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1. Introdução 

A histologia vegetal estuda a formação e a constituição dos tecidos das plantas. 
 

Tecido:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Tecidos Vegetais 

Meristemas______________________________________________________________________________ 

Parênquima_____________________________________________________________________________ 

Colênquima_____________________________________________________________________________ 

Esclerênquima___________________________________________________________________________ 

Floema_________________________________________________________________________________ 

Xilema_________________________________________________________________________________ 

Epiderme_______________________________________________________________________________ 

Periderme_______________________________________________________________________________ 

I) Meristemas (tecido vivo) 

Tipo de tecido presente nas partes da planta onde ocorre crescimento por multiplicação celular. 

Constituído por células meristemáticas: 

1._____________________________    2.__________________________  3._______________________________ 

4._____________________________    5.__________________________ 

 

Tipos de Meristemas: 

a)  Meristema apical: Promove crescimento vertical,  
Origem: Embrião da planta (ápice do caule e da raiz)  

Origina os meristemas primários 

Protoderme  Origina a epiderme e periderme 

Procâmbio  Origina o xilema e floema 

Meristema 
Fundamental 

 Origina o parênquima, 
colênquima e esclerênquima 
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Tipos de Meristemas: 

b)  Meristema secundário: Gimnospermas e Angiospermas 

Origem: A partir da desdiferenciação de células parenquimáticas do córtex da raiz e  do caule. 

Promove o crescimento em espessura. 

 

2) Órgãos da planta 

A) Raiz  -  Crescimento primário 

 

I. Epiderme 

Camada única de células periféricas 

______________________________ 

Aumentam a superfície de contato 

______________________________ 

II. Córtex 

Possui os tecidos: parênquima, colênquima, esclerênquima e endoderma. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Colênquima:____________________ 

Esclerênquima:___________________ 

Endoderme: Delimita o cilindro central e seleciona o que entra no xilema. 

 

III).Cilindro vascular 

Apresenta o xilema e o floema 

Possui o periciclo, o qual se desdiferencia em meristemas secundários 

__________________________ 

 

B) Raiz  -  Crescimento secundário 

 

Câmbio vascular (meristema secundário) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 



Felogênio (meristema secundário) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Periderme=  

 

B)    Caule  -  Crescimento primário 

 

Epiderme 

______________________________________________ 

As vezes contém 

estômatos______________________________________

_________ 

II) Córtex 

Possui os tecidos: _______________________________ 

______________________________________________ 

Na região interna estão localizados os feixes vasculares (xilema e floema) 

III) Medula 

Constituída por parênquima__________________________. 

 

B)    Caule  -  Crescimento secundário 

 

Câmbio vascular (meristema secundário) 

Surge a partir do câmbio fascicular (dentro dos feixes 

vasculares)  

e pelo câmbio interfascicular (entre os feixes) 

Forma floema secundário para fora 

Forma xilema secundário para dentro 

 

Felogênio (meristema secundário) 

Forma súber (cortiça) para fora (tecido morto) 

Forma feloderme para dentro 

Suber + felogênio + feloderme = periderme 

 

 

B)    Caule  -  Crescimento secundário 

Estrutura e do Tronco 

 

Súber: tecido morto que se destaca do tronco (proteção) 

Felogênio (Meristema secundário) 

Parênquima cortical 

Floema (condução de seiva elaborada) 

Câmbio (meristema secundário) 

Alburno (xilema secundário funcional) –  

Cerne (xilema secundário inativo) –  

 

 

Anéis de crescimento do tronco 

Resultam da variação de atividade do xilema em  

resposta a alterações climáticas 

Em estações secas: xilema produz células com parede  

celular mais espessa (xilema estival) 

Em estações chuvosas: xilema produz células com parede 

 celular relativamente fina (xilema primaveril). 

 

 

 

 

 



Exercícios.  
 

A espécie Euterpe oleracea (açaizeiro) possui 

aproveitamento econômico de praticamente todos os 

seus órgãos. Da região apical do caule, extrai-se o 

palmito, muito utilizado em pratos da culinária nacional. 

