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1- O que são os Esportes de Invasão? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2- Cite pelo menos quatro esportes de invasão. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3- Quais são os tipos de Hóquei? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4- Qual é a origem do Hóquei? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5- Como se joga hóquei sobre grama? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Data: _____/_____/_______ 

Atividade: Questionário Professor (a): Ilidio Disciplina: Educação Física 

Turma: 9os anos Nota: 

Nº Aluno (a): 

Tema: Hóquei e Esportes de Invasão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6- Descreva sobre as regras do Hóquei. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7- Quais são os equipamentos básicos do hóquei? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8- Quais são as posições do Hóquei. Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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TRABALHO DE FILOSOFIA PARA 9ºANO  

1ºParte 

Pesquisar sobre “O pensamento de Karl Marx”. (Esse é o tema da sua pesquisa). 

Em seu trabalho deve conter: 

a) O conceito de Ideologia. Exemplos. 

b) O conceito de Mais-Valia. Exemplos 

Observações: Essa é a apenas a 1ºparte da sua pesquisa, ela deve ser desenvolvida de forma 

manuscrita ou digitada. Deve conter capa identificando o tema da sua pesquisa.  

Não esquecer de colocar seu nome, série, nome da disciplina e do professor.  

Se a sua atividade for desenvolvida de forma manuscrita, fazer em folha de papel almaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a): Fabrício Disciplina: Filosofia 

Turma: 9º anos Nota: 

Instruções /Observações:  
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1-Um relatório do Fórum Econômico Mundial assinala que os países emergentes, apesar do vistoso 

desempenho econômico dos últimos anos, ainda estão muito atrasados no investimento em 

tecnologias da informação (TI), isto é, os sistemas de gerenciamento de dados e de comunicação. 

Trata-se de uma área crucial para que o desenvolvimento desses países, entre os quais está o Brasil, 

mude de patamar, dando-lhes melhores condições de competir com os países ricos e de 

proporcionar bem-estar à população. O estudo do Fórum adverte que a demora na superação das 

deficiências comprometerá o potencial de expansão dos emergentes [...]. Nesse ranking anual de 

conectividade, o Brasil subiu do 65.º para o 60.º lugar entre 144 países, abaixo de Rússia (54.º) e 

China (58.º) e acima de Índia (68.º) e África do Sul (70.º). Na América Latina, o Brasil é superado por 

Chile (34.º), Porto Rico (36.º), Barbados (39.º), Panamá (46.º), Uruguai (52.º) e Costa Rica (53.º). A 

classificação leva em conta fatores como a infraestrutura, o nível de preparo para o uso de TI, a 

qualidade e o custo do acesso aos sistemas e a facilidade para fazer negócios e promover inovação, 

além dos efeitos da TI sobre a economia e a sociedade [...].  Lento avanço tecnológico. Com base na 

leitura do texto, podemos dizer que o processo de globalização e difusão de tecnologias é: 

I. Desigual, acompanhando sempre os níveis de desenvolvimento econômico. 

II. Dinâmico, baseado nas transformações provocadas pelos avanços tecnológicos. 

III. Estrutural, uma vez que necessita de bens materiais para estabelecer a sua expansão. 

IV. Revolucionário, pois realiza sua expansão rapidamente, mesmo em zonas periféricas. 

São corretas as afirmativas: 

a) I e II.        b) II e III.       c) I e IV.        d) III e IV.        e) II, III e IV. 

2-Observe a charge abaixo para responder a questão a seguir: 

 Carlos Ruas. Um Sábado Qualquer. 

Assinale a alternativa que indica a característica da Globalização representada pela tirinha: 

a) Mercantilização da Economia. 

b) Formação de Acordos Econômicos. 

c) Cartelização. 

Data: _____/_____/_______ 

Nº 

ATIVIDADE MENSAL 

Aluno (a): 

Professor (a):  Disciplina: Geografia 

Turma: 9º Nota: 

Instruções /Observações: Não é permitido rasuras, nem uso de corretivo pois invalidará a questão. Usar somente 

caneta azul ou preta para responder a atividade. Pode responder a avaliação a lápis, mas deve-se passar a caneta 

antes de entregar a atividade.  Cada questão vale 0,5 pontos. 1º bimestre. 

 

 

 

 



d) Expansão das empresas globais. 

e) Censura aos meios publicitários. 

