COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOLEDADE - PB

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGOS:
AUXILIAR DE OBRAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (URBANA) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (RURAL) - COVEIRO - GARI MERENDEIRA (RURAL) - MERENDEIRA (URBANA) MOTORISTA CATEGORIA D/E - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PEDREIRO
EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

"No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade." Albert Einstein (1879-1955)

INSTRUÇÕES:
01

Verifique se este caderno de provas contém
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo
Português de 01 a 20, Matemática de 21 a 30 e
Conhecimentos Gerais de 31 a 40.

04

Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é
permitida a saída do candidato antes de esgotado o
tempo mínimo de 2 (duas) horas.

02

Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas. Caso existam, comunique
imediatamente ao Fiscal de Sala.

05

É vetado, durante a prova, o intercâmbio
ou empréstimo de material de qualquer natureza
entre os candidatos, bem como o uso de
celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de
equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a
indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas
dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

03

Verifique se os dados existentes na Folha de
Respostas conferem com os dados do Cartão de
Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.

06

Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e
entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de
Respostas, devidamente assinados, ao Fiscal de Sala.

S OL E DADE 2 0 1 6

PORTUGUÊS
Leia com atenção o texto abaixo e responda as questões seguintes.
Texto I
Como o Brasil eliminou o mosquito da dengue nos anos de 1950 e por que é tão difícil repetir a tarefa. (21/02/2016).
No início deste mês, o governo surpreendeu ao editar uma medida provisória que permite o acesso forçado a imóveis no combate
ao mosquito Aedes aegypti, que transmite, além da dengue, o zika vírus. Embora pareça invasivo, esse foi um dos métodos usados no início
do século passado pelo diretor de Saúde Pública do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz, que ajudou a erradicar o vetor. O temor naquela época
eram a febre amarela e a varíola.
O sanitarista montou uma brigada que seguia um modelo militar no combate ao mosquito e aos ratos. Os agentes entravam nas
casas das pessoas em busca dos transmissores das doenças. A população também foi incentivada a caçá-los, e o combate ocorria
independentemente da época do ano. Em pouco tempo as medidas surtiram efeito e em 1907 a febre amarela foi erradicada do Rio de
Janeiro.
Só mais tarde, em 1955, o Brasil inteiro foi considerado livre do mosquito Aedes aegypti. Ima Aparecida Braga, do Programa
Nacional de Controle da Dengue, e Denise Valle, do Departamento de Entomologia da Fiocruz, explicam em um artigo que a eliminação do
mosquito no Brasil veio de uma ação articulada da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, iniciada em
1947. As duas organizações decidiram coordenar a erradicação do mosquito no continente, por intermédio do Programa de Erradicação do
Aedes aegypti no Hemisfério Oeste. “O Brasil participou da campanha de erradicação continental do mosquito e teve êxito na primeira
eliminação desse vetor em 1955. O último foco do mosquito foi extinto no dia 2 de abril daquele ano, na zona rural do Município de Santa
Terezinha, Bahia.”
Em 1967, o mosquito foi novamente introduzido no Brasil e eliminado em 1973. Autora do artigo 'Um desafio para a saúde
pública brasileira: o controle da dengue', Maria Lucia Penna explica que a erradicação “se deu pela utilização do método perifocal que
constituía na aplicação de inseticidas de efeito residual de seis meses em paredes externas e internas de todos os depósitos domiciliares com
ou sem água, assim como nas paredes próximas até 1m de distância dos eventuais criadouros. Tal método torna os criadouros preferenciais
do mosquito armadilhas mortais para fêmeas, além de eliminar as larvas provenientes dos ovos aderidos às paredes dos recipientes quando
estes são novamente preenchidos por água.”
Se o Brasil já conseguiu eliminar o mosquito mais de uma vez, por que parece mais difícil agora? Maria Lucia explica no texto que
“a organização atual do espaço dos grandes centros urbanos e a situação da população de mosquitos no País levaram à conclusão de que a
erradicação do Aedes aegypti de forma semelhante não é mais viável.”
O pessimismo relacionado à dificuldade de eliminar o mosquito é antigo. Em 2002, o especialista em doenças infecciosas Marcos
Boulos disse, em entrevista à Folha de S. Paulo, que é “inviável erradicar o mosquito”.
Na época, ele já dizia que era preciso conscientizar a população no combate ao mosquito também fora da época em que ele se prolifera e
argumentava que a expansão da população impedia o controle, como foi feito há mais de cem anos.
Ao HuffPost Brasil, o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Édison Carlos, ressaltou que o combate ao mosquito depende
da questão sanitária: “Pouca gente olha a cidade como um todo. O Brasil é muito carente nisso. Só agora estão dando mais atenção ao
saneamento básico de forma geral. Não é só a casa das pessoas, mas também na infraestrutura que cabe aos prefeitos, governadores.”
Em nota, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) classificou o momento que o Brasil vive como uma “tragédia
sanitária”.
Erradicar o inimigo número 1 do Brasil, como o ministro da Saúde, Marcelo Castro, se refere ao mosquito, é uma tarefa que,
segundo os sanitaristas, exige muito investimento em infraestrutura e um amplo trabalho de conscientização da população e dos
governantes. A expectativa deles é que o País aproveite o momento para perceber a importância do saneamento básico.
Disponível em> http://www.tratabrasil.org.br/como-o-brasil-eliminou-o-mosquito-da-dengue-nos-anos-1950-e-por-que-e-tao-dificil-repetir-a-tarefa-2<. Data da consulta:
22/02/2016.