Das fibras encontradas nas folhas, são confeccionadas 

várias peças de artesanato. Do fruto, além do valor 

nutricional como alimento energético, destaca-se 

também a importância para a indústria cosmética, 

devido à presença de pigmentos antioxidantes 

(antocianinas). Considerando os aspectos citológicos e 

histológicos do caule, folhas e frutos do açaí, 

analise as questões abaixo e responda: 

a) O palmito do açaí é obtido da parte mais jovem do 

caule, próximo da região onde ocorre a divisão das 

células do meristema apical. Os tecidos de 

revestimento e de preenchimento encontrados no 

palmito são formados a partir de quais meristemas 

primários? 

 

b) As fibras da folha do açaizeiro compõem os tecidos 

colênquima e esclerênquima, responsáveis pela 

sustentação desse órgão. Apresente duas diferenças 

estruturais entre as células do colênquima e do 

esclerênquima. 

 

c) A antocianina, pigmento responsável pela cor roxa 

das células parenquimáticas da polpa do açaí, é 

armazenada dentro do vacúolo. Além do 

armazenamento de pigmentos, cite uma outra função 

atribuída ao vacúolo da célula vegetal. 

 

 

 Questão 2 

 

A evolução das plantas está relacionada com a 

ocupação do ambiente terrestre. Com relação aos 

passos mais importantes, no início da história da 

evolução das plantas, que contribuíram para o sucesso 

na ocupação do meio terrestre, é CORRETO afirmar 

que:  

  

 [     ] Com relação à sustentação, a solução encontrada 

foi o desenvolvimento do sistema dérmico.  

 [  ] O desenvolvimento do sistema vascular e do 

sistema dérmico permitiu às plantas vasculares 

colonizar ambientes de baixa umidade.  

 [     ] Para solucionar problemas de transporte de água 

e alimentos nas plantas terrestres, o desenvolvimento 

do sistema dérmico foi essencial.  

 [     ] O fruto foi uma importante aquisição evolutiva das 

plantas, e se deu no início da história evolutiva do 

grupo.  

 [     ] As raízes formam o sistema radicular, que possui 

como única função a fixação da planta ao substrato.  

 Questão 3 

 

Embora a planta dependa da fisiologia integrada de 

seus tecidos para sobreviver a períodos de seca, um 

deles possui maior importância nessas condições. 

Assinale o nome desse tecido: 

 Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

 [     ] Floema.  

 [     ] Xilema.  

 [     ] Colênquima.  

 [     ] Epiderme.  

  

Questão 4 

 

A cortiça é um tecido vegetal impermeável e flexível ao 

mesmo tempo, com estrutura que pode ser comprimida 

até a metade do seu volume, sem perder sua 

elasticidade. É amplamente utilizada para a produção 

de rolhas na vedação do vinho engarrafado. A cortiça 

só pode ser retirada de árvores com idade entre 25 e 

30 anos e, após essa primeira extração, apenas a cada 

9 anos, será possível sua retirada novamente. O 

principal país produtor da cortiça é Portugal, pois a 

árvore, que a origina, é muito comum no sul do país, 

principalmente na região de Alentejo. Qual tecido da 

planta fornece matéria-prima para produzir rolhas de 

cortiça? 

 
(Disponível em: 

http://www.cafeportugal.net/pages/dossier_artigo.aspx?id=3317) 

 

 Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

(a) Lenho  

(b) Esclerênquima paliçádico  

(c) Colênquima  

(d) Feloderme  

(e) Súber  

 

Questão 5 

Uma diferença importante entre animais e vegetais é o 

crescimento corporal; ao contrário dos animais, as 

plantas crescem ao longo de toda a vida. O 

crescimento indeterminado dos vegetais se dá graças 

aos tecidos embrionários perenes, denominados 

meristemas. Os processos celulares fundamentais para 

a atividade desse crescimento são a mitose e a 

diferenciação celular, responsáveis, respectivamente, 

pelo(a) _________ e pelo(a) _________. 



