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CADERNO DE PROVA
Instruções
1 . Este caderno de prova é composto de 44 (quarenta e quatro) questões objetivas, conforme anexo 1,
do Edital n. 56, de 30 de julho de 2009. Confira-o todo e solicite sua substituição, caso apresente falha
de impressão ou esteja incompleto.
2 . Leia cuidadosamente o que está proposto na prova.
3 . As respostas da prova objetiva deverão ser transcritas com caneta esferográfica de corpo transparente
e de tinta preta no cartão de resposta, de acordo com as instruções previstas no item 16, do Edital n.
56, de 30 de julho de 2009.
4 . Se desejar, utilize a folha intermediária de respostas, no final deste caderno, para registrar as
alternativas escolhidas.
5 . Durante a prova, o candidato não poderá levantar-se sem autorização prévia ou comunicar-se com
outros candidatos.
6 . Os fiscais NÃO estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova.

Identificação do candidato
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PROVA OBJETIVA
QUESTÃO 1
Constituem técnicas de investigação policial:
a)
b)
c)
d)

Imediatismo e oportunidade.
Investigação cartorária e científica.
Fidelidade e orgulho pelo trabalho.
Retrato falado e intercâmbio com outras delegacias.

QUESTÃO 2
No seu relatório, o investigador descreve:
a)
b)
c)
d)

Deduções e hipóteses.
Objetos, sentimentos e deduções.
Circunstâncias, objetos e pessoas.
Circunstâncias, objetos e aspectos jurídicos do crime.

QUESTÃO 3
Conceitua-se prova como sendo:
a) Conjunto de atos praticados pelas partes, por terceiros e até pelo juiz, voltados à formação da
convicção do magistrado no processo.
b) Atividade cartorária destinada à coleta de informações sobre determinada pessoa.
c) Atividade desenvolvida unicamente pelas partes no transcurso do processo.
d) Conjunto de atos praticados pelo juiz no processo.
QUESTÃO 4
Ao tipo de prova que tem por base vestígios decorrentes da prática da infração penal, devidamente examinados
por peritos, com emprego de processos técnicos e científicos, dá-se o nome de:
a)
b)
c)
d)

Prova objetiva ou informativa.
Prova objetiva ou material.
Prova complementar.
Prova subjetiva.

QUESTÃO 5
Conceitua-se acareação como sendo:
a)
b)
c)
d)

Termo de interrogatório colhido do indiciado.
Trabalho destinado à confecção de retrato falado.
Colocação de duas ou mais pessoas cara a cara a fim de dirimir algum ponto ou versão conflitante.
Mostragem de fotografia do suspeito para a vítima com finalidade de que seja feito o seu reconhecimento.

QUESTÃO 6
Ao ato policial em que o indiciado é chamado a se defender de qualquer crime, revelando a sua versão,
negando o fato ou calando-se, cuja autoria lhe esteja sendo imputada, dá-se o nome de:
a)
b)
c)
d)

Interrogatório policial.
Reprodução simulada.
Indiciamento.
Acareação.

QUESTÃO 7
Em caso de escuta telefônica com gravação, a operação é desenvolvida pela Polícia Civil de Goiás, através
a)
b)
c)
d)

da Polinter.
da Gerência Jurídica.
do Centro de Inteligência.
do Departamento de Polícia Judiciária.
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QUESTÃO 8
Ao procedimento realizado durante ou após a formação do inquérito policial, visando, através da repetição da
cena do crime, fazer uma montagem semelhante ao ocorrido, dá-se o nome de:
a)
b)
c)
d)

Acareação.
Laudo pericial.
Reconhecimento fotográfico.
Reprodução simulada.

QUESTÃO 9
No início do termo de declarações e do interrogatório de suspeitos e indiciados, a autoridade policial deverá
fazer constar no termo:
a)
b)
c)
d)

A nota de culpa.
Os direitos constitucionais.
O compromisso de dizer a verdade.
Os nomes de todas testemunhas do crime.