1ª QUESTÃO
Em relação ao que o texto propõe, sobre as estratégias de erradicação do mosquito da dengue, assinale a alternativa CORRETA:
a) Erradicar o mosquito depende não só de investimento em infraestrutura por parte do Estado, mas também de um intenso trabalho de
conscientização da população.
b) Em nenhum momento, no Brasil, se conseguiu eliminar o mosquito.
c) A erradicação do mosquito só depende da iniciativa do Governo Federal.
d) O aumento da população foi um fator, no Brasil, para facilitar o combate ao mosquito da dengue.
e) O texto propõe que é impossível eliminar o mosquito, porque o governo muito pouco investe em saneamento básico.
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2ª QUESTÃO
Segundo o texto a medida extrema de acesso forçado aos imóveis urbanos, em busca de focos do mosquito:
a)
b)
c)
d)
e)

Já ocorreu no Brasil, no início do Séc. XX, mais precisamente no ano de 1912, comandada pelo sanitarista Oswaldo Cruz.
Nunca ocorreu no Brasil.
Já ocorreu no Brasil, em 1967, comandada pelo sanitarista Oswaldo Cruz.
Já ocorreu no Brasil, em 2002, comandada pelo médico infectologista David Uip.
Já ocorreu no Brasil, no início do Séc. XX, comandada pelo sanitarista Oswaldo Cruz.

3ª QUESTÃO
Ainda, segundo o texto, as doenças, nele citadas, que podem ser transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti são:
a)
b)
c)
d)
e)

Dengue, Zika, Febre Amarela e Varíola.
Dengue, Febre Amarela e Varíola, apenas.
Zika, Febre Amarela e Dengue, apenas.
Varíola, Zika e Dengue, apenas.
Apenas Zika e Dengue.

4ª QUESTÃO
Acerca da charge abaixo (Texto II) atente às sentenças abaixo e responda o que se pede:
Texto II:

INFORMÁTICA
Disponível em: > https://www.google.com.br/search?q=charges+sobre+a+zika&newwindow=1&tbm=isch&imgil<. Data da consulta: 17/02/2016.

