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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O mapa de riscos, surgido na Itália, chegou ao Brasil na década de

70 do século passado, tornando-se obrigatório nas empresas por

meio da Portaria n.º 5/1992 do Departamento Nacional de

Segurança e Saúde do Trabalhador. Acerca desse mapa, julgue os

itens a seguir.

51 Entre as etapas de elaboração do mapa de riscos inclui-se a de

identificação dos indicadores de saúde.

52 A elaboração do mapa de riscos é de competência da

coordenação dos serviços especializados em engenharia de

segurança e em medicina do trabalho.

53 Fumos, névoas e neblinas são classificados como riscos

químicos.

54 De acordo com a codificação utilizada no referido mapa, vírus,

fungos e bactérias são identificados com a cor verde.

55 Em um mapa de riscos, os números anotados dentro dos

círculos referem-se à quantidade de trabalhadores que já

sofreram acidentes.

Por meio da implementação e do desenvolvimento de padrões de

higiene e segurança do trabalho, é possível evitar, nos locais de

trabalho, acidentes e doenças ocupacionais, buscando-se, assim,

garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores e,

consequentemente, aumentar a produtividade. A respeito desse

assunto, julgue os itens que se seguem.

56 Em se tratando de riscos biológicos, são idênticos os

percentuais de insalubridade verificados em trabalho realizado

no regime celetista e no estatutário.

57 De acordo com as taxas de metabolismo por atividade

executada constantes em normas pertinentes, considera-se leve

o trabalho realizado pelo trabalhador em posição sentada e

com movimentos moderados de braços e tronco.

58 O estresse ocupacional está associado a uma falha do processo

de adaptação humana, desencadeada por alterações dos fatores

organizacionais, ergonômicos e biológicos.

Com relação a equipamento de proteção individual (EPI), julgue os

itens seguintes.

59 São de responsabilidade do empregador tanto a higienização

quanto a manutenção periódica dos EPIs.

60 O filtro solar e o boné, necessários para a proteção de

trabalhadores que se expõem ao sol, só serão considerados

EPIs se tiverem certificado de aprovação.

61 O sistema eletrônico não é meio recomendado para o registro

do fornecimento de EPI aos trabalhadores.

62 O colete à prova de balas destina-se à proteção do trabalhador

contra riscos de origem ergonômica.

No que diz respeito aos equipamentos de proteção coletiva,

caracterizados por sinal, som, imagem, equipamento ou

instrumento, julgue os itens subsequentes.

63 Em vias públicas, rodovias ou áreas de trabalho, as bandeirolas

que delimitam áreas de riscos podem ser usadas em conjunto

com outros dispositivos de segurança.

64 O extintor de incêndio de dióxido de carbono pode ser

utilizado em princípio de incêndio com fogos de classe A.

65 Na sinalização de segurança, a cor verde é utilizada para a

identificação de macas, fontes lavadoras de olhos e mangueiras

de oxigênio (solda oxiacetilênica).

Criado em 1973, no Brasil, o Programa Nacional de Imunização é

referência mundial, não só por ter contribuído para programas de

imunização desenvolvidos em outros países, mas também pelos

resultados e avanços notáveis no controle e erradicação, no país, de

doenças imunopreveníveis. Com referência a esse programa, julgue

os próximos itens.

66 A vacina contra influenza é administrada, por via intramuscular

ou por via subcutânea, no músculo deltoide.

67 A rede de frio, ou cadeia de frio, restringe-se ao processo de

conservação dos imunobiológicos.

68 A vacina contra difteria, tétano e coqueluche é conhecida

também como tríplice viral.
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A hipertensão arterial e o diabetes melito, doenças crônicas não

transmissíveis, representam sérios problemas de saúde pública,

sendo a principal causa de hospitalizações no sistema público de

saúde. Acerca do Programa Nacional de Hipertensão Arterial e

Diabetes Melito, julgue os itens a seguir.

69 A assistência farmacêutica disponibiliza quatro medicações

anti-hipertensivas e duas hipoglicemiantes no âmbito da

atenção básica do Sistema Único de Saúde.

70 Uma das responsabilidades do gestor federal desse programa

é acompanhar, por meio do Sistema HiperDia, os diabéticos e

hipertensos cadastrados e atendidos por município.

71 A campanha de prevenção, diagnóstico, tratamento e controle

da hipertensão para o ano de 2011 tem como tema Quem tem

bom coração combate a hipertensão Eu sou 12 por 8.

A respeito de ergonomia, estudo científico das relações entre

instrumentos, condições e ambiente de trabalho e as características

psicofisiológicas, biomecânicas e antropométricas do homem,

julgue os itens que se seguem.

72 A ginástica laboral é classificada, de acordo com o horário de

sua realização, em: de relaxamento, antes da jornada de

trabalho; preparatória, durante a jornada de trabalho; e

compensatória, depois da jornada de trabalho.

73 Entre as cargas relacionadas às atividades laborais, as

relacionais estão associadas à exigência de concentração e

tomada de decisão, ações que envolvem atividade cognitiva do

trabalhador.

