à direita, 41 

vamos descobrir o quanto é instrutivo o acesso a textos de pessoas de quem discordamos. Vamos descobrir que, do outro 42 

lado, há muito pensamento honesto. A democracia agradece. 43 

GUSTAVO FERREIRA SANTOS – FONTE: http://dissenso.org/democracia-em-bolhas/  

 

 
 

01) Segundo o texto 

 

(A) O espectro ideológico motiva diferentes posições entre 

dois polos que se antagonizam, mas respeitam-se 

mutuamente. 

(B) A ideia fixa como verdade única  limita a capacidade  

de  interação de ideias  e de respeito às opiniões 

divergentes. 

(C) Embora a democracia necessite da divergência de 

ideias, atualmente ela se encontra  abalada com risco 

de ruptura do processo democrático. 

(D) As redes sociais proporcionam a todos, e de forma 

igualitária, condições necessárias para expressar a sua 

linha de pensamento e manter um intercâmbio 

constante entre os seus concidadãos.  

 

02) O texto apresenta o que está indicado em 

 

(A) Coloquialismo da linguagem. 

(B) Presença de imagens sensoriais. 

(C) Pessoalidade no enfoque temático. 

(D) Visão ambígua na apresentação do tema. 

 

03) A análise dos elementos linguísticos presentes na 

composição do texto permite considerar correto o que 

se afirma em 

 

(A) A forma verbal “permitem” (L.1) apresenta-se com a 

mesma regência que “discordamos” (L.42), embora 

com um tipo diferente de sujeito. 

(B) O conector “que”, em “que pensam” (L.3) e em “as 

respostas que deles recebemos” (L.14), possui o 

mesmo valor morfossintático. 

(C) O vocábulo “melhor”, em “a entender melhor” (L.14) 

e, em “tentando chegar ao melhor entendimento” 

(L.20), pertencem à mesma classe gramatical. 

(D) A expressão “custos”, em “Há custos”  (L.40) muda de 

função sintática se o verbo haver  for substituído pelo 

verbo existir.  

 

04) Há predicado verbal em 

 

(A) “A interação em sociedade é fundamental” (L.12). 

(B) “maior será a nossa capacidade de aprendizado 

social.” (L.16). 

(C) “Um grupo era formado por pessoas” (L.21). 

(D) “O resultado do isolamento é a radicalização.” 

(L.35/36). 

 

05) A alternativa em que a oração tem função restritiva é  

 

(A) “que convivamos” (L.1). 

(B) “que dedicamos às redes sociais” (L. 2) 

(C) “que foram expostos a dados da NASA sobre mudança 

climática” (L.19/20). 

(D) “que respondiam individualmente às questões” (L.22). 
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06)  
 

 “mas só há ganhos quando a 

cidadania é informada por diversas 

fontes.” (L.34). 
 

No período acima, 

(A) estabelece-se uma condição. 

(B) evidencia-se uma conformidade. 

(C) há uma concessão. 

(D) determina-se uma causa. 
 

07) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 

 

(A) “mais”, em “evitamos a exposição às formas mais 

agressivas de argumentação” (L.4), expressa ideia 

diferente de “mais”, em “era o que se aproximasse 

mais da interpretação feita pela NASA” (L.21). 

(B) A forma verbal “convivamos” (L.1) indica uma ação 

concluída no presente. 

(C) O elemento de coesão textual “como”, em “como 

dissemos” (L.37), expressa ideia de comparação. 

(D) “só” (L.34) expressa ideia de exclusão assim como 

“apenas” (L.2), no contexto em que se inserem. 
 

08) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é  
 

(A) “Essas comunidades nos dão conforto, por estarmos 

entre iguais” (L.3/4). 

(B) “Depois de responder às perguntas, havia 

oportunidades de repensar as respostas.” (L.26/27). 

(C) “Não é fácil sair da bolha” (L.37). 

(D) “não parece haver saída” (L.38). 
 

09) Exerce a mesma função sintática de “de 

argumentação” (L.4) a expressão 
 

(A) “do debate” (L.7/8). 

(B) “dos nossos interlocutores” (L.15/16). 

(C) “de aprendizado social” (L.16). 

(D) “dos dados” (L.28). 
 

10) A oração “maior será a nossa capacidade de 

aprendizado social.” (L.16), em relação à declaração 

principal do período, exprime valor semântico de  

 

(A) proporcionalidade. 