3-Nas últimas décadas, produziu-se um verdadeiro movimento sísmico no processo de produção 

global. Centenas de grandes empresas americanas e algumas europeias deslocaram parte ou grande 

parte de sua cadeia de produção e distribuição para a China, a Índia e outros países asiáticos, 

induzidas pelas vantagens comparativas proporcionadas por baixos salários, recursos humanos de 

aceitável qualidade em nível técnico e gerencial, e um dos mercados internos em franca expansão 

nos países receptores. Isso gerou uma fragmentação e dispersão geográfica do processo capitalista 

de produção, o qual se converteu em um processo “desnacionalizado” que aliena e fragmenta os 

conceitos de “nação” e “indústria”; transforma-se a categoria que dominou a análise do capitalismo 

industrial, a tomada de decisões e a geração de políticas durante décadas: “a indústria nacional”. 

Essa profunda mudança estrutural forma um novo paradigma que se consolidará à medida que a 

internacionalização industrial e sua fragmentação se vejam facilitadas pela experiência acumulada, 

a tecnologia e os avanços em matéria de comunicação, transporte e logística. Pode-se afirmar que 

esse processo de fragmentação e internacionalização industrial: 

a) não possui uma relação direta com a Globalização, uma vez que os instrumentos estruturais e as técnicas 

empregadas são de baixo custo e atingem regiões não globalizadas. 

b) caracteriza-se pela expansão das empresas globais do mundo desenvolvido em direção, 

preferencialmente, a países emergentes, assinalando uma concentração industrial exclusiva de nações com 

economia em desenvolvimento. 

c) abaliza a mundialização nas etapas das operações fabris, em que as diferentes parcelas de uma mesma 

produção se descentralizam para além das fronteiras nacionais e dos limites continentais. 

d) demonstra a importância da coesão da maquinofatura, caracterizada pela produção em massa e pela 

manutenção das formas tecnológicas de uma mesma época. 

e) efetua-se pela dinamização e consolidação da social democracia, um modelo econômico pautado pela 

mínima intervenção do Estado e pelo predomínio da iniciativa privada. 

4-O controle de parcelas significativas do mercado mundial está entre os mais claros sinais de 

desenvolvimento econômico. A repartição desse mercado entre as nações é extremamente desigual. 

Os países desenvolvidos controlam a fatia predominante do bolo, embora se registrem avanços 

significativos dos grandes países em desenvolvimento, especialmente a China. A tendência atual, 

no contexto da globalização econômica das relações internacionais, é caraterizada pela 

concretização de um paradigma mundial, representado: 

a) pela oposição entre os países do norte desenvolvido e do sul subdesenvolvido, caracterizando uma nova 

forma de se regionalizar politicamente o mundo. 

b) pela fragmentação industrial, em que as sedes das grandes empresas multinacionais se deslocam para 

polos comerciais de economias emergentes. 

c) pela nova política de controle da produção industrial em benefício da preservação dos recursos naturais. 

d) pelo fim do mercado especulativo financeiro e pelo estabelecimento de uma ordem econômica 

informacional, eminentemente não oligopolizada. 

e) pelo crescente fluxo de capitais e informações, distribuído homogeneamente pelo globo terrestre. 

5-Observe corretamente o mapa abaixo para responder a questão. 



 

O título do mapa refere-se a uma parcela da população mundial que, ao ter acesso à difusão 

instantânea, comporia uma espécie de Comunidade Internacional, ancorada em redes como as 

ilustradas acima. A comparação entre a localização geográfica das redes televisivas e a da maior 

densidade de usuários de internet admite a indicação de outro título adequado a esse mapa. 

Assinale-o. 

a) Colonização inversa: a provocação dos centros. 

b) Polarização Norte-Sul: a fragmentação global. 

c) Globalização em foco: um choque de civilizações. 

d) Integração regional: o protagonismo das periferias. 

e) Comunicação digital: o fim das diferenças culturais. 

6-3ª do plural (Engenheiros do Hawaii) - Corrida pra vender cigarro; Cigarro pra vender remédio; 

Remédio pra curar a tosse; Tossir, cuspir, jogar pra fora. Corrida pra vender os carros; Pneu, cerveja 

e gasolina; Cabeça pra usar boné; E professar a fé de quem patrocina. Eles querem te vender, eles 

querem te comprar; Querem te matar a sede, eles querem te sedar.  (...) Corrida contra o relógio; 

Silicone contra a gravidade; Dedo no gatilho, velocidade; Quem mente antes diz a verdade; 

Satisfação garantida. Obsolescência programada; Eles ganham a corrida antes mesmo da largada, 

(...) 

Os diferentes modelos produtivos de cada momento do sistema capitalista sempre foram o resultado 

da busca por caminhos para manter o crescimento da produção e do consumo. A crítica ao sistema 

econômico presente na letra da canção está relacionada à seguinte estratégia própria do atual 

modelo produtivo toyotista: 

a) aceleração do ciclo de renovação dos produtos. 

b) imposição do tempo de realização das tarefas fabris. 

c) restrição do crédito rápido para o consumo de mercadorias. 

d) padronização da produção dos bens industriais de alta tecnologia.  

