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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 100 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

A indústria do tabaco, que há muito enfrenta uma1

enxurrada de processos na justiça pelos prejuízos à saúde dos

fumantes, tenta mobilizar toda a sua estrutura de defesa para

que a decisão de um juiz federal em Nova York não4

provoque uma nova onda de pedidos de indenização. 

O magistrado concedeu nível de “ação coletiva” a

dezenas de milhões de fumantes de cigarros com menor teor7

de nicotina. A decisão abre caminho para um pedido de

reparação de duzentos bilhões de dólares contra os

fabricantes. Segundo a acusação, eles iludem os10

consumidores ao vender o produto como se não fizesse mal

à saúde. 

Defendendo o nível coletivo da ação, o advogado13

que representa os fumantes disse que os fabricantes usaram

uma estratégia de mercado para promover cigarros leves

como uma alternativa de baixo risco em relação aos comuns,16

embora ele tivesse acesso a estudos que mostram que os

riscos são iguais.

Tabagismo. In: Correio Braziliense, 26/set./2006, p. 24 (com adaptações).

Com referência aos sentidos e às estruturas lingüísticas do texto,

julgue os itens que se seguem.

1 A substituição de “há” (R.1) por a preservaria a correção

gramatical, mas alteraria as relações de sentido do texto.

2 Na linha 2, “pelos” equivale a em razão dos.

3 A expressão “para que” (R.3-4) exprime idéia de finalidade

e refere-se ao trecho que a precede: “A indústria (…) tenta

mobilizar toda a sua estrutura de defesa” (R.1-3).

4 O termo “O magistrado” (R.6) retoma, na íntegra, a expressão

“a decisão de um juiz federal” (R.4).

5 A expressão “com menor teor de nicotina” (R.7-8) atribui

uma especificação ao termo “cigarros” (R.7).

6 Seria semanticamente correto substituir o trecho “ao vender

o produto” (R.11) por sempre que vendem o produto. 

7 Na linha 14, “que”, na 1.ª ocorrência, refere-se à expressão

“o nível coletivo da ação” (R.13). 

8 Na linha 15, a substituição da expressão “de mercado” por

mercadológica altera o sentido do texto. 

9 Na linha 16, o emprego de preposição em “aos comuns”

deve-se à regência da palavra “relação”.

10 A substituição de “embora” (R.17) por apesar de mantém a

correção sintática e o sentido original do período.

Para algumas pessoas, não há nada melhor que1

passar férias, fins de semana e feriados em casa, mesmo que
estejam viajando. Afinal, elas podem levá-la para qualquer
lugar. São os donos de casas sobre motor, ou trailers, uma4

nova mania. Qualquer pausa no trabalho é razão para juntar
a família e pegar a estrada rumo ao interior ou ao litoral. A
prática, além de um estilo de vida, é uma forma econômica7

de viajar, seja para passar poucos dias em acampamentos e
em cidades do interior, próximo à natureza, seja para ficar
meses em determinada região e conhecer várias cidades. Não10

há por que se preocupar com nada, se você está em casa.
Para enfrentar a estrada, é preciso, antes de mais

nada, ter espírito aventureiro, gostar de natureza e de13

interagir com outras pessoas. Sem esses requisitos, não há
conforto que garanta a viagem.

Leandro Bisa. Deixa a vida me levar… In: Correio

Braziliense, “Cidades”, 29/out./2006,  p. 36 (com adaptações).

Em relação às idéias e às estruturas lingüísticas do texto acima,
julgue os itens subseqüentes.

11 Na linha 1, o texto permanece gramaticalmente correto caso
do seja inserido imediatamente antes de “que”.

12 Os vocábulos “família”, “prática”, “econômica” e “próximo”
são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação
gráfica.

13 O termo “fins de semana” (R.2) também admite como plural
a forma fins de semanas.

14 O destaque gráfico (itálico) em “trailers” (R.4) foi
empregado para indicar que se trata de um estrangeirismo.

15 Na linha 6, a conjunção “ou” está empregada com sentido
inclusivo, isto é, a família pode ir tanto “ao interior” como
“ao litoral”.