QUESTÃO 10
A coleta de material de DNA em local de crime ou através de exame de corpo de delito, por exigir cuidado
especial, deverá ser feita por:
a)
b)
c)
d)

Delegado de polícia.
Escrivão de polícia.
Policial militar.
Perito.

QUESTÃO 11
Quanto ao isolamento do local de crime, é CORRETO afirmar:
a) São de competência exclusiva da Polícia Militar as providências para o isolamento do local, sendo sua
obrigação chegar ao local do crime em primeiro lugar.
b) De nada valerá a interdição do local, se ela não for mantida eficazmente até a sua liberação pelos peritos.
c) O isolamento correto somente ocorrerá se houver a presença de instrumentos próprios.
d) Após realizado o isolamento, este não poderá ser modificado.
QUESTÃO 12
Os casos de exceção em que o delegado ou o agente de polícia poderá violar o local de crime se dá quando:
a) Quando não for possível manter o sítio de vestígios nas mesmas condições em que fora encontrado
devido à ação inesperada do clima.
b) Estiver vistoriando o local e encontrar a arma do crime, pois poderá com ela identificar o autor do crime.
c) A posição de repouso de uma arma de fogo estiver colocando em risco a investigação criminal.
d) Houver necessidade de identificação da vítima.
QUESTÃO 13
Quanto à prova criminal, é CORRETO afirmar:
a) Perante o juiz, o valor da prova objetiva é maior do que a prova subjetiva por ser calcada, exclusivamente,
em evidências físicas palpáveis, aplicando-se conhecimentos técnicos e científicos especializados.
b) A produção das provas subjetivas cabem ao policial investigador e ao perito criminal, os quais deverão
procurar, descobrir e colher o material com o qual poderão contribuir para que seja possível a elaboração
do inquérito policial.
c) As informações de testemunhas não podem ser consideradas pelo perito no momento do levantamento
pericial, por ser uma prova subjetiva. A exceção ocorre quando se tratar de reconstituição de crime contra
a vida e acidente de trânsito.
d) A perícia tem como objetivo estabelecer a materialidade do acontecido, elaboradas de forma a esclarecer
o como e o porquê do fato investigado, sendo garantia da idoneidade das provas o isolamento e a
preservação do local do crime.
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QUESTÃO 14
Para se melhor entender os locais de crime, os criminalistas e estudiosos sobre o assunto classificaram-nos tendo em
vista os ângulos pelos quais são olhados. Dentro desta perspectiva, é CORRETO afirmar:
a) Os locais podem ser classificados como internos e externos, sendo o primeiro local imediato e o segundo local
mediato.
b) O local imediato abrange toda a área onde houver vestígios, ou seja, local onde estão a vítima e os demais
elementos do crime.
c) São denominados de idôneos os locais encontrados tais como são deixados pelo autor da prática da infração
penal, sem alteração das coisas até a chegada dos peritos.
d) Locais inidôneos ou violados são aqueles que apresentam alterações, mesmo que esta violação seja efetuada
pela autoridade policial, não cabendo exceções para a violação do local de prática de fato delituoso.
QUESTÃO 15
A reconstituição de fatos é um elemento de investigação criminal utilizado quando não é possível a realização
do exame pericial de local ou quando se faz necessário para dirimir dúvidas levantadas durante a investigação.
Com base nesta declaração, é CORRETO afirmar:
a) A reconstituição é resolvida de trás para frente, do fato já acontecido para as causas que o levaram a
ocorrer, convergindo para uma solução bastante provável, se fundamentada em evidências, fatos e
técnicas criminalísticas.
b) O perito criminal nunca poderá realizar a reprodução simulada dos fatos na ausência do delegado, pois
ele é o interessado na elucidação dos fatos como presidente do inquérito.
c) Competem ao perito as providências para realização de uma reconstituição de fato, devendo solicitar à
Polícia Militar a presença de policiais para garantir o isolamento do local.
d) A realização do exame pericial em local de reprodução simulada tem como objetivo comprovar que o
fato ocorreu de forma adversa do exame pericial já realizado.
QUESTÃO 16
Em caso de locais de crimes com vítimas, é CORRETO afirmar:
a) Um local onde existam vítimas vivas, a primeira preocupação do policial deverá ser providenciar o
respectivo socorro.
b) O primeiro policial a chegar no local deverá ter preocupação primeiramente com a segurança pessoal e
com a de terceiros, para depois prestar socorro à vítima.
c) Em caso de dúvida sobre o óbito da vítima, o policial deverá solicitar a presença de um médico para
verificar o estado da pessoa, assim se eximindo de responsabilidade.
d) Constatado que a vítima está morta, o policial deve se preocupar exclusivamente com a preservação
dos vestígios, se aproximando do local de repouso da vítima sempre de forma retilínea.
QUESTÃO 17
Sobre a preservação de um local de crime, é CORRETO afirmar:
a) Em locais abertos, a interdição se torna impossível, pois o acesso geralmente é fácil, possibilitando a
entrada de qualquer pessoa ou animal.
b) Os locais fechados, por suas características, não necessitarão de providências de isolamento, pois a
arquitetura do local garantirá seu isolamento.
c) A importância dos vestígios está restrita ao que ele representa, não importando a posição em que se
encontra ou suas relações com outros vestígios.
d) O isolamento de um local de crime consiste em delimitar o perímetro do local e as suas vias de acesso,
impedindo a entrada de qualquer pessoa, animal ou coisa.
QUESTÃO 18
Em local de acidente de trânsito com vítima fatal, o isolamento deverá ser realizado:
a) A cinquenta metros antes e depois do local do acidente, para garantir a segurança dos que trabalham e
trafegam pelo local.
b) De forma a garantir a segurança pessoal e de terceiros, abrangendo a área com vestígios.
c) Apenas onde houver vestígios relacionados com a dinâmica do acidente.
d) Apenas onde for o ponto de repouso de vítimas e veículos.
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QUESTÃO 19
No que tange à investigação policial, pode-se afirmar:
a) De acordo com a prática policial existente, não cabe ao policial verificar se suas ações se afinam com a teoria dos
direitos humanos.
b) O policial deverá agir segundo suas convicções, pois a prática policial ensina que em qualquer atitude ou ação
prevalecerá o bom resultado da produtividade profissional.
c) O policial poderá contar com a urbanidade, educação e eficiência, sem contudo deixar de cumprir com as
determinações legais, pois, assim ele busca garantir os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal.
d) Quem deve averiguar os excessos são as instituições responsáveis pela conduta do policial e não a sua
consciência.
QUESTÃO 20
No que concerne à investigação policial, é CORRETO afirmar:
a)
b)
c)
d)