Sugere-se na charge que o mosquito transmissor da Zika vírus (referência e feminino de Zico, ex-jogador e camisa 10 do FlamengoRJ) zomba (chuta) o Governo, representado pelo símbolo do Ministério da Saúde, claramente uma vitória da doença sobre os
mecanismos de combate ao mosquito, encabeçados pelo Governo Federal.
II. Sugere-se na charge que o mosquito transmissor da Zika vírus (referência e feminino de Zico, ex-jogador e camisa 10 do Flamengo) é
derrotado pelo Governo, representado pelo símbolo do Ministério da Saúde, claramente uma vitória da doença sobre os mecanismos
de combate ao vírus.
III. Não há crítica alguma às ações governamentais promovidas pelo Governo, através do Ministério da Saúde, para combater a Zika.

I.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

II.
I e II.
I e III.
I.
II e III.

5ª QUESTÃO
Na sentença “Erradicar o inimigo número 1 do Brasil”, retirada do texto I, a palavra sublinhada, no contexto, significa:
a)
b)
c)
d)
e)

Eliminar.
Confrontar.
Discutir com.
Dialogar com.
Envenenar.
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6ª QUESTÃO
Na sentença “Se o Brasil já conseguiu eliminar o mosquito mais de uma vez, por que parece mais difícil agora?”, extraída do texto I, as
palavras sublinhadas são classificadas morfologicamente, na sequência, como:
a)
b)
c)
d)
e)

Substantivo – verbo – preposição – preposição – numeral.
Substantivo – verbo – preposição – preposição – adjetivo.
Substantivo – advérbio – artigo – artigo – advérbio.
Substantivo – advérbio – preposição – preposição – artigo.
Substantivo – verbo – artigo – preposição – advérbio.

Atentar a imagem abaixo e responder o que se pede:

Disponível em: > https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=erros+de+portugues+engra%C3%A7ados&oq=erros+de+po&gs<. Data da consulta: 22/02/2016.

7ª QUESTÃO
Na imagem acima há um desvio ortográfico na escrita do verbo destruir. A forma CORRETA, de acordo com a norma padrão, neste
contexto, será:
a) Distruo.
b) Destrúo.
c) Destrôo.

d) Destruo.
e) Distruu.

8ª QUESTÃO
Assinale a alternativa na qual TODAS as palavras estão grafadas corretamente.
a)
b)
c)
d)
e)

Disinteria – érnia – manjericão – tigela – excessão – necessidade.
Desinteria – hérnia – mangericão – tigela – exceção – nessessidade.
Disenteria – hérnia – manjericão – tijela – exceção – necessidade.
Disenteria – hérnia – manjericão – tigela – exceção – necessidade.
Desenteria – hérnia – manjericão – tigela – excessão – necessidade.

Ler com atenção a placa abaixo e responder o que se pede:

Disponível em: > https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=erros+de+portugues+engra%C3%A7ados&oq=erros+de+po&gs_<. Data da consulta:
21/02/2016.
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9ª QUESTÃO
Há, na placa anterior, de acordo com a norma culta, quantas palavras que apresentam erros de ortografia?
a) 04 (quatro).
b) 03 (três).
c) 02 (duas).
d) 05 (cinco).
e) 06 (seis).
10ª QUESTÃO
Assinale a alternativa na qual todas as palavras são trissílabas e proparoxítonas ao mesmo tempo:
a) Lâmpada – estereótipo – série – âmago – Trânsito.
b) Lâmpada – Péricles – Tácito – âmago – Trânsito.
c) Série - Lâmpada – gênio – Tácito – âmago – plácido.
d) Lâmpada – café – bêbado – âmago – trôpego.
e) Compreensão – Deus – série – âmago – Trânsito.
11ª QUESTÃO
A separação silábica CORRETA da palavra NECESSIDADE é, de acordo com a norma padrão:
a) NE-CES-SI-DAD-E.
b) NE-CE-SSI-DA-DE.
c) NE-CES-SI-DADE.
d) NE-CE-SSI-DADE.
e) NE-CES-SI-DA-DE.
Atente para a imagem abaixo e responda o que se pede:

Adaptada. Disponível em: > https://www.google.com.br/search?hl=ptBR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=erros+de+portugues+engra%C3%A7ados&oq=erros+de+po&gs_l=img.<. Data da consulta:
21/02/2016.

