


Emprego Público para Agente de Combate a Endemias I - PBH/ MG. 

2



Emprego Público para Agente de Combate a Endemias I - PBH/ MG. 

3

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA 

QUESTÃO 01  

O Ministério da Saúde, em setembro de 2005, definiu a Agenda de Compromisso pela 

Saúde que agrega 3 (três) eixos: 

É CORRETO afirmar que estes 3 (três) eixos são: 

(A) Controle da Chikungunya. 

Controle da Dengue. 

Controle da Leishmaniose. 

(B) Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Pacto em Defesa da Vida. 

Pacto de Gestão. 

(C) Acordo de Defesa aos Programas de Saúde dos Estados. 

Acordo de Defesa aos Programas de Saúde dos Municípios. 

Acordo de Defesa aos Programas Sociais. 

(D) Compromissos de Controle Financeiro dos Estados. 

Compromissos de Controle Financeiro dos Municípios. 

Compromissos de Controle Financeiro dos Programas Sociais. 
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QUESTÃO 02  

Na base do processo de criação do Sistema Único de Saúde (SUS) é CORRETO afirmar 

que encontram-se: 

(A) O conceito ampliado de saúde, a necessidade de criar políticas públicas para 

promovê-la, o imperativo da participação social na construção do sistema e das 

políticas de saúde. 

(B) O conceito específico de saúde, necessidade de criar políticas particulares para 

promovê-la e evitar a participação social na construção do sistema e das políticas 

de saúde. 

(C) O conceito específico de doença, necessidade de criar políticas particulares para 

promovê-la e evitar a participação social na construção do sistema e das políticas 

de saúde.

(D) O conceito específico de controle de endemias, foco na melhoria dos diagnósticos e 

tratamento de doenças negligenciadas e a necessidade de criar políticas pela 

melhoria de qualidade de vida. 
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QUESTÃO 03  

Marque a alternativa abaixo que apresenta a continuidade CORRETA ao texto: 

Na Constituição Federal de 1988, o estado brasileiro assume, como seus objetivos 

precípuos, a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de todos 

e a construção de uma sociedade solidária sem quaisquer formas de discriminação. Tais 

objetivos marcam o modo de conceber os direitos de cidadania e os deveres do estado no 

País, entre os quais a saúde (BRASIL,1998). Neste contexto, a garantia da saúde implica 

assegurar o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços de saúde, como 

também à formulação de políticas sociais e econômicas que operem na redução dos riscos 

de adoecer. No texto constitucional tem-se ainda que o sistema sanitário brasileiro 

(A) não faz parte de agenda de compromissos pela saúde do Ministério da Saúde. 

(B) encontra-se comprometido com a integralidade da atenção à saúde quando suas 

ações e serviços são instados a trabalhar no diagnóstico e tratamento de doenças 

hídricas de forma centralizada e sem participação social. 

(C) encontra-se comprometido com a integralidade da atenção à saúde, quando suas 

ações e serviços são instados a trabalhar pela promoção, proteção e recuperação 

da saúde, com a descentralização e com a participação social. 

(D) encontra-se desgastado e politicamente descontrolado, tendo-se em vista o pouco 

crescimento das tubulações de esgoto nos municípios. 
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QUESTÃO 04  

“Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 

seus determinantes e condicionantes – modo de viver, condições de trabalho, habitação, 

ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.” 

Este texto refere-se: 

(A) Ao objetivo específico da Política Estadual de Humanização do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

(B) Às estratégias de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(C) Às diretrizes da Política Nacional de implementação do Sistema Único de Saúde 

(SUS).

(D) Ao objetivo geral da Política Nacional de Promoção de Saúde. 

QUESTÃO 05  

Leia os itens abaixo e marque a alternativa CORRETA.