A informação sensível deverá ser tratada com cuidado e o seu caráter confidencial respeitado.
A fim de se obter informações, é admitido o exercício de pressão moral ou física sobre os suspeitos.
As atividades de investigação arbitrárias ou indevidamente invasivas são admitidas em determinadas circunstâncias.
No curso da investigação policial, a adoção de cautelas no tocante à proteção da honra e reputação dos
investigados é medida facultativa.

QUESTÃO 21
Sobre a atividade policial, é CORRETO afirmar:
a) Cada membro da polícia deverá atuar de acordo com suas convicções, não importando a avaliação da
sociedade.
b) O policial pela própria autoridade que possui deve ser temido pelos demais membros da sociedade, pois cabe-lhe
investigar e trazer resultados de produção no combate a criminalidade .
c) Para se resgatar a boa imagem da corporação, é preciso que o policial conte com toda sua imaginação e
eficiência, não importando se tais ações possam trazer danos à sociedade: o que importa é a sua vida
profissional.
d) O zelo pelo respeito e pela decência dos quadros policiais não cabe apenas ao Estado mas aos próprios policiais,
pois são eles os maiores interessados em participar da instituição sem vícios, valorizada socialmente e detentora
de credibilidade .
QUESTÃO 22
Sobre o exercício da atividade policial, os deveres do servidor público policial e o exercício de todas as tarefas a
ele conferidas, é CORRETO afirmar:
a) Representar contra o abuso de poder da autoridade.
b) Ser leal às instituições a que servir, sem a observância da lei.
c) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do
cargo, mesmo depois de executá-las.
d) Cumprir as ordens superiores, ainda quando manifestadamente ilegais, tendo, contudo, o direito de
questioná-las imediatamente por escrito.
QUESTÃO 23
Netinho, com 18 anos de idade, encontrava-se no mês de julho de 2009 em férias escolares, aproveitando as
delícias dos ares da Fazenda Rancho Fundo, no município de Guapó-GO, de propriedade de seu avô Donaldo,
de 65 anos de idade. Num determinado dia, Netinho, aproveitando-se da circunstância de estar sozinho na sala
de tevê, apoderou-se de um aparelho play station, de propriedade de Donaldo, disponibilizado por ele para
todos os netos. Quando já se encontrava em casa, em Goiânia, Netinho foi intimado pelo delegado de polícia de
Guapó, para ser ouvido no Inquérito Policial que investigava o desaparecimento do aparelho. Após breve
entrevista com a autoridade policial, Netinho resolveu confessar a subtração, contando detalhes de como tudo
se deu. No âmbito do Direito Penal, Netinho
a)
b)
c)
d)

somente responderá pela subtração se Donaldo oferecer representação contra ele.
não responderá pelo crime de furto, estando isento por ser neto de Donaldo.
responderá pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal.
responderá pelo crime de apropriação indébita.
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QUESTÃO 24
No estudo do conflito de leis penais no tempo, um princípio que deverá sempre ser atendido é o de que a nova lei
a)
b)
c)
d)

não pode prejudicar o acusado.
deve ser mais rigorosa que a lei revogada.
deve buscar a aplicação da justiça, mesmo que isto prejudique o acusado.
deve ser cumprida na íntegra, desprezando-se por completo a lei revogada.

QUESTÃO 25
O crime culposo admite
a)
b)
c)
d)

arrependimento posterior.
tentativa de cometê-lo.
desistência voluntária.
concurso de crimes.

QUESTÃO 26
Aquele que, utilizando-se de meios fraudulentos subtrai coisa alheia móvel, pratica crime de
a)
b)
c)
d)

apropriação indébita.
furto qualificado.
estelionato.
roubo.

QUESTÃO 27
Em razão de sua conduta negligente, por não providenciar medidas de segurança em relação ao isolamento dos
fios elétricos do maquinário disposto na construção civil, o engenheiro civil e construtor Osmar Vaddo provocou
lesões corporais em seu empregado Pedro Santos, o qual, em razão do acidente, foi levado em estado grave ao
hospital municipal. Após dois meses, Osmar Vaddo é intimado a prestar esclarecimentos na delegacia de polícia.
Quando do interrogatório, chegou ao conhecimento do delegado que a vítima falecera, em decorrência das lesões
sofridas. Com base em tal informação, a autoridade indiciou Osmar Vaddo pelo crime de
a)
b)
c)
d)

homicídio culposo.
lesões corporais culposas.
lesões corporais seguidas de morte.
lesões corporais culposas seguidas de morte.

QUESTÃO 28
Imputar falsamente fato ofensivo à reputação de alguém é crime de
a)
b)
c)
d)

injúria.
calúnia.
difamação.
constrangimento moral.

QUESTÃO 29
Januário, em razão de dívidas, decidiu pôr fim à sua própria vida, buscando para tanto a ajuda de seu grande e
eterno amigo Joca. Este, mesmo não concordando com a decisão, acreditando que não é suicidando-se que se
resolvem as coisas, não quis interferir. Intencionado a atender ao último pedido do amigo, ficou com ele naquele
pequeno quarto de hotel, à beira da rodovia. Januário já havia preparado tudo, até mesmo a corda com que iria
se enforcar. Joca, por sua vez, amarrou a corda em um pedaço de madeira suspenso no teto, dando um laço na
outra ponta, de maneira que possibilitasse passá-lo no pescoço de Januário. Ainda em atendimento ao pedido
do amigo, enlaçou a corda no pescoço de Januário, conferindo se esta estava mesmo justa. Ato contínuo,
sentou-se na beira da cama e testemunhou seu amigo pular de um tamborete (uma pequena cadeira),
colocando fim à sua vida. Em razão de seu ato, Joca
a)
b)
c)
d)