16 Na linha 9, o emprego do sinal indicativo de crase antes de
“natureza” deve-se à regência do termo “próximo” e à
presença de artigo feminino que determina “natureza”.

17 Mantêm-se a correção gramatical e o sentido original do
texto caso a oração “Não há por que se preocupar com nada”
(R.10-11) seja reescrita da seguinte maneira: Não há razão
porque se preocupar com nada. 

18 Na linha 13, estaria gramaticalmente correta a inserção de
vírgula antes de “e de”, para isolar o último elemento da
enumeração.

19 Na linha 14, mantêm-se a correção e a coerência do texto
caso o termo “esses” seja substituído por tais. 

20 A substituição de “viagem” (R.15) por viajem preservaria a
correção gramatical do texto e não alteraria a relação entre
as idéias do texto.
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O programa de sábado à noite era assistir a uma peça de
teatro com os amigos. A turma marcou de se encontrar numa
lanchonete, na 216 Sul. A analista financeira J.O.G., 28 anos, não
achou vaga para o carro no lugar marcado e resolveu estacionar
na quadra residencial. Mal sabia ela que a decisão tomada
mudaria a programação da noite. Após sair de seu Ford Fiesta, J.
foi rendida, às 21 h 15 min, por um homem armado. “Entra no
carro e não fala um pio”, mandou. Em seguida, chegou mais um
bandido. “Me dá a chave do carro e vai para o banco de trás”.

Correio Braziliense, 25/set./2006, p. 17.

A partir do texto acima e tendo em vista a dimensão do tema por
ele abordado, julgue os itens seguintes.

21 O texto refere-se a procedimento típico de uma modalidade
de crime que, nos últimos tempos, vem sendo praticado com
freqüência no país, sobretudo nos grandes centros urbanos:
o seqüestro-relâmpago.

22 Em geral, crimes como o relatado no texto acontecem em
áreas de maior poder aquisitivo, nas quais se concentram
escolas, bancos, faculdades, empresas, centros de lazer e de
cultura.

23 Os elevados índices de criminalidade hoje existentes no
Brasil mantêm relação, ainda que não necessariamente em
todos os casos, com o consumo de drogas e álcool.

24 Apesar de agir em escala mundial, o narcotráfico é
considerado pelos agentes policiais de todos os países como
modalidade branda de crime pelo fato de, quase sempre, não
fazer uso de armas e da extorsão. 

25 Mesmo entre organizações criminosas, há um código de
ética a ser seguido. Isso explica, por exemplo, a não-
utilização de crianças e adolescentes nas atividades
desenvolvidas por quadrilhas de traficantes de drogas.

Em 1995, 48% das residências rurais tinham aparelhos
de televisão. Em 2004, eram 71,2%. No mesmo período, o
percentual de moradias com energia elétrica passou de 62,9%
para 83,9%. Os dados estão no anuário Estatísticas do Meio

Rural, lançado agora. O trabalho também retrata a concentração
fundiária no país e mostra que cerca de 53% das crianças com até
7 anos que vivem no campo são analfabetas, ante 26% nos meios
urbanos. Do total dos domicílios rurais, 3,5% tinham aparelhos
telefônicos em 1995. Em 2004, já eram 26,7%.

Jornal do Brasil, 28/nov./2006, p. A2 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando
aspectos sociais marcantes da atualidade brasileira, julgue os
itens que se seguem.

26 A pesquisa citada no texto mostra que, em cerca de dez anos,
aumentou o acesso da população que vive no campo a bens
de consumo e serviços.

27 Pelos números apresentados no texto, é correto afirmar que
coube à educação o destaque negativo em relação à vida
rural brasileira contemporânea.

28 Entre as razões que podem explicar as dificuldades para o
atendimento educacional adequado às crianças que vivem no
campo, estão o precário transporte escolar e o trabalho
infantil.

29 Infere-se do texto que, nos dias de hoje, ampliou-se

consideravelmente o número de proprietários rurais no

Brasil.

30 Um dos sinais mais evidentes das transformações operadas

no campo é a expansão do agronegócio, ou seja, a produção

agropecuária em larga escala e em moldes modernos.

31 No Brasil, a produção do campo é praticamente voltada para

o abastecimento interno, pouco restando para a exportação.

