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NOME DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS
I.

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes
às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada
à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).

II.

Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o
fiscal.
V.

Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.

VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.

VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal
contra gabarito.

VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no
próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.

X.

O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito
ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no
caderno não serão levadas em consideração.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões de 1 a 4, leia o texto abaixo.
Médicos estrangeiros
João Medeiros Filho*

Mais uma vez em pauta a discussão em torno da importação de
médicos estrangeiros ou formados no exterior. Não poderíamos
nos abster de reiterar nosso posicionamento sobre matéria tão
relevante. Hoje somos mais de 380 mil médicos no País, o que
nos coloca na 5ª colocação no mundo, em números absolutos.
Temos 197 escolas,perdendo apenas para a Índia(1,2 bilhão de
hab.), superando a China( 1,3 bilhão de hab.) e os Estados Unidos
que detêm, respectivamente, 150 e 134 faculdades.
Nossa pequenina Paraíba, com uma população de cerca de 3,8
milhões de almas, conta com 6 escolas médicas e, pelo menos,
mais 2 em fase de implantação – um recorde, com certeza.
Formam-se por ano, aproximadamente, 16500 esculápios no Brasil
e 500 a 600,em nosso meio.Como se não bastasse, a Presidente
Dilma Rousseff anunciou recentemente a intenção de criar mais
4500 vagas anuais para medicina.
Será que precisamos trazer profissionais do exterior?E como seria
a revalidação de diploma desses profissionais, via decreto?Faltam
médicos em nosso meio? .
Não existe ainda um consenso em relação ao número ideal de
médicos/ habitante. Pesquisa realizada pelo CFM/CREMESP
evidenciou que no Brasil tal coeficiente é de 1,95/1000, o que nos
remete ao patamar de diversos países de 1º. mundo, a exemplo do
Canadá e dos Estados Unidos.Temos, sim, má distribuição dos
profissionais, que se concentram nas grandes cidades e capitais,
por falta de políticas públicas que priorizem a interiorização do médico.
Em João Pessoa, onde pontificam mais de 3000 esculápios, a
relação é de 4/1000, o dobro da média nacional; no entanto, mais
de 15% das equipes da ESF não dispõem de médicos, devido a
diversos fatores, entre os quais,a falta de condições adequadas
de trabalho e de segurança, a fragilidade do vínculo trabalhista e
a baixa remuneração. Não é importando médicos que vamos
corrigir tal distorção.
Não cultivamos a xenofobia, mas defendemos a revalidação dos
diplomas estrangeiros nos moldes do REVALIDA, que é aplicado
anualmente pelo MEC. Precisamos, sim, garantir a qualificação
profissional daqueles que pretendem atuar em nosso País, em
defesa da população menos favorecida, para que não incorramos
no erro de oferecer uma assistência médica pobre, de 2ª categoria,
para o pobre.
*presidente do CRM-PB

1) Considere as afirmações abaixo.
I. O autor posiciona-se contra a vinda de médicos estrangeiros
porque temos médicos em quantidade suficiente para
atender a toda a população, bem distribuídos pelo território
nacional.
II. O autor considera que são necessárias políticas que
estimulem a interiorização dos médicos.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

2) Considere as afirmações abaixo.
I. O autor considera que o atendimento médico no Brasil é
equivalente ao de países desenvolvidos, como Canadá e
Estados Unidos.
II. O autor mostra-se contrário ao anúncio da presidente em
criar mais vagas em universidades para a medicina.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma
3) Considere as afirmações abaixo.
I. A partir dos substantivos xenofobia e consenso, formamos
os adjetivos xenofóbico e consensual.
II. A partir do adjetivo relevante, formamos o substantivo relevação.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

4) Assinale a alternativa em que o termo destacado está
corretamente substituído pelo pronome.
Não cultivamos a xenofobia.
a) Não cultivamos-a.
b) Não lhe cultivamos.
c) Não a cultivamos.
d) Não cultivamo-na.