(B) conclusão. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 

11) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples  “aumentou” (L.28) e a composta em 

 

(A) tivesse aumentado. 

(B) tinha aumentado. 

(C) terá aumentado. 

(D) tem aumentado. 

 

12) No texto,  

 

(A) A coesão textual pode ser feita por meio de processo 

de substituição. Neste caso, a oração “que dedicamos 

às redes sociais é gasto em bolhas” (L.2)  permite e a 

seguinte reescritura: “que dedicamos-nas é gasto em 

bolhas . 

(B) Na palavra “havia” (L.26), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(C) O vocábulo “espiral” (L.10) tem valor subjetivo. 

(D) O  sujeito da forma verbal “existem” (L.41) é 

indeterminado. 

 

13) O advérbio tem valor conclusivo em: 

 

(A) “diariamente” (L.1). 

(B) “decisivamente” (L.7). 

(C) “individualmente” (L.22). 

(D) “evidentemente” (L.41). 

 

14) Tem função predicativa o termo 

 

(A) “alguém” (L.10). 

(B) “republicano” (L.25). 

(C) “públicas” (L.32). 

(D) “política” (L.40). 

 

15) A frase “A democracia agradece” (L.43) constitui 

 

(A) uma comprovação. 

(B) uma denúncia. 

(C) uma justificativa. 

(D) um comentário. 
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16) Dentro do Microsoft Excel, para ligar ou concatenar uma ou mais cadeias de texto ou números, de modo a formar um único 

texto, utiliza-se o seguinte operador: 

 

(A) { } 

(B) & 

(C) < > 

(D) : 

 

17) Um modo de selecionar o documento no Microsoft Word é usando a tecla F8 que ativa o modo Estender Seleção. A 

quantidade de toques na tecla F8 estende a seleção. No caso de quatro toques, seleciona-se: 

 

(A) A frase 

(B) A palavra onde está o cursor. 

(C) O parágrafo. 

(D) O texto todo. 

 

18) Um sistema de arquivos permite ao usuário escolher qual será a forma de organização dos arquivos que será aplicado à 

unidade de armazenamento. A maioria dos Pen drives são formatados em: 

 

(A) FAT 32 

(B) NTFS 

(C) exFAT 

(D) PAL-M 

 

19) Normalmente as redes de computadores são classificadas de acordo com sua abrangência. Uma grande universidade com 

faculdade espalhadas pela cidade, utiliza uma rede: 

 

(A) Lan 

(B) Wan 

(C) Pan 

(D) Man 

 

20) No Explorador de Arquivos do Windows 10, é possível classificar os arquivos pelos seguintes critérios, exceto: 

 

(A) Autores  

(B) Marcas 

(C) Módulo 

(D) Título 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) São instrumentos utilizado na comunicação que não 

seja a linguagem oral ou representada por sinais 

gráficos e escrita, exceto: 

 

(A) Entonação da voz. 

(B) Expressões faciais. 

(C) Posturas. 

(D) Ausências no interior de certos contextos. 

 

22) Quando a comunicação se estabelece mal ou não se 

realiza, é porque houve: 

 

(A) Filtragem, inibição e bloqueio. 

(B) Frustração, egocentrismo e interferência. 

(C) Ruído, filtragem e bloqueio. 

(D) Ruído, inibição e sofisma. 

 

23) Julgue se as afirmações abaixo a respeito do processo 

de comunicação são verdadeiras e em seguida assinale 

a alternativa correta: 

 

I. O significado do que se captou de uma mensagem 

pode não ser exatamente aquele que o emissor quis 

transmitir. Nossas necessidades e experiências tendem 

a colorir o que vemos e o ouvimos; a dourar ou 

enegrecer determinadas pessoas. Isto distorce a forma 

de percebermos os fatos, os estímulos. 

II. Quanto mais as comunicações forem consumatórias 

(encontros sujeito a sujeito) menos elas serão 

instrumentais (manipulação do outro), e terão mais 

possibilidades de serem autênticas. 

III. Há um conteúdo não manifesto em muitas 

comunicações: verbais, não-verbais, de atitude. É 

preciso ter sensibilidade para entender.  Há um 

conteúdo informativo, lógico e manifesto em uma 

comunicação. Há, também, um conteúdo latente, 

afetivo, emocional e psicológico.   

 

(A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(B) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(C) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

 

 

 

 

24) A carta comercial, também chamada de 

correspondência técnica, é um documento com 

objetivo de se fazer uma comunicação comercial, 

empresarial. Tem como característica: 

 

(A) Ser pessoal. 