32 A chegada da eletricidade ao campo pode significar, ao lado

de maior conforto para as pessoas, possibilidades de

ampliação da produção.

33 Em dez anos, conforme o texto, o número de aparelhos

telefônicos nas zonas rurais foi ampliado em cerca de sete

vezes.

34 As grandes áreas de plantação de soja, como as atualmente

existentes no cerrado, são manifestações clássicas do que se

denomina agricultura familiar.

35 Plenamente concretizada, a reforma agrária que o Brasil

conseguiu fazer nos últimos anos trouxe paz ao campo, área

tradicionalmente marcada por conflitos.

36 Diferentemente do que ocorre com a indústria, as atividades

econômicas rurais estão imunes às variações climáticas e aos

diversos fenômenos naturais, razão pela qual o preço de seus

produtos tende a ser estável.

Mobilizados nas ruas, posicionados nos topos de

prédios, em helicópteros e barcos, vestidos à paisana ou

uniformizados, mais de 10 mil policiais e atiradores de elite estão

a postos para velar pela segurança do papa Bento XVI, que visita

a Turquia em meio a um cenário de tensão.

Jornal do Brasil, 28/nov./2006, p. A23 (com adaptações).

A partir do texto acima e considerando aspectos marcantes do

mundo contemporâneo, julgue os itens subseqüentes.

37 O visitante citado no texto é líder espiritual dos católicos,

além de chefe de Estado (Vaticano), e o país por ele visitado

é de maioria muçulmana.

38 Nos últimos anos, a ação terrorista de alguns grupos

islâmicos, como o Al Qaeda, elevou o grau de tensão

existente no mundo.

39 Osama bin Laden é o terrorista turco que, há alguns anos,

tentou assassinar o papa João Paulo II, na praça de São

Pedro.

40 Os cuidados com a segurança, indicados no texto, são os

tradicionalmente usados em visitas de líderes mundiais,

indicando não haver sinais de animosidade por parte dos

turcos ao papa.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca de nós e amarrações, julgue os itens que se seguem.

41 No Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
(CBMDF), os nós são agrupados em 5 famílias, a saber: nó
nas extremidades de um cabo, nós para emendas de cabos,
nós para fixação de cabos, nós para alongar e reforçar um
cabo e nós para formação de alças e assentos.

42 O nó de transporte é utilizado para conduzir o cabo da vida;
para isso, usa-se o nó escota singela com os dois chicotes
unidos e a alça formada.

43 Durante a armação de um circuito no plano horizontal,
vários nós são confeccionados; entre eles está o volta da
ribeira, que serve para fixar temporariamente um cabo.

44 Na armação de um circuito no plano vertical, um dos
chicotes é fixado e o outro é lançado para baixo, evitando-se
sobra em demasia no solo.

Julgue os itens seguintes referentes a motosserras.

45 As motosserras utilizadas no CBMDF possuem dois tanques,
um para o óleo lubrificante (óleo para motores de
viscosidade SAE 30) e o outro para o combustível (gasolina
pura).

46 Quando se vai carregar a motosserra ladeira acima, o sabre
deve apontar para frente e, ao descer uma ladeira, o sabre
deve estar apontando para trás. Adotando-se este
procedimento, evitam-se acidentes.

47 Quando se utiliza uma motosserra até o combustível acabar,
o motor arranca imediatamente após o reabastecimento, por
já estar aquecido, o que facilita a ignição.

Acerca do aparelho de corte hidráulico (Lukas), julgue os itens a
seguir.

48 Depois de cada operação, os braços das ferramentas devem
ser fechados deixando um espaço de 10 mm a 15 mm entre
eles, para, dessa forma, o dispositivo permanecer hidráulica
e mecanicamente aliviado.

49 Na operação de extração do ar em motobomba, é realizado
o curto-circuito com as mangueiras, deixando-se o óleo
lubrificante circular por cerca de 3 minutos e mantendo-se a
válvula by-pass fechada.

50 Os jogos de correntes são acessórios muito úteis em um
acidente automobilístico em que seja necessário realizar o
levantamento da coluna de direção.

Com relação ao aparelho Tirfor (TU 16), julgue o item abaixo.