 

 Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

 (a) proliferação – seleção do número de células nos 

tecidos  

(b) redução do número de cromossomos – proliferação 

celular  

(c) seleção do número de células – atividade de 

crescimento celular  

 (d) variabilidade dos tipos celulares – aumento do 

número de células  

(e) aumento do número de células – especialização das 

células dos diversos tecidos  

 

Questão 6 

 

Para não se perderem na floresta, João e Maria 

resolveram fazer marcas nas árvores pelas quais 

passavam. A marca consistia em cortar com uma faca 

um anel do tronco, na altura dos seus olhos. Na volta 

para casa algum tempo depois, ficaram surpresos ao 

observar que algumas das árvores que tinham marcado 

estavam morrendo. Considere o esquema do caule das 

árvores apresentado abaixo e assinale a alternativa 

que explica o que ocorreu. 

 
  

 Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

 [    ] Ao cortarem o anel das árvores, João e Maria 

removeram o felogênio, o que resultou na falta de 

produção de parênquima cortical necessário à 

manutenção do tronco.  

 [     ] Embora o corte tenha atingido apenas a camada 

1, os troncos perderam sua proteção natural, o que 

levou à morte das árvores.  

 [    ] As árvores teriam sobrevivido se o corte chegasse 

somente até a região do câmbio, pois ficariam 

preservadas as estruturas essenciais a sua 

sobrevivência: a camada 4 e o cerne.  

 [    ] Quando foram cortadas, as árvores que estão 

morrendo perderam a estrutura 3, responsável pela 

distribuição de nutrientes.  

 [     ] Pequenos ferimentos causados na estrutura 2 já 

são suficientes para matar as árvores, pois essa 

estrutura é responsável pela proteção contra a 

dessecação do tronco.  

 Questão 7 

 

 
Figura 11: Anéis de tronco de árvore. 

Esses anéis de crescimento são bastante evidentes em 

árvores de regiões temperadas, onde as estações do 

ano são bem definidas. Os anéis são resultantes de 

diferentes taxas de crescimento em espessura do caule 

devido às variações das condições ambientais. 

Com base nessas informações e na figura 11, pode-se 

afirmar que cada anel é formado pelo conjunto de 

vasos denominado ______ primaveril e ______ estival. 

O primaveril é ______ denso, constituído por células de 

paredes ______; já o estival é ______ denso, formado 

por células de paredes ______. 

Assinale a alternativa que preenche, correta e 

respectivamente, as lacunas do texto. 

 

Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

 [     ] Floema, floema, menos, espessas, mais, finas.  

 [     ] Floema, xilema, menos, finas, mais, espessas.  

 [     ] Xilema, xilema, menos, finas, mais, espessas.  

 [     ] Xilema, floema, mais, espessas, menos, finas.  

 [     ] Xilema, xilema, mais, espessas, menos, finas.  

  

Questão 8 

A figura ilustra um procedimento de enxertia em 

árvores frutíferas. 

 
(http://www.prof2000.pt/users/esf_cn/enxertia.htm) 

Nesse procedimento, são utilizadas espécies 

taxionomicamente próximas, associando a rusticidade 

do porta-enxerto com a produtividade do enxerto. Duas 

plantas distintas são então unidas através da 

regeneração de seus tecidos sobrepostos. 

A respeito dessa técnica, foram feitas as seguintes 

afirmações. 

I. O desenvolvimento dos meristemas primários das 

gemas laterais do porta-enxerto é indicativo de 

sucesso. 

II. Tecidos como o xilema e o súber estão envolvidos 

diretamente na regeneração dos locais de ligação. 

III. Tal técnica é possível devido à diferenciação dos 

meristemas secundários do enxerto e porta-enxerto. 

IV. Durante a cicatrização, não há qualquer mistura de 

conteúdos celulares entre o enxerto e o porta-enxerto. 

Está correto apenas o contido em 



 

 Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

 [     ] I e II.                                                   [     ] II e IV.  

 [     ] III e IV.                                               [     ] I, II e III.  