responderá pelo crime de homicídio (artigo 121 do Código Penal).
responderá pelo crime de auxílio ao suicídio (artigo 122 do Código Penal).
não responderá por crime algum, já que somente prestou auxílio a um amigo.
responderá pelo crime de favorecimento pessoal (artigo 348 do Código Penal).
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QUESTÃO 30
Faz parte do fato típico, dentre outros:
a)
b)
c)
d)

exigibilidade de conduta diversa.
ilicitude.
imputabilidade.
tipicidade.

QUESTÃO 31
José Mascate, representante comercial, ao chegar de viagem, tomou conhecimento através de sua filha Anita
(15 anos de idade) que, no final da semana anterior, num domingo, seu vizinho João Lobão a havia violentado
sexualmente. Chorando compulsivamente, Anita narrou ao pai as atrocidades praticadas pelo agressor. A
narração dos fatos provocou uma revolta em José Mascate, fazendo com que, descontroladamente, se dirigisse
apressadamente à casa daquele, arrombando a porta da sala, segurando-o pelo pescoço e asfixiando-o até a
morte. José Mascate responderá por
a)
b)
c)
d)

homicídio simples.
homicídio qualificado.
homicídio privilegiado.
lesão corporal seguida de morte.

QUESTÃO 32
Zé Brabeza, ex-namorado de Cleuza Aventura, foi até a faculdade em que a moça estuda, no período noturno, e
pegando-a pelo braço, ameaçou-a e obrigou-a a entrar em seu veículo Cross Fox, levando-a para a fazenda de
sua família, distante trinta quilômetros de Goiânia. Lá chegando, após adentrarem no quarto, ele disse à vítima
que se ela não terminasse o namoro com seu atual namorado, Paulo, ele a mataria. Diante da ameaça, Cleuza
disse a Zé Brabeza que atenderia a todos os seus pedidos. Indiferente às promessas da vítima, Zé Brabeza
trancou-a no quarto e retornou a Goiânia, deixando-a sozinha naquele local. Além dos crimes de constrangimento
ilegal (artigo 146, Código Penal) e ameaça (artigo 147 do Código Penal), Zé Brabeza praticou o crime de
a)
b)
c)
d)

sequestro e cárcere privado (artigo 148 do Código Penal).
extorsão mediante sequestro (artigo 159 do Código Penal).
extorsão indireta (artigo 160 do Código Penal).
extorsão com privação de liberdade (artigo 158, § 3º do Código Penal).

QUESTÃO 33
A Criminalística é uma disciplina jovem que surgiu com base nos trabalhos desenvolvidos nos séculos passados pela:
a)
b)
c)
d)

Entomologia.
Bromatologia.
Paleontologia.
Medicina Legal.

QUESTÃO 34
No interior de uma edificação comercial, foi consumada uma infração penal que deixou vestígios. Quando
chegaram ao local do evento, os peritos criminais verificaram que houve alteração do estado original das
coisas. Neste caso, quanto à classificação do ambiente e a preservação, tem-se a existência de:
a)
b)
c)
d)

Local idôneo e local mediato.
Local interno e local inidôneo.
Local interno e local relacionado.
Local relacionado e local inidôneo.

QUESTÃO 35
Em caso específico, o tipo de exame de corpo de delito realizado com os documentos constantes do inquérito
policial ou do processo judicial é caracterizado como:
a)
b)
c)
d)

Exame direto.
Exame formal.
Exame indireto.
Exame circunstancial.
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QUESTÃO 36
Dentro do contexto pericial, o resultado da coleta, análise e interpretação de todos os procedimentos realizados,
para que possa ser entendido por pessoas não especializadas e servir como elemento de formação de
convicção das autoridades policial e judiciária, deve ser produzido sob a forma de:
a)
b)
c)
d)

Laudo pericial.
Parecer técnico.
Relatório policial.
Reprodução simulada.

