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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

a cama, mais chineses.
VERÍSSIMO, Luis Fernando. (<www.sinprors.org.br/extraclasse/
jun07/verissimo.asp>)Leia o texto abaixo e responda às questões

propostas.

Já somos 6 bilhões, não contando o milhão e
pouco que nasceu desde o começo desta frase. Se
fosse um planeta bem administrado isto não
assustaria tanto. Mas é, além de tudo, um lugar
mal frequentado. Temos a fertilidade de coelhos e o
caráter de chacais, que, como se sabe, são animais
sem qualquer espírito de solidariedade. As
megacidades, que um dia foram símbolos da
felicidade bem distribuída que a ciência e a técnica
nos trariam – um helicóptero em cada garagem e
caloria sintética para todos, segundo as projeções
futuristas de anos atrás –, se transformaram em
representações da injustiça sem remédio, cidadelas
de privilégio cercadas de miséria, uma réplica exata
do mundo feudal, só que com monóxido de carbono.

Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre as que se preparam –
conscientemente ou não – para um mundo desigual e
apertado e as que confiam que as cidadelas resistirão
às hordas sem espaço. Os jornais ficaram mais
estreitos para economizar papel, mas também
porque diminui a área para expansão dos nossos
cotovelos. Chegaremos ao tabloide radical, duas ou
três colunas magras onde tudo terá de ser dito com
concisão desesperada. Adeus advérbios de modo e
frases longas, adeus frivolidades e divagações
superficiais como esta. A tendência de tudo feito pelo
homem é para a diminuição – dos telefones e
computadores portáteis aos assentos na classe
econômica. O próprio ser humano trata de perder
volume, não por razões estéticas ou de saúde, mas
para poder caber no mundo.

No Japão, onde muita gente convive há anos
com pouco lugar, o espaço é sagrado. Surpreende a
extensão dos jardins do palácio imperial no centro de
Tóquio, uma cidade onde nem milionário costuma ter
mais de dois quartos, o que dirá um quintal. É que o
espaço é a suprema deferência japonesa. O
imperador sacralizado é ele e sua imensa
circunstância.

Já nos Estados Unidos, reverencia-se o
espaço com o desperdício. Para entender os
americanos você precisa entender a sua
classificação de camas de acordo com o tamanho:

, tamanho rainha, , para reis, e,
era inevitável, , do tamanho de jardins
imperiais. É o espaço como suprema ostentação,
pois – a não ser para orgias e piqueniques – nada é
mais supérfluo do que espaço sobrando numa cama,
exatamente o lugar onde não se vai a lugar algum.

Os americanos ainda não se deram conta de
que, quando chegar o dia em que haverá chineses
embaixo de todas as camas do mundo, quanto maior

Nosso espaço

queen size king size
emperor size

Questão 01

De acordo com o texto, apenas uma das alternativas
abaixo é verdadeira.Assinale-a.

A) A única característica que diferencia o período
feudal dos tempos atuais é a grande quantidade
de monóxido de carbono que havia naquela
época.

B) Um dos problemas mais graves que enfrentamos
é o elevado índice populacional e a falta de
solidariedade entre as pessoas.

C) As grandes cidades, onde se encontram
tecnologia de ponta e desenvolvimento científico,
representam o espaço de maior prosperidade.

D) Segundo o autor do texto, os japoneses,
representados pela figura do imperador, é o povo
que melhor convive com o excesso de espaço
físico.

E) Ao comparar Japão e Estados Unidos, o autor
demonstra sua admiração pela maneira com que
os americanos se relacionam com o espaço físico.

Questão 02

Em qual dos trechos abaixo, o autor emite um
julgamento de valor a respeito de sua própria
produção escrita?

A) “Já somos 6 bilhões, não contando o milhão e
pouco que nasceu desde o começo desta frase.”

B) “Mas é, além de tudo, um lugar mal frequentado.”
C) “Adeus advérbios de modo e frases longas, adeus

frivolidades e divagações superficiais como esta.”
D) “Para entender os americanos você precisa

entender a sua classificação de camas de acordo
com o tamanho [...]”

E) “Chegaremos ao tabloide radical, duas ou três
colunas magras onde tudo terá de ser dito com
concisão desesperada.”