12ª QUESTÃO
Na manchete acima temos:
a) 05 (cinco) substantivos.
b) Apenas 02 (dois) exemplos de palavras que apresentam dígrafos consonontais.
c) 04 (quatro) exemplos de palavras que apresentam dígrafos consonontais.
d) Duas preposições.
e) 03 (Três) exemplos de palavras que apresentam dígrafos consonontais.
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Ler com atenção cada sentença abaixo e responder o que se pede:
I. Vende-se uma bela casa.
II. Deus e eu sabemos dos meus problemas.
III. Houve grande tumulto no jogo.
IV. Faço todas as coisas agradáveis.
13ª QUESTÃO
Se considerarmos os tipos de sujeitos em cada uma das sentenças acima, temos, na sequência:
a)
b)
c)
d)
e)

Sujeito Simples (UMA BELA CASA) – Simples (DEUS e EU) – Indeterminado – Simples (implícito: EU).
Sujeito Composto (UMA BELA CASA) – Simples (DEUS e EU) – Inexistente (oração sem sujeito) – Simples (implícito: EU).
Sujeito Simples (UMA BELA CASA) – Composto (DEUS e EU) – Indeterminado – Simples (implícito: EU).
Sujeito Simples (UMA BELA CASA) – Composto (DEUS e EU) – Inexistente (oração sem sujeito) – Simples (implícito: EU).
Simples (implícito) (UMA BELA CASA) – Simples (DEUS e EU) – Inexistente (oração sem sujeito) – Simples (implícito: EU).

14ª QUESTÃO
Na sentença “Deus é brasileiro, mesmo”, temos:
a) Predicado verbo-nominal.
b) Predicado verbal.
c) Predicado nominal.

d) Sujeito composto.
e) Sujeito indeterminado.

15ª QUESTÃO
Na sentença “O Brasileiro elegeu-a presidente em 2014”, temos um clássico exemplo de:
a) Apenas predicado verbal.
b) Predicado verbo-nominal.
c) Apenas predicado nominal.

d) Sujeito indeterminado.
e) Sujeito inexistente.

Ler com cuidado a placa abaixo e responder o que se pede:

INFORMÁTICA

Disponível em: > https://www.google.com.br/search?hl=ptBR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=667&q=erros+de+portugues+engra%C3%A7ados&oq=erros+de+po&gs_l=img.<. Data da consulta:
21/02/2016.

16ª QUESTÃO
Temos na publicidade acima:
a) Uma sentença cujo sujeito é simples e implícito (NÓS). Ademais, temos uma palavra com a escrita errada, segundo a norma padrão.
b) Uma sentença cujo sujeito é composto (SORVETE E PICOLÉ). Ademais, temos uma palavra com a escrita errada, segundo a norma
padrão.
c) Uma sentença cujo sujeito é indeterminado. Ademais, temos duas palavras com a escrita errada, segundo a norma padrão.
d) Uma sentença cujo sujeito é inexistente. Ademais, temos duas palavras com a escrita errada, segundo a norma padrão.
e) Uma sentença cujo sujeito é simples e implícito (NÓS). Ademais, temos três palavras com a escrita errada, segundo a norma padrão.
PÁGINA 06

Atentar ao poema abaixo e responder o que se pede:
Lua Adversa
Tenho fases, como a lua.
Fases de andar escondida,
fases de vir para a rua...
Perdição da minha vida!
Perdição da vida minha!
Tenho fases de ser tua,
tenho outras de ser sozinha.
Fases que vão e vêm,
no secreto calendário
que um astrólogo arbitrário
inventou para meu uso.
E roda a melancolia
seu interminável fuso!
Não me encontro com ninguém
(tenho fases como a lua...)
No dia de alguém ser meu
não é dia de eu ser sua...
E, quando chega esse dia,
o outro desapareceu...
Cecília Meireles
Disponível em: http://pensador.uol.com.br/cecilia_meireles_poemas/<. Data da consulta: 21/02/2016.