 [     ] I, III e IV.  

  

Questão 9 

As plantas oferecem vários recursos econômicos ao 

homem, seja para a alimentação, seja para a cura de 

doenças, seja para a construção de moradias. Sobre 

esse assunto, é INCORRETO afirmar: 

 

 Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

 [     ] A madeira, importante na construção civil e na 

indústria moveleira, é o xilema primário, ativo e 

derivado do câmbio vascular.  

 [   ] Os frutos, importantes para a proteção da 

semente, fornecem grande variedade de nutrientes 

como vitaminas e sais minerais.  

 [    ] Os tubérculos e as raízes são importantes na 

alimentação por possuírem substâncias de reserva, 

entre elas o amido armazenado no parênquima.  

 [    ] Da casca pode se obter o súber, rico em suberina, 

e comercialmente conhecido como cortiça.  

 

 Questão 10 

 

Os tecidos vegetais são divididos em tecido de 

formação (meristemáticos) e tecidos adultos 

(permanentes ou diferenciados). 

Associe a primeira coluna de acordo com a segunda. 

( ) Responsável pelo crescimento em espessura; 

localiza-se no interior da raiz e do caule das 

gimnospermas, de algumas monocotiledôneas 

(arbustos) e na maior parte das dicotiledôneas. 

( ) Esclerênquima e colênquima. 

( ) Responsável pelo crescimento em comprimento da 

planta; localiza-se na ponta da raiz e do caule. 

( ) Epiderme e súber. 

( ) Responsável pela assimilação (fotossíntese); 

localiza-se nas folhas e nos caules. 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, 

de cima para baixo. 

 

 Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

 [     ] Meristema apical ou primário  

 [     ] Parênquima paliçádico e parênquima lacunoso  

 [     ] Tecido de revestimento e proteção  

 [     ] Meristema lateral ou secundário  

 [     ] Tecido de sustentação  

 [     ] 4 - 3 - 1 - 5 - 2  

 [     ] 4 - 5 - 2 - 3 - 1  

 [     ] 1 - 5 - 4 - 2 - 3  

 [     ] 4 - 5 - 1 - 3 - 2  

 [     ] 1 - 3 - 4 - 5 - 2  

 Questão 11 

 

Normalmente, quando ganhamos ou compramos flores, 

costumamos colocá-las dentro de um jarro com água, 

para que permaneçam bonitas por mais tempo. Porém, 

muitas vezes, elas acabam murchando e perdendo 

suas pétalas. Para se evitar isso, é aconselhável que 

se faça um novo corte, preferencialmente dentro d’água 

ou com uma mínima exposição ao ar, até submergi-la 

novamente no recipiente. Tal conduta permite que 

 

  Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

(a) as células estomáticas voltem à turgidez para que 

os estômatos possam permanecer abertos e assim 

restabelecer o fluxo de água do jarro para as partes 

superiores do vegetal.  

 (b) o ar presente no floema seja empurrado por 

capilaridade e expulso pelo estômato.  

(c) a água presente no xilema entre em contato com a 

água do jarro, restabelecendo a coesão entre as 

moléculas e formando uma nova coluna de água (d) se 

eliminem fungos e bactérias que colonizaram as células 

mortas, restabelecendo o metabolismo celular.  

(e) se restabeleça a pressão positiva e o transporte de 

sais ativos para o interior do xilema.  

 

 Questão 12 

 

Considerando que Botânica é a parte da Biologia que 

estuda as plantas, analise as afirmações a seguir. 

 

I. O fruto é uma estrutura presente nas gimnospermas 

e angiospermas, sendo importante para a dispersão e a 

proteção da semente. 

ll. As angiospermas estão subdivididas em dois grupos: 

as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Como 

exemplos de plantas dicotiledôneas, pode-se citar: 

feijão, amendoim, soja, arroz e trigo. 

lll. As briófitas e as pteridófitas são plantas criptógamas 

e dependem da água para a fecundação. 

lV. As plantas vasculares são dotadas de xilema e 

floema, estruturas responsáveis pelo transporte da 

seiva bruta e da seiva elaborada, respectivamente. 