7-Para o geógrafo Milton Santos, existiriam três mundos num só: a globalização como fábula, a 

globalização como perversidade e uma outra globalização. 



 

Com base na afirmação e na imagem, pode-se compreender que o processo de globalização: 

I. Possibilita que se viva numa aldeia global.     II. Permite que as fronteiras desapareçam. 

III. Inclui e une todos os povos.      IV. É benefício exclusivo de alguns. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e III.        b) II e IV.        c) I, II e IV.      d) apenas I.      e) apenas IV. 

8-Leia este texto: Faces da globalização - Milhões de pessoas vão todas as semanas às lojas Wal-

Mart, que possuem novecentos empregados proibidos de se sindicalizarem. Os trabalhadores da 

empresa McDonald’s são tão desprezados como a comida que servem. Eles também não podem se 

sindicalizar. Na Malásia, o governo criou a “União Livre”, uma organização do setor eletrônico 

independente de sindicatos. No Brasil, de cada cinco operários da Volkswagen, só um é empregado 

da empresa. A China produz a metade de todas as bonecas Barbie do mundo com 300 empresas 

terceirizadas. Oito de cada dez novos empregos na Argentina estão sem nenhuma proteção legal. 

Considerando o texto e conhecimentos sobre a questão, é CORRETO afirmar que: 

a) a globalização reorganizou o mercado de trabalho, com intensa desregulamentação trabalhista. 

b) a globalização resultou em uma desconcentração espacial da indústria e da tecnologia. 

c) as condições de trabalho melhoraram na China com as terceirizações ocorridas. 

d) as mudanças trabalhistas ocorreram somente nos países da periferia do capitalismo. 

9-Os processos capitalistas impulsionaram diversas transformações que envolvem a circulação de 

informações, de pessoas e produtos por diferentes países. Foram estabelecidos diversos pontos de 

interconexão que, de certo modo, aproximam sujeitos, conhecimentos e fortalecem tendências 

internacionais. Tal situação é potencializada por tecnologias contemporâneas ao mesmo tempo em 

que evidência significativos contrastes sociais, culturais e econômicos. Recentemente, essas 

transformações tornaram-se mais significativas. Esse fenômeno é chamado de: 

a) Estratificação.      b) Globalização.      c) Nacionalização.    d) Lugarização.    e) Territorialização. 

10-Apenas sobre as VANTAGENS da globalização, assinale V para as proposições verdadeiras e F 

para as proposições falsas: 

I.(    ) Compressão espaço-tempo, ou seja, diminuição das distâncias e do tempo graças aos avanços 

tecnológicos. 

II.(    ) A maneira como a globalização expande-se ocorre de forma semelhante tanto nas nações mais 

desenvolvidas como nas menos desenvolvidas. 

III.(    ) A expansão da globalização, apesar de diminuir os preços dos produtos, faz com que muitas 

empresas passem a controlar o mercado mundial. 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-vantagens-desvantagens-globalizacao.htm


IV.(    ) Redução do preço médio dos produtos. 

Assinale a alternativa correta: 

a) F, V, F, V.         b) F, V, F, F.         c) V, F, F, V.        d) V, V, F, F. 

11-Assinale a alternativa que indica uma desvantagem em relação ao processo de globalização: 

a) Produtos industrializados têm seus processos produtivos descentralizados em várias partes do mundo. 

b) O deslocamento das fábricas permite a aquisição de matérias-primas mais baratas e o emprego de mão 

de obra mais em conta, reduzindo os salários e contribuindo para a desregulamentação progressiva das leis 

trabalhistas. 

c) Informações diversas sobre dados econômicos, políticos e sociais também se dispersam rapidamente. 

d) Se há uma nova descoberta no campo da medicina em algum país, o restante do mundo passa a ter 

conhecimento dessa novidade instantaneamente. 

12-Observe a Charge a seguir: 

 

A ilustração de Millôr Fernandes é uma crítica à ordem global atual. Além disso, ela faz referência: 

a) à visão eurocêntrica das projeções cartográficas 

b) à visão conceitual da Globalização realizada no processo de ensino-aprendizagem 

c) à forma com que o Planalto Central opera o processo de inserção da Globalização no Brasil 

d) à Divisão Internacional do Trabalho, em que os países do Sul subdesenvolvido são dependentes do Norte 

desenvolvido. 

e) à influência da Globalização sobre o processo de transformação da educação brasileira. 