Questão 03

Conhecendo a regência do verbo CONFIAR,
percebe-se que, ao redigir o período abaixo, o autor
optou pela omissão da preposição:

“Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre as que se preparam –
conscientemente ou não – para um mundo desigual e
apertado e as que confiam que as cidadelas resistirão
às hordas sem espaço.”

A) a
B) com
C) de
D) para
E) em
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Questão 05

Na relação textual, o quarto parágrafo estabelece
com o terceiro uma relação de:

A) temporalidade.
B) oposição.
C) consequência.
D) conformidade.
E) finalidade.

Questão 04

Apenas um dos elementos de coesão destacados
NÃO retoma, no texto, um termo anunciado
anteriormente.Aponte-o.

A) “Se fosse um planeta bem administrado ISTO não
assustaria tanto.” (parágrafo 1)

B) “As megacidades, QUE um dia foram símbolos da
felicidade bem distribuída que a ciência e a
técnica nos trariam [...]” (parágrafo 1)

C) “Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre AS que se preparam
– conscientemente ou não – para um mundo
desigual [...]” (parágrafo 2)

D) “MAS é, além de tudo, um lugar mal frequentado.”
(parágrafo 1)

E) “[...] e AS que confiam que as cidadelas resistirão
às hordas sem espaço.” (parágrafo 2)

Questão 06

Que opção apresenta, respectivamente, os
sinônimos das palavras destacadas nos trechos
abaixo?

“[...] e as que confiam que as cidadelas resistirão às
HORDAS sem espaço.”
“É que o espaço é a suprema DEFERÊNCIA
japonesa.”
“É o espaço como suprema OSTENTAÇÃO [...]”

A) limites - variedade - respeito
B) cidades - divergência - habilidade
C) pessoas carentes - orgulho - imposição
D) bando indisciplinado - reverência - exibição
E) malfeitores - displicência - grandeza

Questão 07

A conjunção que introduz o período: “Se fosse um
planeta bem administrado isto não assustaria tanto.”,
expressa:

A) causa.
B) conformidade.
C) finalidade.
D) comparação.
E) condição.

Questão 08

O autor desenvolve sua tese com frases carregadas
de ironia. Dentre as opções abaixo, identifique o
trecho em que se observa claramente essa figura de
linguagem.

A) “O próprio ser humano trata de perder volume,
não por razões estéticas ou de saúde, mas para
poder caber no mundo.”

B) “No Japão, onde muita gente convive há anos com
pouco lugar, o espaço é sagrado”.

C) “É que o espaço é a suprema deferência
japonesa.”

D) “Nosso futuro é a aglomeração urbana e as
sociedades se dividem entre as que se preparam
– conscientemente ou não – para um mundo
desigual e apertado e as que confiam que as
cidadelas resistirão às hordas sem espaço.”

E) “Surpreende a extensão dos jardins do palácio
imperial no centro de Tóquio, uma cidade onde
nem milionário costuma ter mais de dois quartos
[...]”

Questão 10

No que diz respeito à colocação pronominal, apenas
uma das opções abaixo NÃO segue a norma culta da
língua.Assinale-a.

A) Tenho trazido-o sempre comigo!
B) Tudo lhe será perdoado.
C) Queria saber o que se tinha passado.
D) O coordenador veio interromper-me.
E) Como te hei de receber em minha casa?

Questão 09

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo.

Essa constatação, carregada de estranha obviedade,
obriga-nos quase ___ tratar como uma circunstância
paralela e eventual aquela que deve ser considerada
___ marca humana por excelência: ___ capacidade
de reflexão e consciência.

A) à - a - a
B) à - à - a
C) a - a - a
D) a - à - a
E) a - a - à
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Questão 11

“[...] redefiniu as fronteiras entre as Américas
Portuguesa e Espanhola, anulando o estabelecido no
Tratado de Tordesilhas: Portugal garantia o controle
da maior parte da Bacia Amazônica, enquanto que a
Espanha controlava a maior parte da baixa do Prata.
Neste Tratado, o princípio do usucapião (

), que quer dizer a terra pertence a quem a
ocupa, foi levado em consideração pela primeira vez.”