São Diretrizes da Política de Promoção da Saúde: 

I. Reconhecer na promoção da saúde uma parte fundamental da busca da equidade, 

da melhoria da qualidade de vida e de saúde; 

II. Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propicie o 

desenvolvimento integral das ações de promoção de saúde; 

III. Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de 

promoção da saúde, em especial a equidade e o empoderamento individual e 

comunitário.

(A) Os itens I, II e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(D) Apenas o item I está correto. 
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QUESTÃO 06 

De acordo com as responsabilidades de cada esfera de gestão do Sistema Único de 

Saúde SUS – Ministério da Saúde, Estados e Municípios, destacamos as estratégias 

preconizadas para implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde. 

Leia as afirmativas abaixo e coloque V para verdadeiro e F para Falso. 

� )  Estruturação e fortalecimento das ações de promoção da saúde no Sistema 

Único de Saúde (SUS), privilegiando as práticas de saúde sensíveis à realidade 

do Brasil; 

� )  Estímulo à inserção de ações de promoção da saúde em todos os níveis de 

atenção, com ênfase na atenção básica, voltadas às ações de cuidado com o 

corpo e a saúde, alimentação saudável e prevenção e controle ao tabagismo; 

� ) Desenvolvimento de estratégia de qualidade em ações de promoção da saúde 

para profissionais de saúde inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS). 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

(A) F – V – V. 

(B) V – V – V. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – F. 

QUESTÃO 07  

Os serviços médicos particulares quando conveniados e contratados sob Diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), são chamados de: 

(A) Parceiros. 

(B) Auxiliares. 

(C) Colaboradores. 

(D) Complementares. 
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QUESTÃO 08  

O compromisso do Sistema Único de Saúde (SUS) é assegurar a todos, 

indiscriminadamente, serviços e ações de saúde, de forma: 

(A) democrática e beneficiando os setores de caridade. 

(B) parcial, inoportuna e veloz. 

(C) equânime, adequada e progressiva. 

(D) equânime, ordinária e autoritária. 

QUESTÃO 09  

Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) se 

norteia pelos seguintes princípios doutrinários: 

(A) universalidade, equidade e integridade. 

(B) justiça, perfeição e fé. 

(C) sobriedade, serenidade e harmonia. 

(D) parcialidade, arbitrariedade e despotismo. 

QUESTÃO 10  

Os problemas enfrentados pela população e trabalhadores da saúde, como as filas, a 

insensibilidade dos trabalhadores frente ao sofrimento das pessoas, os tratamentos 

desrespeitosos, o isolamento das pessoas de suas redes sócio-familiares nos 

procedimentos, consultas e internações, as práticas de gestão autoritária e deficiências 

nas condições concretas de trabalho fez com que fosse desenvolvida: 

(A) a Política Nacional de Promoção de Saúde. 

(B) a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) – PNH/MS (PNH) como iniciativa inovadora no Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

(C) a Política de arrecadação dos mais abonados e doação para os de poucos recursos. 

(D) a Política Estadual e Municipal de atenção aos menos favorecidos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 11 

Marque a alternativa CORRETA.

É uma atribuição de competência da Prefeitura no Programa Nacional de Controle da 

Dengue (PNCD):  

(A) Gestão da vigilância epidemiológica e entomológica da Dengue. 

(B) Fomento e execução de programa de capacitação de recursos humanos alocados 

para o programa. 

(C) Coordenação de cooperação técnica com países de fronteiras com problema de 

transmissão da Dengue. 

(D) Notificação de casos da Dengue. 

QUESTÃO 12 

Em relação ao inseto Lutzomya Longipalpis, é CORRETO afirmar que: 

(A) Após a cópula, as fêmeas colocam seus ovos sobre as águas limpas e sombreadas. 

(B) Os ovos eclodem geralmente um a dois meses após a postura. 

(C) O ciclo biológico de Lutzomya Longipalpis se processa no ambiente terrestre e 

compreende quatro fases de desenvolvimento: ovo, larva (com quatro estádios), 

pupa e adulto. 