(B) Concisa. 

(C) Subjetiva. 

(D) Sem simplicidade. 

 

25) Evitar o emprego de cacofonias, de palavras rimadas 

ou ecos, é respeitar a seguinte qualidade de uma 

redação técnica: 

 

(A) Harmonia. 

(B) Polidez. 

(C) Precisão. 

(D) Objetividade. 

 

26) Os canais para direcionar cada mensagem oficial 

também carregam suas próprias características. O 

Atestado apresenta a seguinte característica: 

 

(A) Solução dada por meio de despacho ou sentença para 

determinada situação. 

(B) Documento assinado por servidor em virtude de seu 

cargo ou função exercida. A ideia é declarar algum 

fato a favor da pessoa declarada. 

(C) Por meio dessa ferramenta, dirigentes de órgãos e 

entidades da Administração Direta, Indireta e 

Fundacional declaram um fato ou uma situação com 

base na lei. 

(D) Relato fiel de fatos ocorridos e decisões tomadas 

durante reuniões e assembleias, segundo pauta 

previamente estabelecida, garantindo a posterior 

execução dos acordos ali tratados. 

 

27) O fecho das comunicações oficiais possui, além da 

finalidade óbvia de arrematar o texto, a de saudar o 

destinatário. Para autoridades superiores, deve-se 

utilizar: 

 

(A) Honradamente. 

(B) Atenciosamente. 

(C) Respeitosamente. 

(D) Cordialmente. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) O método de arquivamento, do tipo alfabético 

Variadex, caracteriza-se por: 
 

(A) Busca combinar as letras do alfabeto de forma a 

auxiliar a memória na busca da informação no material 

de arquivo. 

(B) Método de ordenação que tem por eixo a distribuição 

dos documentos em grandes classes por assunto, 

numeradas consecutiva- mente, que podem ser 

subdivididas em classes subordinadas, mediante o uso 

de números justapostos com traços de união. 

(C) Tem por eixo as letras do alfabeto representadas por 

cores diferentes, ou seja, consiste em dar cores a um 

grupo de letras para buscar a informação. 

(D) Método de ordenação que tem por eixo o número 

atribuído às unidades de arquivamento. 
 

29) O arquivamento de nomes obedece a algumas, 

chamadas regras de alfabetação, e a partir delas, 

assinale a alternativa no qual o nome a ser arquivado 

não está correto: 
 

(A) Boa Morte, Joaquim da 

(B) São Paulo, José Carlos 

(C) Silva, Marcos Roberto Araújo da 

(D) Sobrinho, Márcio Cerqueira 

 

30) Que instrumento arquivístico resultante de avaliação, 

tem por objetivos definir prazos de guarda e destinação 

de documentos, com vista a garantir o acesso à 

informação a quantos dela necessitem? 

 

(A) Controle de Tramitação. 

(B) Tabela de Temporalidade. 

(C) Código de Classificação. 

(D) Teoria das Três Idades. 

 

31) Assinale a alternativa que se refere às 

correspondências oficiais caracterizadas abaixo: 
 

I. Documento redigido para dar sequência a algum 

assunto que foi encaminhado para apreciação da 

autoridade. Pode comunicar uma decisão, ordem ou 

recomendar o prosseguimento de um processo. 

II. Documento pelo qual a autoridade inferior ao chefe do 

Executivo estabelece normas para disciplinar a 

conduta de seus subordinados. 
 

(A) I. Parecer; II. Despacho. 

(B) I. Portaria; II. Decreto. 

(C) I. Processo; II. Decreto. 

(D) I. Despacho; II. Portaria. 

32) Com relação ao ciclo de vida dos documentos 

arquivísticos, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) O procedimento de passagem dos documentos da fase 

corrente ou da fase intermediária para a fase 

permanente é denominado transferência. 

(B)  O critério que define se um documento deve ser 

classificado como de primeira idade, está relacionado 

à frequência de sua utilização ou consulta. 

(C) Os documentos relacionados à origem e aos objetivos 

da instituição possuem valor secundário e, na terceira 

fase do ciclo vital, são de guarda permanente. 

Diferentemente dos arquivos correntes e 

intermediários, os arquivos permanentes não podem 

ser eliminados. 

(D) Juntamente com o arquivo corrente, o arquivo 

intermediário é possuidor de valor primário, ou seja, 

administrativo. Esse valor administrativo é menor que 

na fase corrente. 