A redefinição do território colonial brasileiro foi
realizada por meio de alguns tratados. O tratado ao
qual o texto faz referência é o de:

A) Lisboa (1681).
B) Madri (1750).
C) Santo Idelfonso (1777).
D) Badajós (1801).
E) Petrópolis (1903).

uti
possidetis

(Retirado do site: <http://www.ibge.gov.br/brasil500/constrterrit/
territ_legalizado.html> em 27/12/2012)

Questão 12

CAPÍTULO I

Da Criação do Estado de Rondônia

Art. 1º - Fica criado o Estado de Rondônia, mediante a
elevação do Território Federal do mesmo nome a
essa condição, mantidos os seus atuais limites e
confrontações.

Art. 2º - A Cidade de Porto Velho - será a Capital do
novo Estado.

A criação do estado de Rondônia efetivou-se através
da Lei Complementar n° 41, de 22 de dezembro de
1981, que elevou o Território Federal já existente à
condição de Estado, mantendo seus limites e
fronteiras. Respectivamente, era Presidente do Brasil
e foi instituído como primeiro governante do Estado
na ocasião:

A) Fernando Collor de Melo e Jerônimo Garcia de
Santana.

B) Getúlio Vargas e Ivo Cassol.
C) Fernando Henrique Cardoso e ÂngeloAgelin.
D) Castelo Branco e Valdir Raupp.
E) João Batista Figueiredo e Jorge Teixeira de

Oliveira.

(Lei Complementar n° 41, de 22 de dezembro de
1981)

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA Questão 13

Em relação a sua face sudeste, o estado de Rondônia
faz fronteira com:

A) Mato Grosso eAcre.
B) Acre eAmazonas.
C) Mato Grosso e Bolívia.
D) Bolívia eAmazonas.
E) Mato Grosso do Sul e Paraná.

Questão 14

A rede hidrográfica do estado de Rondônia é
representada pelo rio Madeira e seus afluentes, que
formam bacias hidrográficas significativas. NÃO
compõe a hidrografia de Rondônia a seguinte bacia
hidrográfica:

A) Jamari.
B) Abunã.
C) Mamoré.
D) Guaporé.
E) Paraná.

Questão 15

A origem do nome do atual estado de Rondônia
deve-se a uma homenagem ao sertanista Marechal
Cândido Rondon, personagem importante na
ocupação da região. O início das expedições de
Rondon que ampliaram o conhecimento da região
Norte foi motivado pela famosa Comissão Rondon,
que consistia na:

A) instalação de linhas telegráficas estratégicas pelo
interior.

B) construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré.
C) pesquisa etnológica das populações indígenas

locais.
D) delimitação e fiscalização das fronteiras de

Rondônia.
E) oficialização da extração da borracha pelo interior

do território.
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Questão 16

Taylor propôs a criação de uma ciência administrativa
com a preocupação de racionalizar, padronizar e
prescrever normas de conduta ao administrador.
Para tanto, achava que o administrador devia seguir
princípios, entre os quais o princípio:

A) do planejamento, que consiste em verificar se o
trabalho está sendo executado de acordo com os
métodos estabelecidos.

B) da hierarquia para distribuir de maneira vertical o
poder e as obrigações dos operários.

C) da execução, que procura substituir o empirismo e
a improvisação do trabalho por métodos
científicos.

D) da unidade de comando, de tal forma que um
operário possa obedecer, ao mesmo tempo, a
dois chefes.

E) do preparo, cujo objetivo é selecionar
cientificamente o trabalhador.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17

Um órgão público estuda a possibilidade de adotar,
em uma de suas áreas, uma estrutura que combine a
d e p a r t a m e n t a l i z a ç ã o f u n c i o n a l c o m a
departamentalização por projetos ou produtos.
Como resultado, essa área terá uma estrutura:

A) linear, cuja maior vantagem é a flexibilidade do
uso de recursos.

B) matricial, que apresenta como desvantagem a
dubiedade de comando.

C) linha-staff, tendo como desvantagem o auxílio de
especialistas aos órgão de linha.

D) por unidade de negócios, cujo maior problema é a
falta de autonomia.

E) por cliente, que tem a vantagem de contribuir para
a redução de custos.