V. Os tecidos meristemáticos são responsáveis pelo 

crescimento dos vegetais e a partir deles são formados 

os tecidos adultos da planta. 

 

Todas as afirmações estão corretas em: 

 

 

 Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

 (a) I - II - III                                        (c) III - IV - V  

 (b) II - III - V                                       (d) II - V  

  

 

 



Questão 13 

 

A superfície do corpo vegetal é recoberta por tecido 

primário ou secundário, de acordo com o tipo de 

crescimento e o estágio de desenvolvimento da planta. 

Sobre esses tecidos, pergunta-se: 

a) Qual é o nome do tecido primário de revestimento, 

originado na protoderme? 

 

b) Em folhas e caules jovens, o tecido primário de 

revestimento é formado por vários tipos celulares, 

dentre os quais se destacam os estômatos. Qual é a 

principal função dos estômatos para a planta? 

 

c) O felogênio origina o tecido secundário de 

revestimento, caracterizado por apresentar uma de 

suas camadas com células mortas na maturidade, com 

parede celular impregnada de suberina. Quais são as 

importâncias econômica e ecológica dessa camada de 

células mortas? 

 

  

 

 Questão 14 

 

À medida que as plantas crescem e se tornam mais 

velhas, a região mais interna dos caules, formada 

basicamente pelo lenho, eventualmente deixa de ser 

funcional. Entretanto, nem todo lenho se torna não-

funcional, visto que esta estratégia é para evitar a 

morte da planta. Assim, a parte mais externa do lenho 

e mais próxima do câmbio permanece ativa e 

denomina-se 

 

Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

(a) tilos                                                 (b) alburno     

(c) periciclo                                          (d) periderme 

 

Questão 15 

 

O caule serve de suporte mecânico para folhas e 

estruturas de reprodução vegetal, além de ser 

responsável pela integração estrutural e fisiológica 

entre raízes e folhas. Sobre o caule, são feitas as 

seguintes afirmações: 

I. Os anéis de crescimento são círculos concêntricos no 

floema resultantes da variação de atividade do câmbio 

vascular em resposta a alterações climáticas. 

II. As partes jovens do caule são revestidas pela 

epiderme, que é composta por uma camada de células, 

e contém estômatos, pelos quais ocorrem as trocas 

gasosas. 

III. O câmbio vascular localiza-se na região central do 

caule, produzindo xilema secundário para o interior e 

floema secundário para o exterior. 

É correto o que se afirma em 

 

 Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

(a) I, II e III.                                         (b) I e II apenas.                                   

(c) II e III apenas.                                (d) I e III apenas.  

 

 Questão 16 

 

As plantas são organismos cobertos por um tecido 

superficial denominado epiderme vegetal. Esse tecido 

pode ser formado por uma ou mais camadas de células 

e possui estruturas especializadas nas trocas gasosas 

e na prevenção da perda de água nesses organismos 

que, de acordo com as alternativas abaixo, 

compreendem respectivamente os 

Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

(a) estômatos e os lenticelas.  

(b) hidatódios e os tricomas.  

(c) estômatos e os tricomas.   

(d) tricomas e os hidtódios.  

  

  

Questão 17 

 

Os tecidos vegetais envolvidos no transporte de 

substâncias a longas distâncias nas traqueófitas são: 

 Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

(a) colênquima e esclerênquima.  

(b) xilema e floema.  

(c) colênquima e xilema.  

(d) esclerênquima e xilema.  

(e) esclerênquima e floema.  

 

Questão 18 

 

As figuras A e B abaixo representam cortes 

transversais feitos em órgãos vegetais. 

 
 

Com base na análise das figuras, é correto afirmar que: 

Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

(a) A é raiz de eudicotiledônea, pois apresenta floema e 

xilema alternados e região central preenchida com 

xilema; B é raiz de monocotiledônea, pois tem feixes 

vasculares separados entre si, formando um cilindro.  