74 Considerada a carga física de trabalho do carteiro, considera-se

a bicicleta meio de locomoção eficaz para a realização das

atividades desse cargo.

Julgue os itens seguintes, relativos à epidemiologia, ciência que

estuda os fatores que determinam a frequência e a distribuição das

doenças em grupos de pessoas. 

75 A vigilância epidemiológica aplicada à saúde do trabalhador

deve estar articulada com o controle sanitário na promoção,

proteção e atenção à saúde dos trabalhadores.

76 Entre as atividades de prevenção secundária no serviço de

saúde de uma empresa inclui-se a de educar o trabalhador para

a adoção de hábitos de vida saudáveis.

Acerca dos procedimentos de biossegurança e controle de infecção,

julgue os itens subsequentes.

77 De acordo com resolução específica, resíduos de serviços de

saúde classificados como A2 devem ser acondicionados em

sacos de lixo de cor preta.

78 Os riscos de acidentes com materiais biológicos são

classificados como primários e secundários.

79 Classifica-se como cruzada a infecção que, decorrente da falta

de lavagem das mãos da equipe de saúde, é transmitida de

paciente a paciente.

No que se refere à política nacional de saúde e atenção à saúde no

trabalho, julgue os próximos itens.

80 A aposentadoria especial concedida ao segurado é flexível; por

isso, tem caráter reversível.

81 A competência da União para gerir o direito do trabalho

sobrepõe-se à dos estados e municípios.

82 Conforme a legislação previdenciária, o empregado doméstico,

o contribuinte individual e o facultativo não são contemplados

com o auxílio-acidente.

A qualidade de vida de uma população está relacionada às

condições ambientais e de saneamento, bem como às políticas de

saúde e habitação, que contribuem para a diminuição de doenças e,

consequentemente, internações hospitalares. Acerca desse tema,

julgue os itens a seguir.

83 A hepatite B, doença infecciosa, é adquirida por meio de

ingestão de água contaminada.

84 Entre os sintomas da dengue clássica, considerada a forma

mais severa da doença, incluem-se sangramento e choque, que

podem resultar em morte.

85 Os dados demográficos, geográficos e pluviométricos são

essenciais para a elaboração do controle de roedores urbanos,

causadores de diversas doenças.
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Acerca de acidente do trabalho e doenças profissionais, julgue os

itens a seguir.

86 Doença endêmica adquirida por trabalhador segurado habitante

de região em que ela se desenvolva, ainda que resultante de

exposição ou contato direto determinado pela natureza do

trabalho, não é considerada doença do trabalho.

87 Os acidentes do trabalho implicam altos custos sociais, como

aposentadorias precoces e indenizações, entre outros.

88 Doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo

exercício do trabalho peculiar a determinada atividade.

89 Doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em

função de condições especiais em que o trabalho é realizado e

com ele se relacione diretamente.

90 São consideradas doenças do trabalho: doença degenerativa,

doença inerente ao grupo etário e a que não produz

incapacidade laborativa.

Com relação a segurança e medicina do trabalho e às normas

regulamentadoras pertinentes, julgue os itens subsequentes.

91 A comissão interna de prevenção de acidentes deverá contar

com reuniões trimestrais, de acordo com calendário

preestabelecido, que têm de ser realizadas em local apropriado,

fora do expediente normal da empresa.

92 As atribuições da comissão interna de prevenção de acidentes

incluem a identificação dos riscos do processo de trabalho, a

elaboração do mapa de riscos com a participação do maior

número possível de trabalhadores e a elaboração de plano de

trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de

problemas de segurança e saúde no trabalho.

93 Com vistas a proteger sua saúde e prevenir acidentes, todo

trabalhador deve receber treinamento ou instruções

satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar

para o transporte manual regular de cargas pesadas.

94 Os estabelecimentos que possuam de 2.001 a 3.500

empregados deverão ter um técnico em segurança do trabalho,

um engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar de

enfermagem do trabalho, um enfermeiro do trabalho e um

médico do trabalho.

95 O exame médico admissional do empregado é obrigatório e, na

impossibilidade de ser providenciado pelo empregador, será

responsabilidade do empregado.

96 A investigação clínica a ser realizada por ocasião do exame

médico admissional poderá ser acompanhada por outros

exames complementares, exigidos a critério do trabalhador.

Julgue os itens seguintes, a respeito de enfermagem do trabalho e

serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina

do trabalho (SESMTs).

97 O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem

do trabalho deverão cumprir oito horas por dia para as

atividades dos SESMTs.

98 Aos profissionais integrantes dos SESMTs compete,

prioritariamente, esclarecer e conscientizar os empregados

sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais,

priorizando os serviços assistenciais.

99 Nos anos 70 do século passado, surgiram leis, portarias e

normas regulamentadoras instituídas pelo governo com o

objetivo de diminuir os acidentes do trabalho, passando a ser

obrigatória a presença de profissionais de enfermagem nos

serviços de saúde do trabalhador das empresas.