13-“A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, a amplificação em sistema-

mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes”. Os “graus 

diferentes” citados no texto referem-se: 

a) às diferenças entre os níveis de ajustamento da política internacional a uma ordem de homogeneização 

cultural; 

b) à resistência dos movimentos antiglobalização frente aos avanços do sistema capitalista em escala 

mundial. 

c) à forma desigual de difusão e alcance do processo de mundialização econômica e política. 

d) à impossibilidade da globalização atingir todo o planeta 

e) à incerteza de alguns países em adotar a globalização como forma de desenvolvimento. 

14-“A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo 

capitalista. [...] No fim do século XX e graças aos avanços da ciência, produziu-se um sistema de 

técnicas presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as 

demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema técnico uma presença planetária. Só que a 

globalização não é apenas a existência desse novo sistema de técnicas. Ela é também o resultado 



das ações que asseguram a emergência de um mercado dito global, responsável pelo essencial dos 

processos políticos atualmente eficazes.” Considerando o enunciado anterior, sobre o processo de 

globalização na sociedade contemporânea, assinale a alternativa correta. 

a) A globalização é um processo exclusivamente baseado no desenvolvimento das novas técnicas de 

informação e sua origem está diretamente relacionada com a difusão e universalização do uso da internet, 

que se deu a partir do final da década de 1990. 

b) Entre as características próprias da globalização temos a alteração profunda na divisão internacional do 

trabalho, em que a distribuição das funções produtivas tende a se concentrar cada vez mais em poucos 

países, como é o caso dos Estados Unidos e do Japão. 

c) Sobre as ações que asseguram a emergência do mercado global, o autor está se referindo à doutrina 

econômica neoliberal que, entre outros princípios, defende o fortalecimento do Estado e a intervenção estatal 

como reguladora direta dos mercados – industrial, comercial e financeiro. 

d) Atualmente, as relações econômicas mundiais, compreendendo a dinâmica dos meios de produção, das 

forças produtivas, da tecnologia, da divisão internacional do trabalho e do mercado mundial, são amplamente 

influenciadas pelas exigências das empresas, corporações ou conglomerados multinacionais. 

e) As estratégias protecionistas tomadas pelos governos em todo o mundo, dificultando a entrada de 

produtos estrangeiros em seus mercados nacionais, são consideradas como características marcantes do 

processo de globalização. 

15-“Embora tenha suas origens mais imediatas na expansão econômica ocorrida após a segunda 

guerra e na revolução técnico-cientifica ou informacional, a globalização é a continuidade do longo 

processo histórico de mundialização capitalista.” Com relação ao desenvolvimento do capitalismo, 

sua mundialização e globalização, é possível afirmar que: 

a) Os Tigres Asiáticos começaram a se constituir como potências econômicas a partir da aplicação da 

política de bem-estar social e do taylorismo/fordismo como elementos dinamizadores de suas economias. 

b) A constituição do MERCOSUL foi uma resposta político-econômica dos países da América Latina à 

perspectiva de constituição do NAFTA, uma vez que suas economias apresentam elevado grau de 

complementaridade e integração entre os setores primário, secundário e terciário. 

c) A chamada terceira revolução cientifica e tecnológica vem contribuindo intensamente com a integração 

entre os mercados, uma vez que possibilita maior grau de flexibilidade aos capitais internacionais, inclusive 

na perspectiva de substituição do dinheiro de papel pelo dinheiro de plástico e virtual em tempo real. 

d) Com a crise da economia americana, o valor das commodities agrícolas tem baixado seguidamente, 

contribuindo para atenuar a fome no Chifre da África. 

e) A crise que assola a economia-mundo tem contribuído para alterar e inverter as relações entre os países 

na divisão internacional do trabalho, pois até a China passou a ser credora dos EUA. 

16-Assinale um dos eventos abaixo enumerados que NÃO possui relação direta com o processo de 

globalização: 

a) A difusão dos comércios localizados em oposição às corporações internacionais. 

b) A formação de blocos econômicos regionais. 

c) A propagação do inglês como idioma universal. 

d) O “encolhimento” do mundo graças à redução das dificuldades de comunicação e transporte entre as 

diferentes regiões do planeta. 

17-A economia mundial influencia outros setores da sociedade. Sobre esse tema, considere as 

seguintes afirmativas: 

I - O atual modelo assumido pela economia mundial coloca países subdesenvolvidos e 

desenvolvidos em um mesmo patamar socioeconômico e cultural. 



II - A presença da rede McDonald’s em países como a Índia e a China mostra a eficácia dos modelos 

de consumo ocidentais difundidos pela ruptura de barreiras comerciais. 