Questão 19

Criada por Shewhart e divulgada por Deming, a
ferramenta da qualidade usada para buscar níveis
mais elevados de melhoria é conhecida como ciclo:

A) POCCC
B) PODC
C) seis sigma
D) PDCA
E) POLC

Questão 20

Segundo Fayol, as funções básicas de uma empresa
são:

A) planejar, organizar, comandar, coordenar e
controlar.

B) planejar, organizar, dirigir e controlar.
C) técnicas, comerciais, financeiras, de segurança,

contábeis e administrativas.
D) de marketing, comerciais, de RH, financeiras e de

segurança.
E) comerciais, técnicas, financeiras, contábeis e de

segurança.

Questão 18

Na condição de consultor da qualidade, João
pretende utilizar uma técnica que ajude a identificar
as causas de um problema na área de produção.
Nesse caso, ele deve usar a ferramenta conhecida
como:

A) espinha-de-peixe.
B) gráfico de pareto.
C) 5W2H
D) engenharia simultânea.
E) matriz GUT.

Questão 21

A afirmação que diz que cada empregado deve
receber ordens de apenas um superior é conhecida
como princípio da:

A) unidade de direção.
B) autoridade e responsabilidade.
C) unidade de comando.
D) divisão do trabalho.
E) disciplina.

Questão 22

A visão de que as organizações são constituídas por
unidades interdependentes, além de manter
interações constantes com o ambiente externo, é
própria da teoria:

A) sistêmica da administração.
B) burocrática da administração.
C) da administração científica.
D) teoria clássica.
E) de relações humanas.
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Questão 23

Aferramenta mais adequada para o desenho e para a
análise de processos é conhecida como:

A) funcionograma.
B) organograma.
C) histograma.
D) QDT.
E) fluxograma.

Questão 24

Organograma, QDT e manual são ferramentas
usadas, nessa ordem, para:

A) representar a estrutura formal de uma
organização, analisar a distribuição de tarefas e
uniformizar procedimentos.

B) uniformizar procedimentos, analisar a distribuição
de tarefas e representar a estrutura formal de uma
organização.

C) analisar a distribuição de tarefas, representar a
estrutura formal de uma organização e
uniformizar procedimentos.

D) analisar a distribuição de tarefas, uniformizar
procedimentos e representar a estrutura formal de
uma organização.

E) uniformizar procedimentos, representar a
estrutura formal de uma organização e analisar a
distribuição de tarefas.

Questão 26

Preocupado com o baixo desempenho da sua equipe,
Rafael, gerente de um órgão público, constatou um
alto nível de desânimo e falta de confiança de seus
subordinados.
Considerando o modelo de Maslow, assinale a opção
que identifica o nível de necessidades dessa equipe.

A) Fisiológicas.
B) De segurança.
C) De autoestima.
D) Sociais.
E) De autorrealização.

Questão 25

Considerando o modelo de Frederick Herzberg sobre
o comportamento das pessoas em relação ao
trabalho, escolha a opção que apresenta apenas
fatores motivacionais.

A) Salário, tarefa, ambiente físico, autonomia.
B) Trabalho, autonomia, ambiente físico.
C) Relacionamento com colegas, autonomia, salário.
D) Tarefa, responsabilidade e possibilidade de

crescimento.
E) Benefícios sociais, relação com supervisor,

salário.

Questão 27

Gabriela, chefe da área de produção de uma empresa
industrial, costuma repetir que o papel de um líder é
definir o que, como, onde e quem deve fazer o
trabalho. Segundo ela, chefe é pago para mandar e
subordinado para obedecer e executar.
Pelo comportamento de Gabriela, pode-se afirmar
que seu estilo de liderança é o:

A) liberal.
B) autocrático.
C) democrático.
D) situacional.
E) contingencial.

Questão 28

Sobre o modelo mecanístico de organização,
pode-se afirmar que tem as seguintes características:

A) estrutura burocrática, flexibilidade e facilidade de
adaptação.

B) flexibilidade, dificuldade de adaptação e estrutura
burocrática.

C) decisões descentralizadas, hierarquia rígida e
flexibilidade.

D) amplitude de controle alta, estrutura burocrática e
flexibilidade.