17ª QUESTÃO
De acordo com o que sugere o texto, pode-se deduzir que:
a) As palavras que mais identificam o comportamento do eu poético, em matéria de amor, são estabilidade e segurança nas conquistas
amorosas.
b) As palavras que mais identificam o comportamento do eu poético, em matéria de amor, são instabilidade, incertezas e mudanças
constantes.
c) Harmonia e convicção nas conquistas fazem parte da rotina do eu poético.
d) Uma grande desilusão amorosa marcou a vida do eu poético.
e) A mulher citada no poema na verdade era a própria Cecília Meireles.
18ª QUESTÃO
No verso “Não me encontro com ninguém” o sujeito é:
a) Encontro.
b) Eu (implícito).
c) Ninguém.

d) Não.
e) Com ninguém.

19ª QUESTÃO
Na sentença “Tenho fases de ser tua” temos:
a)
b)
c)
d)
e)

Um caso de dígrafo presente na palavra TENHO.
03 (Três) palavras classificadas como trissílabas (TENHO, FASES e TUA).
Ausência de pronomes.
03 (três) verbos (TENHO, SER e FASES).
Ausência de substantivo.

20ª QUESTÃO
Assinale a alternativa que mantenha a relação CORRETA entre o adjetivo e seu substantivo correspondente, levando-se em consideração a
escrita correta de cada substantivo.
a) Decepcionado – decepção.
b) Compreensível – compreenção.
c) Belo – belesa.

d) Analisável – Análize.
e) Obcecado – obsessão.
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MATEMÁTICA
21ª QUESTÃO
O valor da expressão E = 5 – 0,5 + 0,05 + 6 . 4 é:
a)
b)
c)
d)
e)

28,45
28,55
21,50
19,40
22,55

22ª QUESTÃO
O sucessor ímpar do número 1097 é:
a)
b)
c)
d)
e)

1101
1098
1095
1099
1096

23ª QUESTÃO
Os múltiplos de 3 menores do que 15 são:
a)
b)
c)
d)
e)

(0, 1, 3, 6, 9, 15)
(1, 3, 6, 9, 12)
(0, 3, 6, 9, 12)
(3, 6, 9, 12, 15)
(3, 6, 9, 11, 12, 15)

24ª QUESTÃO
Se dividirmos o número 79872 por 3, encontramos o número
2A6B4. Então podemos dizer que:
a)
b)
c)
d)
e)

A . A - B . B = 30
A . B = 10
A + B = 12
(A/B) = 3
A– B = 2

25ª QUESTÃO
A fração que representa a parte escura do gráfico é:

a) 5/4
b) 8/4
c) 1/2
d) 6/4
e) 1/4
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26ª QUESTÃO
A área total da figura abaixo é:

a)
b)
c)
d)
e)

24,0 cm2
18,0 cm2
15,0 cm2
15,0 cm
10,5 cm2

27ª QUESTÃO
O mínimo múltiplo comum dos números 15, 24 e 60 é:
a)
b)
c)
d)
e)

24
60
100
120
15

28ª QUESTÃO
João plantou 3/5 de seu terreno. A parte do terreno não plantada
por João, em porcentagem, é:
a)
b)
c)
d)
e)

20%
60%
50%
80%
40%

29ª QUESTÃO
O triplo de um número, aumentado de 6, é igual ao quíntuplo desse
número diminuído de 10, então esse número é:
a)
b)
c)
d)
e)

20
10
8
5
15

30ª QUESTÃO
Em uma granja havia galinhas e carneiros num total de 18 animais
e 60 pés. Qual a quantidade de galinhas e de carneiros na granja?
a)
b)
c)
d)
e)

(3 e 15)
(6 e 12)
(4 e 14)
(7 e 11)
(8 e 10)
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CONHECIMENTOS GERAIS
31ª QUESTÃO
Nunca na história do Brasil se viram tantas manifestações e debates sobre o futuro político e econômico do país. A cada ano, novos
escândalos de corrupção são levados à mídia, políticos são presos, prisões preventivas são efetuadas, entre outros fatos, que marcam a
sociedade no Brasil atual. Um dos graves problemas que causa esses fatos é(são):
a)
b)
c)
d)
e)

A corrupção.
A operação Lava Jato.
A democracia brasileira.
As eleições municipais.
A educação básica no Brasil.