 (b) A é caule de eudicotiledônea, pois apresenta 

floema e xilema alternados; B é raiz de eudicotiledônea 

em crescimento primário, pois tem feixes vasculares 



colaterais separados entre si, formando um cilindro 

com parênquima no centro.  

  

(c) A e B são raízes de eudicotiledôneas, no entanto, B 

representa a estrutura primária, e A representa a 

estrutura secundária desse órgão.  

(d) A é raiz de eudicotiledônea, pois apresenta floema e 

xilema alternados e região central preenchida com 

xilema; B é caule de eudicotiledônea em crescimento 

primário, pois tem feixes vasculares colaterais 

separados entre si, formando um cilindro com 

parênquima no centro.  

(e) A e B são caules de monocotiledôneas, no entanto, 

A representa a estrutura primária, e B a estrutura 

secundária desse órgão.  

 

Questão 19 

 

Os tecidos de sustentação corporal estão presentes em 

diversos seres vivos, e um dos principais exemplos é o 

conjunto de ossos que representa o esqueleto humano. 

Nas plantas, também existem tecidos de sustentação 

que, além de outras funções, auxiliam na manutenção 

de sua estrutura. 

Assinale a alternativa que corresponde a um desses 

tecidos de sustentação das plantas. 

Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

(a) Floema                                               (b) Estômato 

(c) Esclerênquima                       (d) Aerênquima  

(e) Hidatódio  

 

Questão 20 

 

Assim como os animais, os vegetais apresentam 

diversos tipos de tecidos em sua constituição. Entre os 

tecidos vegetais verificam-se os meristemas, primário e 

secundário, com células pouco diferenciadas e alto 

poder proliferativo, promovendo o crescimento das 

plantas. Tomando como base o meristema secundário, 

analise a figura abaixo e classifique as legendas, 

quanto a sua nomenclatura e sua função: 

 
 

 Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

 [     ] A - Súber, tecido morto, reveste raízes e caules; 

B - Felogênio, tecido vivo com poder proliferativo; C - 

Feloderme, parte da periderme constituída por 

camada(s) de células parenquimáticas, originadas por 

divisão das células do felogênio; D - Câmbio, principal 

responsável pelo crescimento da planta.  

 [     ] A - Súber, tecido morto, reveste apenas caules; B 

- Felogênio, tecido vivo de constituição; C - Feloderme, 

tecido originado do suber; D - Câmbio, principal 

responsável pelo crescimento da planta.  

 [     ] A - Súber, tecido morto, reveste apenas raízes; B 

- Felogênio, tecido vivo com poder proliferativo; C - 

Feloderme, tecido originado da periderme; D - Câmbio, 

principal responsável pelo crescimento da planta, pois 

forma o vaso lenhoso.  

 [     ] A - Súber, tecido vivo, reveste raízes e caules; B - 

Felogênio, tecido vivo com poder de substituição; C - 

Feloderme, parte da periderme originada por divisão 

das células do câmbio; D - Câmbio, principal 

responsável pelo crescimento da planta, pois forma o 

vaso lenhoso e o vaso liberiano.  

 [     ] A - Súber, tecido vivo, reveste raízes e caules; B - 

Felogênio, tecido vivo com poder proliferativo; C - 

Feloderme, parte da periderme originada por divisão 

das células do câmbio; D - Câmbio, principal 

responsável pelo crescimento da planta, pois forma 

apenas o vaso liberiano.  

 

 Questão 21 

 

A canela é uma especiaria bastante procurada por sua 

aplicação na culinária e também por suas propriedades 

medicinais. As partes utilizadas são as folhas, que 

fornecem óleos essenciais e a casca do caule. Quando 

a casca é retirada, as estruturas que são removidas 

compreendem 

  

 Questão tipo Alternativa:  Considerar apenas uma 

alternativa como correta.  

 [     ] periderme, parênquima e floema.  

 [     ] periderme, câmbio e xilema.  

 [     ] cutícula, súber e medula.  

 [     ] xilema, floema e câmbio.  

 [     ] liber, cerne e alburno.  

 

 