 

33) Ser recepcionista requer conscientização de uma série 

de habilidades e competências. Dinamismo significa: 

 

(A) Atitude de planejar, arrumar, organizar o ambiente e 

as atividades. 

(B) Ação daquele que é o primeiro a propor e, ou 

empreender algo no ambiente de trabalho ou em dadas 

situações. 

(C) Consiste em administrar sabiamente as atividades para 

que elas não se acumulem. 

(D) Consiste na obrigação de responder pelas próprias 

ações, e pressupõe que as mesmas se apoiam em 

razões ou motivos. 

 

34) Á respeito do relacionamento interpessoal, não é 

correto afirmar que: 

 

(A) Envolve competências e habilidades utilizadas, não só 

na inteligência lógica e raciocínio, mas na inteligência 

emocional predominante nas ações e atitudes. 

(B) É uma característica fundamental para a sobrevivência 

profissional das pessoas, e pode ser o diferencial na 

busca por uma melhor oportunidade ou por uma 

promoção repentina. 

(C) Exprime-se na comunicação interna, na autoimagem e 

na estima que a pessoa tem por si mesma. 

(D) São tão importantes quanto às técnicas e profissionais, 

por isso as organizações investem em treinamentos 

para o desenvolvimento das mesmas. 
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35) O telefone ainda é um instrumento de vendas e de 

networking muito importante, por isso é necessário 

levar em conta alguns fatores quando precisar falar 

com um cliente ou prestar algum serviço e informação. 

Sendo assim, assinale a alternativa que não é um 

procedimento ideal no atendimento telefônico: 

 

(A) Se tiver uma crise de riso, soluço ou tosse, peça licença 

ao cliente e coloque o telefone em “espera”. 

(B) Quando for transferir uma ligação externa a alguém 

internamente da sua empresa, tenha a delicadeza de 

adiantar o assunto ao colega de trabalho e só assim 

transferir a ligação. 

(C) Caso seu chefe não esteja disponível para atender o 

cliente, jamais peça para o cliente ligar mais tarde ou 

de novo. Quem deve retornar a ligação é você. 

(D) Nunca diga “Ele não está”, apenas diga “Ele não se 

encontra”. 

 

36) Assinale a alternativa em que o vocativo e o 

endereçamento das comunicações dirigidas às 

autoridades tratadas por Vossa Excelência, não está 

correto: 

 

(A) Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo 

Tribunal Federal. 

(B) Excelentíssimo Senhor Senador. 

(C) Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso 

Nacional. 

(D) Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

 

37) Quanto às regras no uso dos pronomes de tratamento, 

assinale a afirmação que não é verdadeira: 

 

(A) É apropriado e deve ser observado o uso do tratamento 

digníssimo (DD) para autoridades federais. 

(B) É desnecessário o emprego do superlativo ilustríssimo 

para as autoridades que recebem o tratamento de 

Vossa Senhoria. 

(C) Como regra geral, Doutor deve ser empregado apenas 

em comunicações dirigidas a pessoas que tenham 

concluído doutorado. 

(D) Os pronomes de tratamento devem vir precedidos de 

Vossa, quando nos dirigimos à pessoa representada 

pelo pronome e por Sua, quando falamos sobre essa 

pessoa. 

 

 

 

 

38) Com relação à postura correta em frente a um 

microcomputador, deve ser respeitado a seguinte 

observação: 

 

(A) Os cotovelos do usuário devem estar abaixo da linha 

do teclado. 

(B) O topo da tela do monitor deve estar na direção ou 

acima do nível horizontal dos olhos do usuário. 

(C) A altura da mesa de trabalho deve ser de no máximo 

65 cm. 

(D) A distância olho-tela deve ser de 50 cm a 65cm. 

 

39) Em uma análise ergonômica dos postos de trabalho, 

quando se verifica os níveis de decibéis, procura-se 

avaliar: 

 

(A) Umidade 

(B) Vibração 

(C) Ruído 

(D) Repetição de movimentos. 

 

40) Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito a 

empatia: 

 

(A) Significa que você sente compaixão pela situação 

difícil de outra pessoa. 

(B) É possível ter empatia sem sentir simpatia. 

(C) É uma habilidade que envolve o ato da resposta, que é 

baseada na avaliação da outra pessoa. 

(D) A empatia permite que você compreenda os motivos 

da outra pessoa, sem exigir que concorde com eles. 
 