(D) As larvas de terceiro estádio transformam-se em pupas, que são menos resistentes 

às variações de umidade do que os ovos e larvas. As pupas se alimentam 

vorazmente de acordo com as condições do meio ambiente. 
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QUESTÃO 13 

Sobre a transmissão da Leishmaniose Visceral, é CORRETO afirmar que: 

(A) No Brasil, a forma de transmissão é através de picada dos vetores – L. Longipalpis

ou L. cruzi – infectados pela Leishmania (L.) chagasi.

(B) Alguns autores admitem a hipótese da transmissão entre a população canina 

através da ingestão de ossos infectados e mesmo através de mordeduras, cópula, 

ingestão de pássaros contaminados, porém, as evidências são grandes sobre a 

importância epidemiológica destes mecanismos de transmissão para humanos. 

(C) Ocorre transmissão direta da Leishmaniose Visceral de pessoa a pessoa. 

(D) A transmissão ocorre independentemente de haver o parasitismo na pele ou no 

sangue periférico do hospedeiro. 

QUESTÃO 14 

Sobre a picada do escorpião, é CORRETO afirmar que: 

(A) Os escorpiões são todos igualmente tóxicos e pessoas altamente alérgicas não são 

reativas ao veneno de escorpiões apresentando reações brandas. 

(B) Para uma picada de escorpião, o tratamento usual consiste em colocar terra e sal no 

local, em seguida, levá-lo ao hospital. 

(C) A maioria dos adultos não tem que se preocupar com os efeitos de uma picada de 

escorpião. No entanto, as crianças, os idosos e aqueles que já sofrem de problemas 

de saúde estão em risco de graves efeitos de uma picada. 

(D) Após a picada de escorpião, deve-se levar o paciente, imediatamente, ao hospital 

para aplicar o soro antiofídico. 
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QUESTÃO 15 

Marque a alternativa CORRETA.

São medidas de controle ético da população de cães e gatos adotadas em Belo Horizonte: 

(A) Manter os cães soltos sem nenhuma medida de controle. Praticar eutanásia em 

coletivo, dos soros positivos, para leishmaniose. 

(B) Castrar e vacinar os cães de rua e mantê-los em canis, aguardando adoção. Não 

praticar eutanásia em nenhum cão e sim tratamento. 

(C) Praticar a eutanásia coletiva, de todos os cães de rua, independente de resultados 

de exames sorológicos, para leishmaniose. 

(D) Castrar e vacinar os cães de rua e soltá-los, após tentativa frustrada de adoção, no 

local de sua captura. Praticar a eutanásia dos soros positivos, para leishmaniose, 

individualmente. 

QUESTÃO 16

Medidas de antirratização, utilização de água potável para consumo humano, limpeza e 

desinfecção de áreas que sofreram inundações, referem-se melhor à prevenção de:

(A) Dengue. 

(B) Leptospirose. 

(C) Leishmaniose. 

(D) Raiva. 
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QUESTÃO 17 

Animais roedores sinantrópicos domésticos e selvagens são os reservatórios essenciais 

para a persistência dos focos de infecção. Os seres humanos são apenas hospedeiros 

acidentais e terminais dentro da cadeia de transmissão. Esta afirmação está relacionada à:

(A) Leptospirose. 

(B) Dengue. 

(C) Leishmaniose Visceral. 

(D) Raiva. 

QUESTÃO 18

Qual é o agente etiológico da Dengue? 

(A) Bactéria. 

(B) Fungo. 

(C) Inseto. 

(D) Vírus. 

QUESTÃO 19

Qual é o período de incubação da Dengue? 

(A) de 18 dias a 70 dias. 

(B) de 23 dias a 60 dias. 

(C) de 3 dias a 15 dias. 

(D) de 38 dias a 90 dias.
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QUESTÃO 20 

Em relação ao período de transmissibilidade da Dengue, marque a alternativa CORRETA:

(A) o homem infecta o mosquito durante o período de viremia, que começa sete dias 

depois da febre e perdura até o décimo dia de doença.