E) estrutura burocrática, dificuldade de adaptação e
amplitude de controle estreita.
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Questão 29

É característica do modelo burocrático de
organização, EXCETO:

A) caráter legal das normas e dos procedimentos.
B) centralização das decisões.
C) capacidade de adaptação.
D) falta de iniciativa.
E) impessoalidade nas relações.

Questão 30

Areengenharia enfatiza:

A) a estrutura organizacional.
B) a produção em massa.
C) os departamentos.
D) os processos.
E) as normas e os procedimentos.

Questão 33

Considerando o modelo SWOT, um cenário que
combina oportunidades com pontos fortes requer da
empresa uma política de:

A) manutenção.
B) saída.
C) ação defensiva.
D) ação ofensiva.
E) desinvestimento.

Questão 35

No que diz respeito ao orçamento da União, dos
Estados e Municípios, a afirmação que diz que “todas
as receitas e todas as despesas devem estar contidas
no orçamento” corresponde ao princípio da:

A) legalidade.
B) universalidade.
C) periodicidade.
D) exclusividade.
E) publicidade.

Questão 36

O Plano Plurianual (PPA), conforme o § 2º, do
artigo 35, do “Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias”, tem como prazo de encaminhamento
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional:

A) 22 de dezembro do primeiro ano de governo.
B) 30 de junho do ano de governo.
C) 15 de abril do ano de governo.
D) 31 de agosto do ano de governo.
E) 22 de dezembro do último ano de governo.

primeiro
primeiro

primeiro

Questão 31

São características do planejamento estratégico:

A) visão de longo prazo e abrangência de toda a
organização.

B) envolvimento de todas as áreas e visão de curto
prazo.

C) visão de curto prazo e abrangência de toda a
organização.

D) foco nas rotinas e visão de médio prazo.
E) foco no longo prazo e abrangência restrita a cada

área.

Questão 32

Segundo Porter, a estratégia de liderança em custo
exige:

A) grandes investimentos em publicidade e
assistência técnica.

B) controle rígido de despesas e investimento em
P & D.

C) altos investimentos em publicidade e parceria
com fornecedores.

D) variedade de produtos e altos investimentos em
publicidade.

E) instalações em escala eficiente e redução de
despesas.

Questão 34

Sobre os conceitos de missão e visão organizacional,
é correto afirmar que:

A) o primeiro declara o que se deseja ser no futuro e o
segundo a razão de sua existência.

B) o primeiro declara as virtudes e o segundo o que
se deseja ser no futuro.

C) o primeiro fala da sua razão de existir e o segundo
declara o que a organização quer ser no futuro.

D) o primeiro fala da sua razão de existir e o segundo
dos objetivos de curto prazo.

E) o primeiro fala dos objetivos de curto prazo e o
segundo declara suas virtudes.
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Questão 37

Dentre os princípios da licitação, encontra-se o da:

A) vinculação ao instrumento convocatório.
B) exclusividade.
C) unidade.
D) periodicidade.
E) reserva legal.

Questão 38

Atomada de preço é cabível na:

A) contratação de serviços ou compras com valor
estimado de até R$ 80.000,00.

B) contratação de serviços ou aquisição de bens até
R$ 650.000,00.

C) contratação de serviços ou aquisição de bens até
R$ 1.500.000,00.

D) escolha de projeto técnico ou científico.
E) alienação de bens julgados inservíveis.

Questão 39

Sobre o sistema ERP ( ), é
correto afirmar que:

A) limita-se a apoiar as decisões da área de
produção, inclusive a programação e o controle de
produção.

B) consiste num sistema de planejamento de
recursos materiais, apoiando a área de logística.

C) é um sistema interfuncional que integra os dados
de todas as áreas organizacionais.

D) t rata-se de um sistema desenvolv ido
especialmente para a área de finanças.

E) apoia, especialmente, a área de vendas,
fornecendo dados sobre o perfil dos clientes.

interprise resource planning

Questão 41

A respeito da fase de recrutamento de recursos
humanos, é correto afirmar que:

A) funciona como um processo de filtro que permite
que apenas algumas pessoas possam ingressar
na organização.

B) adequa cada pessoa a seu cargo e desenvolve a
força de trabalho da organização.