51 É utilizado para içamento e tração, e seu funcionamento
baseia-se no acionamento do cabo de sustentação, que é
puxado em linha reta por dois mordentes que são ajustados
pelo operador para que quanto maior o peso da carga mais
forte seja o aperto.

Julgue os itens que se subseguem, relacionados a equipamento de
proteção individual.

52 Para a utilização da máscara autônoma de ar comprimido de
circuito aberto deve-se verificar a pressão do cilindro,
realizar a prova de vedação hermética a alta pressão, a prova
de vedação hermética a baixa pressão e o ensaio do sinal de
alarme.

53 As máscaras de ar comprimido de circuito fechado
necessitam de um cartucho alcalino para a retenção do CO
(monóxido de carbono), componente que aparece na
expiração e deve ser eliminado.

54 Assim que o bombeiro ouvir o sinal de alarme da máscara
autônoma de ar comprimido de circuito aberto, deverá sair
imediatamente do local, pois, a partir desse momento
aumenta-se o consumo de ar.

Em uma ocorrência de incêndio em um cômodo de um
apartamento localizado no 5.º andar de um prédio residencial de
seis pavimentos, verificou-se que o início do incêndio se deu em
um transformador ao qual estava ligada uma TV. O corpo de
bombeiros foi solicitado às 22 horas pela moradora do
apartamento; foram deslocados para o local dois autobombas
tanque (ABT), um autorápido (AR), um auto de busca e
salvamento (ABS), uma autoplataforma mecânica (APM) e duas
unidades táticas de emergência (UTE). Chegando ao local, o
comandante do socorro determinou que as viaturas de água
fossem posicionadas próximo a um hidrante, para provê-las de
água, ordenando, sucessivamente, a adoção de todos os
procedimentos de segurança (desligar a energia elétrica, baixar os
elevadores etc.) e o início do combate ao incêndio.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

55 Para a situação apresentada, o agente extintor ideal é o pó
químico seco ou CO2, pois se trata de material elétrico
energizado.

56 Em um incêndio como o descrito é muito comum a presença
de muita fumaça, o que é resultado de uma combustão viva.

57 A atitude de posicionar as viaturas próximo ao hidrante para
abastecer de água é realizada na fase de operação de
incêndio denominada estabelecimento.

58 Os materiais combustíveis, ao entrarem em combustão viva,
têm como resultado os seguintes produtos: fumaça, calor,
vapor d’água, fuligem, carvão e cinzas.

59 O incêndio descrito na situação hipotética é classificado
como médio incêndio.

Acerca de agentes extintores, julgue os itens seguintes.

60 O vapor d’água ocupa os espaços do ar atmosférico e com
isso elimina o comburente do ambiente.

61 Nos incêndios em iluminação doméstica de até 220 volts, os
esguichos deverão ficar a uma distância de 0,9 m a 1,20 m.

62 Em concentrações necessárias à extinção de incêndios, o gás
carbônico pode causar inconsciência e até a morte.
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Julgue os itens que se seguem, relativos a extintores de incêndio.

63 Os aparelhos extintores só poderão ser instalados em escadas
se nenhuma de suas partes ficar acima de 1,70 m do piso
acabado e nunca abaixo de 0,5 m.

64 A recarga do extintor de gás carbônico deverá ser feita caso
o extintor seja utilizado ou sempre que seu manômetro
estiver com o ponteiro indicador no amarelo.

A respeito de sistemas automáticos de combate a incêndio, julgue
os itens subseqüentes.

65 Os chuveiros de alta velocidade são dotados de um elemento
termossensível que deve ser trocado apenas por pessoal
especializado.

66 Em um frigorífico, os sprinklers mais indicados são os do
tipo sistema de cano seco.

67 Em um sistema de dióxido de carbono (CO2), a chave
seletora é um dispositivo que permite a proteção de vários
setores independentes com uma só bateria de cilindros.

Acerca de bomba armar no plano horizontal, julgue os próximos
itens.

68 Com a utilização das técnicas de bomba armar descritas no
Manual Técnico Profissional para Bombeiro, uma guarnição
de 8 homens pode realizar uma armação de 3 mangueiras na
ligação e 2 em cada linha em um tempo de 32 s.