Leia o texto e responda às questões 37 e 38.

5

10

15

"Há século e meio, Marx achava que a riqueza resultava da exploração da mais-valia
do trabalho proletário pela classe burguesa. A ideia não passou no "provão" da
história. As desigualdades nas sociedades modernas provêm sobretudo de que alguns
conseguem maior produtividade, e acumulam mais, por conta do que produzem. Bill
Gates começou na garagem de casa com talento e informação, e se fez multibilionário
com suas inovações tecnológicas. O mistério do progresso está na inovação e na
acumulação. A acumulação aumenta a desigualdade em relação ao que não acumulou.
Há dois séculos, as diferenças de renda per capita entre os países ricos e os
mais pobres eram de duas ou três vezes. O crescimento da produtividade dos atuais
países industrializados, entre 1820 e 1913, foi quase sete vezes maior do que entre
1700 e 1820, e a renda real per capita cresceu três vezes no período. Hoje, a
diferença entre a Suíça e o Burundi, é de 390 vezes, e entre a média dos
industrializados e a dos de mais baixa renda, é de 74 vezes. Possivelmente, o fator
mais perverso terá sido o crescimento populacional descontrolado, que condenou
os subdesenvolvidos a carregar água em peneira."
CAMPOS, Roberto. O bom selvagem e a sociedade cruel. In:< www.gramaticaonline.com.br>. Acesso em: 12 ago. 2009. (Adaptado).

QUESTÃO 37
Quanto à compreensão do texto, é CORRETO afirmar:
a) As diferenças sociais entre mais ricos e mais pobres mantêm-se estáveis com o passar dos séculos.
b) O autor afirma que a teoria de Marx obteve comprovação ao analisar as desigualdades da sociedade moderna.
c) O crescimento populacional é importante, mas não é fator determinante para a pobreza nos países menos
industrializados.
d) Segundo o autor, o fator preponderante para as desigualdades está na produção, fazendo com que os maiores
produtores tenham também as maiores riquezas.
QUESTÃO 38
Quando o autor comenta, nas linhas 2 e 3, que “A ideia não passou no “provão” da história”, ele está afirmando o seguinte:
a) O pensamento de Marx sobre a exploração do trabalho e da mais-valia não se comprova historicamente como
forma de acumulação da riqueza.
b) Não havia argumentos para provar o contrário, pois só há riqueza com exploração.
c) Os historiadores conseguiram provar a veracidade do pensamento de Marx.
d) Marx não tinha condições de comprovar sua tese.
QUESTÃO 39
Quanto à tipologia textual, pode-se afirmar que, predominantemente, o relatório policial caracteriza-se por ser:
a)
b)
c)
d)

Narrativo
Descritivo
Dissertativo
Narrativo e descritivo
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QUESTÃO 40
Quanto à concordância verbal, assinale a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Choveram problemas durante a investigação.
Um ou outro candidato serão presidentes.
Não serei eu que pagará a conta.
Vossa Excelência fostes infiel.

QUESTÃO 41
Quanto à concordância verbal, assinale a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Problemas, decepções, tudo impediam suas ações.
Vossa Senhoria comportou-se mal na festa.
Soaram 5 horas o relógio da igreja.
Não haviam motivos para revolta.

QUESTÃO 42
Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

É vedada visita aos presos às quintas-feiras.
Anexas às folhas segue a informação.
Os agentes estavam sós na sala.
As alunas estavam só.

QUESTÃO 43
Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Permitam-nos que as deixem só.
O agente enviou em anexo a carta.
É proibida aos agentes emitir juízos de valor.
Há um relógio que torna inesquecível todas as horas.

QUESTÃO 44
“Determino aos agentes de polícia desta delegacia que procedam diligências acerca do crime de homicídio
noticiado no BO 457/2009, em anexo, e localizem o paradeiro do acusado. Deverá ser apresentado relatório da
investigação no prazo de cinco dias.”
Quanto à função da linguagem presente no texto, assinale a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

Apelativa
Expressiva
Fática
Referencial
Espaço para rascunho
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS
Questão

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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Alternativas

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
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