100 Para fins de constituição dos SESMTs, pode-se, a título

precário, contratar auxiliar de enfermagem do trabalho ou

técnico de enfermagem sem qualificação certificada, o qual, no

prazo máximo de três meses, deverá ser substituído por

profissional com a qualificação exigida.

Considerando os aspectos éticos e legais do exercício da

enfermagem bem como competências e atribuições da equipe de

enfermagem do trabalho, julgue os seguintes itens.

101 É permitido ao profissional de enfermagem assinar documentos

acerca de ações de enfermagem que não tenham sido

executadas, desde que haja acordo entre as partes envolvidas.

102 Todos os profissionais de enfermagem têm a obrigação ética de

conhecer o inteiro teor do código de ética dos profissionais de

enfermagem, desde que tenham garantido, no local de trabalho,

o acesso à Internet.

103 A equipe de enfermagem do trabalho deve atuar na lógica da

vigilância em saúde, devendo conhecer os fatores

determinantes de agravos a saúde para sobre eles intervir, de

modo a eliminá-los ou controlá-los.

104 Acidentes que ocorrem pelo descuido do trabalhador podem

ser condicionados por determinantes como cansaço por

cumprimento de horas extras, horas de sono insuficientes,

alimentação e transporte deficientes, más condições de vida e

de trabalho. Tais determinantes devem ser apontados pelo

profissional de saúde como situações de risco para o

trabalhador.

105 O profissional de enfermagem tem como responsabilidade e

dever proteger a pessoa, a família e a coletividade contra danos

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte

de qualquer membro da equipe de saúde.
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Acerca das práticas de enfermagem em saúde do trabalhador, julgue

os itens subsequentes.

106 O planejamento, a execução e a avaliação de ações em saúde

do trabalhador por parte da equipe de enfermagem devem ser

conduzidos em consonância com o processo de enfermagem,

que apresenta como etapas: a coleta de dados, o diagnóstico de

enfermagem e a implementação e avaliação da assistência de

enfermagem.

107 Ao auxiliar de enfermagem do trabalho compete colaborar nos

projetos e na implantação de novas instalações físicas e

tecnológicas da empresa, quando solicitado.

108 As ações de atenção à saúde devem-se voltar para a promoção,

prevenção e assistência ao indivíduo trabalhador e, ao mesmo

tempo e de forma integrada, ao conjunto de trabalhadores.

109 O auxiliar de enfermagem do trabalho deve atuar, sob a

supervisão do enfermeiro, no atendimento a trabalhadores

acidentados em decorrência da execução de sua atividade

profissional, para propiciar-lhes a prestação imediata dos

primeiros socorros no local.

110 É competência da equipe de enfermagem a realização de ações

educativas por meio da execução e avaliação de programas

para promover a saúde dos trabalhadores e prevenir doenças

ocupacionais.

Julgue os itens de 111 a 115, referentes aos procedimentos de

enfermagem nos diferentes processos de atendimento ao trabalhador

em situações de emergência. 

111 Nas diretrizes para a ressuscitação cardiopulmonar e o

atendimento cardiovascular de emergência, o auxiliar de

enfermagem deve, no mínimo, aplicar compressões torácicas

em vítimas de parada cardiorrespiratória. Se o profissional

puder realizar ventilações de resgate, as compressões e as

ventilações deverão ser aplicadas na relação de trinta

compressões para cada duas ventilações.

112 Na reanimação cardiopulmonar, utilizam-se manobras de

suporte básico de vida na parada cardiorrespiratória, sendo

esse procedimento responsabilidade de enfermeiros, técnicos

e auxiliares de enfermagem.

113 A cadeia de sobrevivência para o atendimento cardiovascular

de emergência requer ações rápidas e eficazes para: o

reconhecimento imediato da parada cardiorrespiratória, o

acionamento do serviço de emergência/urgência e a execução

de manobras de ressuscitação cardiopulmonar precoce, com

ênfase nas compressões torácicas, na rápida desfibrilação e no

suporte avançado de vida.

114 Como conduta básica no atendimento de emergência, a

respiração de um acidentado deve ser observada somente

quando ele estiver inconsciente.

115 Mesmo com os possíveis efeitos adversos de torniquetes e com

a dificuldade de sua correta aplicação, seu uso para controlar

hemorragias das extremidades ainda é considerado de primeira

escolha.

A respeito da norma regulamentadora que trata dos equipamentos

de proteção individual (EPIs), julgue os próximos itens.

116 Cabe ao empregador orientar e treinar o trabalhador a respeito

do uso, da guarda e da conservação adequados dos EPIs, sendo

facultativo exigir do trabalhador o uso desses equipamentos.

117 Compete à comissão interna de prevenção de acidentes

recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente

em determinada atividade.

118 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados EPI

adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e

funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não

ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e

danos à saúde dos empregados.

119 O EPI só poderá ser posto à venda ou utilizado com a

indicação do certificado de aprovação do Ministério do

Trabalho e Emprego.

120 Para a proteção de trabalhadores contra agentes térmicos ou

riscos de origem térmica, podem ser utilizados EPIs como

capacete, capuz, protetor facial, vestimentas, luvas, manga,

perneira e calça.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