(B) o homem infecta o mosquito durante o período de viremia, que começa sete dias 

depois da febre e perdura até o décimo quinto dia de doença.  

(C) o homem infecta o mosquito durante o período de viremia, que começa dez dias 

depois da febre e perdura até o vigésimo dia de doença.  

(D) o homem infecta o mosquito durante o período de viremia, que começa um dia antes 

da febre e perdura até o sexto dia de doença.

QUESTÃO 21 

São medidas de controle e prevenção da Dengue, EXCETO:

(A) Eliminar e tratar os criadouros. 

(B) Reduzir a densidade populacional do mosquito anofelino. 

(C) Combater o vetor com ações continuadas de inspeções domiciliares. 

(D) Realizar atividades de educação em saúde e mobilização social. 

QUESTÃO 22 

São atividades realizadas pelo Agente de Combate a Endemias (ACE) no controle de 

leishmaniose: 

(A) Identificar e recolher os cães sororreagentes, fazer controle químico do vetor 

(borrifação de imóveis com inseticidas de efeito residual). 

(B) Tratar os indivíduos portadores de leishmaniose. 

(C) Realizar a eutanásia dos cães soropositivos e controlar a aplicação de vacinas em 

humanos.

(D) Diagnosticar a leishmaniose pela Microscopia e tratar de outras enfermidades os 

cães soronegativos ou não reagentes para leishmaniose. 
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QUESTÃO 23 

Em relação à transmissibilidade da Raiva, podemos afirmar que: 

(A) nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre entre 4 a 10 semanas 

antes do aparecimento dos sinais clínicos. A morte ocorre, em média, entre 10 a 15 

semanas após a apresentação dos sintomas. 

(B) nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre entre 1 a 3 anos antes do 

aparecimento dos sinais clínicos. A morte ocorre, em média, entre 3 a 8 anos após a 

apresentação dos sintomas. 

(C) nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre entre 4 a 10 meses antes 

do aparecimento dos sinais clínicos. A morte ocorre, em média, entre 10 a 15 meses 

após a apresentação dos sintomas. 

(D) nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre entre 2 a 5 dias antes do 

aparecimento dos sinais clínicos. A morte ocorre, em média, entre 5 a 7 dias após a 

apresentação dos sintomas. 

QUESTÃO 24

São medidas de controle da raiva, EXCETO: 

(A) Realizar coberturas vacinais.  

(B) Realizar ações de educação em saúde. 

(C) Realizar a medicação profilática (Quimioprofilaxia).

(D) Realizar mobilização comunitária. 

QUESTÃO 25 

Marque a alternativa CORRETA:

Qual procedimento deverá ser realizado em cães sororreagentes para Leishmaniose com 

título a partir de 1:40 e/ou com exames parasitológicos positivos para Leishmaniose?

(A) Praticar a eutanásia. 

(B) Realizar tratamento medicamentoso. 

(C) Manter o cão em quarentena (isolamento por 40 dias). 

(D) Observar o cão por 10 dias após o exame parasitológico positivo. 
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QUESTÃO 26

A Leishmaniose Visceral e a Leishmaniose Tegumentar, respectivamente, apresentam 

acometimento:

(A) Dentário – Subcutâneo. 

(B) Sistêmico crônico – Pele e mucosa. 

(C) Ósseo – Fâneros. 

(D) Ovariano – Renal. 

QUESTÃO 27

Marque a alternativa CORRETA:

São atribuições do Agente de Combate a Endemias (ACE): 

(A) Prescrever medicamentos contra as doenças infecciosas. 

(B) Diagnosticar as doenças infecciosas em áreas de difícil acesso. 

(C) Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais 

para buscar focos endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e 

telhados.