C) consiste no processo de formalização do contrato
de trabalho.

D) desenha o cargo, definindo as tarefas a realizar e
os requisitos para ocupá-lo.

E) a organização divulga e oferece oportunidades de
trabalho ao mercado de trabalho.

Questão 42

Arespeito da fase de seleção de recursos humanos, é
correto o que se afirma em:

A) Consiste na escolha dos benefícios que serão
oferecidos ao futuro empregado.

B) Define as tarefas a realizar e os benefícios a
oferecer ao futuro empregado.

C) Significa desenvolver qualidades nos recursos
humanos a fim de realizar suas tarefas de maneira
mais eficiente.

D) É um conjunto de atividades desenhadas para
atrair candidatos qualificados para a organização.

E) É o processo pelo qual a organização escolhe,
entre vários candidatos, aquele que mais se
adequa ao cargo.

Questão 40

Segundo os níveis de decisões organizacionais, o
sistema de informação:

A) operacional (SPT) apresenta dados abrangentes,
normalmente em forma de gráficos e tabelas, e
apoia as decisões de caráter operacional.

B) gerencial (SIG) apresenta dados de maneira
detalhada, como preço, quantidade estocada,
especificações de produtos etc., e apoia o nível
tático.

C) estratégico (SIE) mostra informações internas e
detalhadas e apoia o nível institucional.

D) gerencial (SIG) disponibiliza dados e informações
consolidadas e apoia o nível tático.

E) operacional (SAD) disponibiliza dados e
informações abrangentes e apoia as decisões de
caráter estratégico.

Questão 43

Sobre o moderno conceito de treinamento, é correto
afirmar que consiste num meio para:

A) adequar cada pessoa ao seu cargo.
B) alavancar o desempenho no cargo e trazer

melhores resultados para a organização.
C) atrair novos talentos para a organização.
D) desenvolver competências nas pessoas para que

se tornem mais criativas, inovadoras e produtivas.
E) dirigir as pessoas para o alcance dos objetivos

organizacionais.
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Questão 44

Aavaliação de desempenho tem como objetivos:

A) proporcionar ao empregado e atrair
novos candidatos.

B) realizar um julgamento sistemático sobre o
desempenho do empregado e atrair novos
candidatos.

C) realizar um julgamento sistemático sobre o
desempenho do empregado e proporcionar

ao empregado.
D) proporcionar ao empregado e reduzir

custos com mão de obra.
E) aumentar investimentos em RH e atrair novos

candidatos.

feedback

feedback
feedback

Questão 48

É característica dos projetos:

A) ser um empreendimento independente.
B) ser contínuo.
C) não ter prazo determinado.
D) não ter custo definido.
E) apresentar dificuldade de controle.

Questão 45

Auxílio-refeição e plano de saúde para os
empregados, constituem:

A) salários diretos.
B) benefícios sociais.
C) benefícios salariais.
D) atrativos salariais.
E) encargos sociais.

Questão 46

Sobre a curvaABC, é correto afirmar que a:

A) letraArepresenta os itens mais importantes.
B) letra C representa os itens menos importantes.
C) letra B representa os itens mais importantes.
D) letra C representa os itens mais importantes.
E) letraArepresenta os itens intermediários.

Questão 47

A opção que define melhor a segurança e higiene no
trabalho é:

A) Normas e procedimentos que visam à proteção
física do trabalhador.

B) Normas e procedimentos que visam à proteção da
integridade física e mental do trabalhador.

C) Conjunto de medidas que visam à proteção
emocional do trabalhador.

D) Normas e procedimentos que visam à orientação
quanto aos perigos ao trabalhador.

E) Procedimentos e normas sobre o uso de
equipamentos de proteção individual.

Questão 49

São áreas de conhecimento da administração de
projeto:

A) escopo, atividades e riscos.
B) escopo, tempo e riscos.
C) escopo, qualidade e liderança.
D) escopo, custo e normas.
E) escopo, estrutura e integração.

Questão 50

É função da administração de material, EXCETO:

A) realizar controle de estoque.
B) atualizar o sistema de compras.
C) manter cadastro de fornecedores.
D) gerir os recursos financeiros.
E) entregar a matéria-prima à área de produção.