III - Cuba é um dos poucos países do mundo ocidental que se mantém fora do circuito mundial do 

comércio, da informação e da comunicação, embora na atualidade se verifiquem algumas mudanças 

na participação cubana nesses setores. 

IV - A abertura econômica da China tem sido acompanhada por um acelerado processo de 

democratização do país. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente a afirmativa I é verdadeira.       b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.    d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

18-Entre as promessas contidas na ideologia do processo de globalização da economia estava a 

dispersão da produção do conhecimento na esfera global, expectativa que não se vem 

concretizando. Nesse cenário, os tecnopolos aparecem como um centro de pesquisa e 

desenvolvimento de alta tecnologia que conta com mão de obra altamente qualificada. Os impactos 

desse processo na inserção dos países na economia global deram-se de forma hierarquizada e 

assimétrica. Mesmo no grupo em que se engendrou a reestruturação produtiva, houve difusão 

desigual da mudança de paradigma tecnológico e organizacional. O peso da assimetria projetou-se 

mais fortemente entre os países mais desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. Diante das 

transformações ocorridas, é reconhecido que: 

a) A inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a agricultura, a indústria e os 

serviços, com maior destaque nos países desenvolvidos. 

b) Os fluxos de informações, capitais, mercadorias e pessoas têm desacelerado, obedecendo ao novo 

modelo fundamentado em capacidade tecnológica. 

c) As novas tecnologias se difundem com equidade no espaço geográfico e entre as populações que as 

incorporam em seu dia a dia. 

d) Os tecnopolos, em tempos de globalização, ocupam os antigos centros de industrialização, concentrados 

em alguns países emergentes. 

e) O crescimento econômico dos países em desenvolvimento, decorrente da dispersão da produção do 

conhecimento na esfera global, equipara-se ao dos países desenvolvidos. 

19-Um certo carro esporte é desenhado na Califórnia, financiado por Tóquio, o protótipo criado em 

Worthing (Inglaterra) e a montagem é feita nos EUA e México, com componentes eletrônicos 

inventados em Nova Jérsei (EUA), fabricados no Japão. (…). Já a indústria de confecção norte-

americana, quando inscreve em seus produtos ‘made in USA’, esquece de mencionar que eles foram 

produzidos no México, Caribe ou Filipinas. (Renato Ortiz, Mundialização e Cultura). O texto ilustra 

como em certos países produz-se tanto um carro esporte caro e sofisticado, quanto roupas que nem 

sequer levam uma etiqueta identificando o país produtor. De fato, tais roupas costumam ser feitas 

em fábricas — chamadas “maquiladoras” — situadas em zonas-francas, onde os trabalhadores nem 

sempre têm direitos trabalhistas garantidos. A produção nessas condições indicaria um processo 

de globalização que: 

a) fortalece os Estados Nacionais e diminui as disparidades econômicas entre eles pela aproximação entre 

um centro rico e uma periferia pobre. 

b) garante a soberania dos Estados Nacionais por meio da identificação da origem de produção dos bens e 

mercadorias. 

c) fortalece igualmente os Estados Nacionais por meio da circulação de bens e capitais e do intercâmbio de 

tecnologia. 



d) compensa as disparidades econômicas pela socialização de novas tecnologias e pela circulação 

globalizada da mão-de-obra. 

e) reafirma as diferenças entre um centro rico e uma periferia pobre, tanto dentro como fora das fronteiras 

dos Estados Nacionais. 

20-A globalização tem sido vista, de maneira muito simplificada, como simples abertura de fronteiras 

e geração de um espaço mundial comum. É natural a construção ideológica segunda a qual nosso 

mundo encolheu dramaticamente e qualquer ponto do planeta está a nosso alcance, através do 

teclado do computador ou da tela da televisão. Considere os seguintes itens a respeito da 

globalização: 

I - A produção globalizada e a informação globalizada permitem a emergência de um lucro em escala 

mundial, buscado pelas firmas globais que constituem o verdadeiro motor da atividade econômica 

contemporânea. 

II - A globalização é o estágio supremo da internacionalização e o maior destaque desse mais recente 

período é o extraordinário progresso das ciências e das técnicas, a permitir que o mundo se torne 

socialmente mais justo e igualitário. 

III - Num mundo globalizado, as realidades geográficas se renovam, contribuindo para vivermos num 

espaço sem fronteiras, uma aldeia global onde todos podem conhecer extensivamente e 

profundamente o planeta. 

É(são) correta(s) apenas: 

a) I e III.      b) II e III.        c) II.          d) I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