(D) Aplicar medicação injetável em casos de doenças infecciosas. 
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QUESTÃO 28 

Marque a alternativa CORRETA para dar continuidade ao texto: 

    Fazemos estatísticas da situação de doenças como a gripe, a meningite, o sarampo nos vários 

territórios do Brasil (bairros, municípios, estados, etc.), mas sabemos que tais doenças podem se 

espalhar e que não obedecem aos limites destes territórios. O que procuramos fazer, no sentido 

das práticas de vigilância em saúde, é compreender onde estas doenças estão e que caminhos 

(percursos) podem tomar para poder prevenir situações de emergência. Não é por acaso que 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) mantém postos de vigilância em portos e 

aeroportos. Estes lugares podem ser considerados estações por onde passam pessoas e 

mercadorias que representam perigo. Essas estações estão nas fronteiras, exatamente onde dois 

ou mais territórios se tocam. Portanto, o primeiro problema para as ações de saúde é a delimitação 

dos territórios e a identificação dos poderes instituídos dentro destes territórios. A idéia de que 

estes territórios são fechados e autônomos é completamente artificial. Mas esta territorialização,

serve para 

(A) organizar somente a administração de medicamentos. 

(B) organizar as práticas de trabalho da vigilância em saúde.  

(C) distribuir os insumos e medicamentos pertinentes à gripe, sarampo e meningite. 

(D) descentralizar a Política de Saúde e evitar a criação de estações que podem 

representar perigos. 
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QUESTÃO 29

Marque a alternativa CORRETA que dê continuidade à frase:

Em Belo Horizonte, a Vigilância em Saúde envolve atividades de vigilância epidemiológica 

(A) dos agravos transmissíveis e não transmissíveis, sanitária, ambiental, saúde do 

trabalhador e controle de zoonoses. 

(B) somente das patologias relacionadas às doenças transmissíveis. 

(C) dos agravos relacionados exclusivamente às imunizações, o restante é de 

responsabilidade Estadual. 

(D) somente das patologias relacionadas às doenças  não transmissíveis. 

QUESTÃO 30 

Em relação ao protocolo para coleta de exames laboratoriais, é CORRETO afirmar que: 

(A) Não é necessário o uso de luvas para a coleta de sangue em casos de urgências. 

(B) Para a obtenção do soro, usar tubos com anticoagulante. 

(C) A punção para obtenção de Líquor é de responsabilidade do Agente de Combate a 

Endemias (ACE). 

(D) A identificação adequada da amostra é condição fundamental para garantia da 

qualidade e confiabilidade dos resultados. 
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QUESTÃO 31

Seu modo de transmissão é pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado e menos 

comumente pelo mosquito Aedes albopictus e causa inflamações com fortes dores 

articulares acompanhada de inchaço. 

Este texto refere-se: 

(A) Ao Ebola. 

(B) À Raiva. 

(C) À Chikungunya. 

(D) À Leishmaniose. 

QUESTÃO 32

O período de incubação da Febre Chikungunya varia de 2 a 12 dias. Muitas pessoas 

infectadas com o vírus CHIKV não apresentarão sintomas. O quadro clínico é muito 

semelhante ao da dengue. 

Marque a alternativa que contém os sintomas, quando presentes, da Febre Chikungunya: 

(A) Febre, dor nas articulações, dor nas costas, dor de cabeça, erupções cutâneas, 

fadiga, náuseas, vômitos e mialgias. 

(B) Febre, vesículas bolhosas, dor ao toque no local, também chamada de cobreiro. 

(C) Febre, lesões crônicas na pele, úlceras, também chamadas de úlceras de Bauru. 

(D) Febre repentina, fraqueza, dor muscular, cefaleia, inflamação na garganta, diarreia, 

coceiras, deficiência nas funções hepáticas e renais, olhos avermelhados, soluços, 

dores no peito e dificuldade para respirar e engolir. A taxa de mortalidade do vírus 

varia entre 25% a 90%, dependendo da cepa. 



Emprego Público para Agente de Combate a Endemias I - PBH/ MG. 