32ª QUESTÃO
Processo instaurado com base em denúncia de crime de responsabilidade contra alta autoridade do poder executivo federal no Brasil atual.
Estamos falando de:
a)
b)
c)
d)
e)

Pedaladas Fiscais.
Delação premiada.
Operação Lava Jato.
Eleições Municipais.
Impeachment.

33ª QUESTÃO
Região brasileira de maior desenvolvimento urbano, que detém o grande setor industrial do país e que concentra a capital mais populosa do
país:
a)
b)
c)
d)
e)

Sudeste.
Norte.
Centro Oeste.
Nordeste.
Sul.

34ª QUESTÃO
O crescimento rápido e desordenado das periferias também expande os bolsões de miséria e pobreza nos grandes centros urbanos, apesar
das políticas sociais implementadas no Brasil.
Marque a proposição CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

A cidade de Curitiba, no Paraná, é apontada como o grande exemplo negativo do processo de urbanização da região Sudeste do Brasil.
As políticas públicas implementadas nas últimas décadas erradicaram a pobreza do país.
Não há necessidade de reformas estruturais no setor urbano dos grandes centros do Brasil.
A desigualdade e a discriminação constituem uma realidade para os cidadãos excluídos do processo social.
Não há crescimento físico nas cidades brasileiras devido ao alto índice de violência que assola o país.

35ª QUESTÃO
Diversos fatores contribuem para que o meio ambiente nos países subdesenvolvidos seja afetado pelo processo de globalização da
economia. Entre eles pode-se destacar:
a) Desenvolvimento de uma economia sustentável das florestas nativas.
b) Preservação dos recursos naturais devido ao baixo consumo por parte dos países ricos.
c) O uso de agrotóxicos proibidos em países desenvolvidos.
d) Preservação e desenvolvimento da caatinga do sertão nordestino.
e) Erradicação das queimadas na agricultura familiar.
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36ª QUESTÃO
A participação da população brasileira nas eleições municipais que ocorrerão no Brasil em 2016 vai eleger representantes para o Poder
Executivo de cada município do país, que são os:
a) Prefeitos e seus respectivos vices.
b) Vereadores.
c) Governadores e seus respectivos vices.
d) Deputados Estaduais e Federais.
e) Senadores e Deputados federais.
37ª QUESTÃO
Grande evento esportivo que teve origem na Grécia Antiga, e que ocorrerá em 2016 na cidade do Rio de janeiro:
a) Copa do Mundo de futsal.
b) Olímpíadas.
c) Taça Libertadores da América.
d) Eurocopa.
e) Fórmula 1.
38ª QUESTÃO
Escolha a alternativa que apresenta fonte de energia renovável, menos poluente e que beneficiou a indústria automobilística:
a) Petróleo.
b) Álcool.
c) Carvão.
d) Diesel.
e) Mamona.
39ª QUESTÃO
Um dos grandes problemas urbanos atuais é a destinação do lixo. Sua incineração polui ar, e sua deposição a céu aberto, sem o devido
tratamento, polui as águas superficiais, subterrâneas e os solos. Assinale a proposição que pode combater este grande problema ambiental:
a) Vazadouro a céu aberto.
b) Chorume.
c) Usina de Incineração.
d) Lixões.
e) Vazadouros em áreas alagadas.
40ª QUESTÃO
Doença causada por uma mutação do vírus da gripe. Também conhecida como gripe Influenza tipo A ou gripe suína. Os sintomas desta
doença são bem parecidos com os da gripe comum e a transmissão também ocorre da mesma forma. O problema é que ela pode levar a
complicações de saúde muito graves, inclusive a óbito. Estamos falando da:
a) Chikungunya.
b) Microcefalia.
c) Zika Vírus.
d) Dengue.
e) Gripe H1N1.
PÁGINA 11