69 No bomba armar número 2, a conexão da junta Storz da
mangueira de 2 ½" com a boca de expulsão da viatura ou
hidrante é feita pelo chefe da guarnição (CG), que deverá
guarnecer a mangueira para evitar que ela seja arrastada.

Acerca dos materiais de combate a incêndio, julgue o item
abaixo.

70 Baseado no tubo de Venturi, o edutor é um equipamento
utilizado para esgotamento em locais de inundações.

Julgue os itens que se seguem, relativos a primeiros socorros.

71 Em todos os traumas de braço, procede-se a imobilização
com tala braquial sem manipulação ou tração.

72 Nos casos de fratura de membros, a imobilização correta
reduz a dor, o sangramento e as lesões dos músculos, nervos,
vasos e pele.

73 No caso de uma vítima de atropelamento, o quadro de
inconsciência, palidez e cianose, pulso carotídeo ou femoral
fraco é indicativo de hemorragia interna.

74 Na avaliação de vítima com suspeita de traumatismo crânio-
encefálico, deve-se considerar se ela usa ou usou alguma
droga ou álcool, pois esse fato pode prejudicar a avaliação
dirigida.

75 Considere que, no atendimento a vítima de queda de moto,
o bombeiro depare-se com o seguinte quadro: pessoa no
chão, sem capacete, sangrando pelo nariz, com hematomas
atrás da orelha e ferimento na cabeça, indicando traumatismo
crânio-encefálico. Nessa situação, recomenda-se curativo
oclusivo compressivo para prevenir hemorragia e
contaminação da lesão.

76 Ao se atender uma vítima de traumatismo raquimedular,

deve-se manter as vias aéreas pérvias e ventilação com fluxo

de oxigênio de 12 L/min, principalmente nas lesões altas,

que levam à parada da função respiratória.

77 Em casos de lesões por frio, estando a vítima consciente,

pode-se oferecer líquido quente por via oral ou por via

parenteral.

78 Caso uma pessoa seja picada por cobra venenosa, deve-se

evitar cortar ou perfurar a pele para extrair sangue; além

disso, não se deve nem aplicar compressa fria no local da

picada.

79 No atendimento de crises convulsivas em crianças, e sob

orientação médica, pode-se usar diazepan 0,3 mg/kg para

crise prolongada IV ou 0,5 mg/kg por via muscular.

80 Em um parto de emergência, quando se for cortar o cordão

umbilical, deve-se fazer duas amarrações: a primeira a 10 cm

a partir do abdome da mãe e cortar entre as amarrações.

De acordo com o Decreto n.º 4.346/2002 — Regulamento

Disciplinar do Exército (RDE) e Decreto Distrital n.º

23.317/2002, que manda aplicar o RDE no CBMDF, alterado

pelos Decretos Distritais n.º 24.017/2003 e n.º 26.549/2006,

julgue os itens subseqüentes.

81 Se o sargento comandante da guarda do quartel do comando-

geral deixar de formar a guarda quando o governador do

Distrito Federal adentrar o quartel, o governador poderá

instaurar sindicância para apurar a referida falta.

82 No âmbito dos CBMDF, considera-se autoridade com

competência para punir disciplinarmente, instruir e

solucionar recursos e conceder recompensas a todos os

militares da ativa e da reserva o Comandante-Geral do

CBMDF.

83 Considere a seguinte situação hipotética.

O sargento bombeiro militar Fernando trabalha no CEFAP

há quatro anos e, determinado dia, quando questionado pelo

seu comandante se estava tudo bem com ele, Fernando

respondeu que não era da conta de nenhum oficial a quantas

ia a sua vida. Nessa situação, para efeito de punição, a

transgressão disciplinar cometida por Fernando será apurada

pelo comandante da CEFAP.

84 Considere que, na apuração dos fatos em uma sindicância,

conclua-se que o sindicado, um cabo, tenha apenas

circunstâncias atenuantes. Nessa situação, o militar deverá

ter sua transgressão classificada como leve e ser punido com

até 10 dias de impedimento disciplinar.