19

QUESTÃO 33 

Ebola é um vírus altamente infeccioso que pode atingir uma taxa de mortalidade alta. 

Leia os itens abaixo relacionados ao Ebola e coloque V (verdadeiro) ou F (falso):

� )  O vírus tem cinco cepas (origem ou linhagem). O mais letal deles, chamado 

Zaire, é predominante na epidemia, que desde março de 2014 atinge a África 

Ocidental e é considerada a maior da história. Entre março e outubro, quase 

cinco mil pessoas morreram e a epidemia está longe de estar controlada; 

� ) Médicos Sem Fronteiras (MSF) é a organização humanitária com maior 

experiência no tratamento de pacientes com Ebola e começou a atuar 

prontamente na África Ocidental, antes mesmo do surto ser oficialmente 

declarado; 

� )  O Ebola teve seu vírus isolado pela primeira vez em 1950, na Tanzânia. Ele 

recebeu esse nome pois Ebola significa “aqueles que se dobram” no dialeto 

Makonde da Tanzânia, termo este usado para designar aqueles que sofriam com 

o mal. A doença, apesar de pouco letal, é muito limitante. 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

(A) F – V – V. 

(B) V – V – F. 

(C) F – F – F. 

(D) V – F – F. 
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QUESTÃO 34

A partir do ano de 2004, a importância do morcego como transmissor da raiva aumentou, 

passando a ser considerado como a principal espécie agressora no Brasil. Essa mudança 

no perfil epidemiológico da doença poderia ser explicada por vários fatores, como a 

expansão das áreas urbanas, o desmatamento, a falta de planejamento da arborização 

urbana, entre outros fatores ambientais. Os morcegos são animais silvestres que se 

adaptaram muito bem às áreas urbanas, devido às condições encontradas nos ambientes 

urbanos, como a oferta de abrigos e alimentos (insetos e frutos). 

Em relação ao controle e a captura dos morcegos, o CORRETO é: 

(A) Matar o animal com uma vassoura, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

colocá-lo no formol e enviar ao Posto de Saúde. 

(B) Capturar o morcego somente com armadilhas. 

(C) Matar o animal com uma vassoura, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

colocá-lo no álcool e enviar ao Posto de Saúde. 

(D) Lançar um pano sobre o animal, usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 

enviar o animal vivo em caixa de papelão com pequenos furos para o Posto de 

Saúde.
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QUESTÃO 35 

O quadro clínico caracteriza-se por manifestações locais importantes como dor e edema 

de caráter precoce e progressivo. Frequentemente, surgem equimoses, lesões bolhosas e 

sangramentos no local da picada. Nos casos mais graves, pode ocorrer necrose de tecidos 

moles com formação de abscessos e desenvolvimento de síndrome compartimental, 

podendo deixar como sequelas a perda funcional ou mesmo anatômica do membro 

acometido.

O texto acima refere-se a um acidente por: 

(A) Cascavel ou outra cobra do mesmo gênero. 

(B) Jararaca ou outra cobra do mesmo gênero. 

(C) Impossível saber, pois o quadro clínico é idêntico na picada tanto da jararaca quanto 

da cascavel.

(D) Escorpião em adultos. 
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 

Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01 Nº 19 

Nº 02 Nº 20 

Nº 03 Nº 21 

Nº 04 Nº 22 

Nº 05 Nº 23 

Nº 06 Nº 24 

Nº 07 Nº 25 

Nº 08 Nº 26 

Nº 09 Nº 27 

Nº 10 Nº 28 

Nº 11 Nº 29 

Nº 12 Nº 30 

Nº 13 Nº 31 

Nº 14 Nº 32 

Nº 15 Nº 33 

Nº 16 Nº 34 

Nº 17 Nº 35 

Nº 18 - -

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado nos endereços eletrônicos 

www.fgr.org.br e www.pbh.gov.br/dom no dia 28/04/2015. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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