85 De acordo com o RDE, caso tenha iniciado o cumprimento

de uma punição esta só poderá ser suspensa se for

comprovado ter havido injustiça ou ilegalidade na sua

aplicação.
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Acerca da Lei n.º 7.479/1986 — Estatuto do CBMDF — e

alterações contidas nas Leis Federais n.º 11.134/2005 e

n.º 10.486/2002, julgue os seguintes itens.

86 Considere a situação hipotética de que o 3.º sargento José foi

promovido no ano de 2004 e o 3.º Sargento Elias, no ano de

2005, porém José já está na reserva remunerada. Nessa

situação, o sargento Elias tem precedência sobre o sargento

José.

87 Considere que durante uma fiscalização da Diretoria de

Serviços Técnicos em uma escola de formação de

brigadistas, o sargento vistoriante constatou que um tenente

era um dos sócios da empresa. Nessa situação, caracterizou-

se descumprimento, pelo tenente, do Estatuto do CBMDF.

88 Considere a seguinte situação hipotética.

O subtenente Ananias foi submetido a inspeção de saúde, em

que foi diagnosticado câncer no pulmão. Em função desse

diagnóstico, foi iniciado o processo de reforma do

subtenente, que, dois dias depois, veio a falecer.

Nessa situação, o subtenente será considerado reformado a

contar da data de seu óbito.

89 Mesmo que uma praça da reserva seja considerada incapaz

de permanecer nos quadros do efetivo do CBMDF, não

poderá ser submetida a conselho de disciplina, por já estar na

reserva.

90 O militar na situação de requisitado deixa de ocupar vaga na

escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem

número.

91 O cabo que em dezembro deste ano completar 50 anos de

idade, será transferido, de ofício, para a reserva tão logo

alcance essa idade.

Acerca do Decreto n.º 21.361, que trata do regulamento de

Segurança Contra Incêndio e Pânico, julgue o item abaixo.

92 As áreas de proteção ambiental e as áreas de reflorestamento

deverão ser dotadas de aceiro em todo seu perímetro externo

e possuir vias internas de acesso.

Acerca da Lei n.º 8.255 — Lei de Organização Básica (LOB) —;

do Decreto n.º 16.036/1994 — Regulamento da Organização

Básica — e alterações contidas nos Decretos Distritais n.º

26.362/2005 e n.º 22.799/2002, julgue os próximos itens.

93 Os órgãos de execução do CBMDF serão comandados por

oficiais do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares

Combatentes (QOBM/Comb), nomeados pelo

comandante-geral do CBMDF.

94 Os militares agregados são controlados pela Secretaria do

Estado-Maior Geral.

Acerca da Lei n.º 10.486/2002 — Lei de Remuneração — e

alterações contidas nas Leis Federais n.º 10.556/2002

e n.º 11.134/2005, julgue os itens que se seguem.

95 O militar com trinta anos de efetivo serviço, quando for para

a reserva, receberá seus proventos baseados no seu soldo

integral.

96 O militar que estiver gozando licença para tratar de interesse

próprio não faz jus à remuneração ou outros direitos

pecuniários.

A respeito do Decreto n.º 10.174/1987, que dispõe sobre o

Regulamento de Promoção das Praças do CBMDF, e alterações

contidas no Decreto n.º 26.364/2005, julgue os itens

subseqüentes.

97 Se um soldado estiver respondendo a inquérito na esfera

civil, sua situação será considerada sub judice; nesse caso,

ele não poderá participar do processo de seleção para o

Curso de Formação de Cabos.

98 A proporção para promoção de soldado de primeira classe é

a totalidade das vagas existentes, obedecendo a ordem de

classificação no curso de formação.

De acordo com o Decreto n.º 26.361/2005, que dispõe sobre as

qualificações de bombeiros-militares gerais e particulares, julgue

os itens a seguir.

99 O referido decreto fixou em 250 o quantitativo de soldados

que poderiam optar por comporem a Qualificação

Bombeiro-Militar Geral Condutor e Operador de Viatura

(QBMG-02).

100 Em função da adequação do referido decreto, os soldados

possuidores do Estágio de Reciclagem de Motorista

(ERAMOT) também podem compor a QBMG-02.