5) Considere as orações abaixo.
I. A maioria das pessoas que trabalham na empresa está
satisfeita.
II. Devem haver outros meios para se resolver este problema.
A concordância está correta em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma
6) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
O prazo foi _______________ e a inscrição será de 16 _____
20 de outubro.
a) extendido – a
b) extendido – à
c) estendido – à
d) estendido – a
7) Considere o período e as afirmações abaixo.
O médico que realizou a cirurgia do presidente, declarou que
ainda é necessário algumas precauções.
I. Há um problema de concordância.
II. A vírgula está empregada de forma incorreta.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

8) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
Se você __________ amanhã, __________ realizar o exame.
a) vim – poderá
b) vier – poderá
c) viesse – pode
d) vir – pode
Para responder às questões 9 e 10, leia a letra da música
abaixo.
Linha Tênue
Maria Gadu

Todo lugar que chego, você não fica
Tudo o que eu te peço, você não dá
Se dou opinião, você implica
Toda vez que ligo você não está
Por que fazer questão deste jogo duro?
De me mostrar o muro a nos dividir?
Seu coração de fato está escuro
Ou por de trás do muro
Tem mais coisa aí?
Toda vez que passo você não nota
Eu conto uma lorota você nem ri
Me faço fina flor vem e desbota
Me boto numa fria não socorre
Eu cavo um elogio isso nem te ocorre
A indiferença escorre fria a me ferir
Será porque você não me suporta?
Ou dentro desta porta
Tem mais coisa aí

Entre o bem e o mal a linha é tênue, meu bem
Entre o amor e o ódio a linha é tênue também
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9) Assinale a alternativa que indica a figura de linguagem
que predomina nos versos abaixo.
Entre o bem e o mal a linha é tênue, meu bem
Entre o amor e o ódio a linha é tênue também
a) Ironia
b) Eufemismo
c) Antítese
d) Metonímia
10) Considere as afirmações abaixo.
I. A licença poética permite que alguns versos sejam iniciados
por próclise, o que contraria a norma culta.
II. Há uniformidade no tratamento do interlocutor a quem se
dirige o eu-lírico da música.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
11) Numa pesquisa, sobre a preferência entre 2 produtos,
foram, entrevistadas 320 pessoas e chegou-se ao seguinte
resultado: 210 preferiram o produto A, 190 preferiram o
produto B e 45 nenhum dos dois. Portanto o total de
entrevistados que preferiram somente um dos produtos
foi de:
a) 150
b) 125
c) 35
d) 85
12) Marcos estava sem dinheiro, então foi ao banco e sacou
certa quantia para pagar uma dívida cujo valor corresponde
a 30% da quantia que sacou. Com 40% do que restou
comprou um produto numa loja, restando-lhe ainda
R$ 1.050,00. A quantia que Marcos sacou é igual a:
a) Um valor maior que R$ 2.700,00
b) Um valor menor que R$ 2.400,00
c) R$ 2.600,00
d) Um valor entre R$ 2.400,00 e R$ 2.600,00
13) Se os números 2,4,4,6,5,4,4,..., estão ordenados numa
sequencia lógica, então o próximo número dessa
sequencia deve ser:
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeira e o
valor lógico de uma proposição q é falsa, podemos afirmar
que:
a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
b) p condicional q é verdadeira.
c) p bicondicional q é falsa.
d) A disjunção entre as duas é falsa.
15) De acordo com o raciocínio lógico matemático, pode- se
afirmar que a disjunção entre duas proposições compostas
(p v q) é equivalente a:
a) ~p v ~q
b) ~p v q
c) p ^ ~q
d) ~p ^ ~q
2

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de
2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH, assinale a alternativa incorreta:
a) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na
instituição federal de ensino ou instituição congênere que
exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSERH
não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades
de assistência à saúde e atividades administrativas.
b) É assegurado à EBSERH o ressarcimento das despesas
com o atendimento de consumidores e respectivos
dependentes de planos privados de assistência à saúde,
observados os valores de referência estabelecidos pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar.
c) A EBSERH é autorizada a criar subsidiárias para o
desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto
social.
d) A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a
propriedade da União.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,
analise os itens abaixo acerca das competências da
EBSERH e a seguir assinale a alternativa correta:
I. Administrar unidades hospitalares, bem como prestar
serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e
de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito
do SUS.
II. Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras
instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à
pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à
formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante
as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
III. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de
instituições federais de ensino superior e de outras
instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da
saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade
torne necessária essa cooperação, em especial na
implementação das residências médicas, multiprofissional
e em área profissional da saúde, nas especialidades e
regiões estratégicas para o SUS.
a) Apenas III é correto.
b) Apenas I e III são corretos
c) Apenas II é correto.
d) I, II e III são corretos.
18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de
2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativa
incorreta:
a) O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
b) A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro de Estado
da Saúde.
c) As atividades de prestação de serviços de assistência à
saúde da EBSERH estarão inseridas integral e
exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde –
SUS
d) Acordos e convênios que a EBSERH realizar com entidades
nacionais e internacionais constituem também recursos
da empresa.
19) Sobre a composição do Conselho de Administração da
EBSERH, assinale a alternativa incorreta:
a) Dois de seus membros serão indicados pelo Ministro de
Estado da Saúde.
b) Um representante dos empregados e respectivo suplente
farão parte do Conselho.
c) Será presidido pelo Presidente da Empresa.
d) Um de seus membros será indicado pelo Ministro de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

20) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, propor
linhas de ação, programas, projetos, formas de atuação
e outras medidas, orientando para que a EBSERH atinja
os objetivos para os quais foi criada, é atribuição:
a) Do Conselho Consultivo da EBSERH.
b) Do Conselho de Administração da EBSERH.
c) Da Diretoria Executiva da EBSERH.
d) Do Ministério da Saúde, através do Conselho Nacional de
Saúde.
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) O documento de entrada do Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos é:
a) Certidão de Nascimento.
b) Resumo de alta hospitalar do binômio mãe/recém nato.
c) Notificação de parto.
d) Declaração de Nascido Vivo.

26) Para podermos simular um servidor Windows num
ambiente Linux, possibilitando o gerenciamento e
compartilhamento de arquivos por meio do protocolo
SMB, deve-se usar o:
a) SMTP
b) SAMBA
c) PDC
d) TFTP

22) A lei 8080/90 não inclui entre os princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde:
a) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.
b) Utilização da estratificação de risco como estratégia para
a Atenção de Urgência e Emergência.
c) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de
saúde.
d) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de
assistência à saúde da população.
23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da
Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde,
assinale a alternativa incorreta:
a) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas
ao público e deverão acontecer em espaços e horários
que possibilitem a participação da sociedade.
b) É competência do Conselho de Saúde avaliar e deliberar
sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as
diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do
Distrito Federal e Municipais.
c) Acompanhar e controlar a atuação do setor privado
credenciado mediante contrato ou convênio na área de
saúde não é competência do Conselho de Saúde.
d) É competência do Conselho de Saúde fiscalizar e
acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços
de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos
de controle interno e externo, conforme legislação vigente.
24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho
de 2011, conjunto de ações e serviços de saúde articulados
em níveis de complexidade crescente, com a finalidade
de garantir a integralidade da assistência à saúde é a
definição de:
a) Rede de Atenção à Saúde.
b) Região de Saúde.
c) Universalidade.
d) Regionalização.
25) Segundo artigo 199 da Constituição da República
Federativa do Brasil, a assistência à saúde é livre à
iniciativa privada. Analise os itens abaixo e a seguir
assinale a alternativa correta:
I. As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e
as sem fins lucrativos.
II. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios
ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
III. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo
nos casos previstos em lei.
a) I,II e III são corretos.
b) Apenas I e II são corretos.
c) Apenas III é correto.
d) Apenas I é correto.

27) Conforme o Comitê Gestor da Internet no Brasil alguns
dos principais tipos de Malware existentes são:
(I) WORM
(III) SNAKE
(II) SPYWARE (IV) BACKDOOR
Assinale a alternativa correta que contém esses
principais tipos
a) I - II - III
b) I - II - IV
c) I - III - IV
d) II - III - IV
28) A máscara de rede padrão acompanha a classe do
endereço IP, portanto em um endereço da classe C a
'máscara padrão' será respectivamente:
a) 255.0.0.0
b) 255.255.255.0
c) 255.255.255.255
d) 255.255.0.0
29) Identifique o comando do Sistema Operacional Windows
que exibe, como padrão, ou seja, sem nenhuma opção,
o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão
para cada adaptador vinculado ao TCP/IP:
a) ipconfig
b) netstat
c) ping
d) tracert
30) Assinale o diretório do Linux que contém a maioria dos
arquivos de configuração do sistema assim como
configurações de rede, de usuários do sistema e suas
permissões:
a) /mnt
b) /lib
c) /etc
d) /bin
31) Por norma os protocolos de rede possuem porta
específicas. Relacione abaixo os protocolos de rede
(coluna da esquerda) com as suas respectivas portas
padrões mais comuns (coluna da direita):
(A) SMTP
(D) 80
(B) HTTP
(E) 21
(C) FTP
(F) 25
a) AD - BE - CF
b) AF - BE - CD
c) AD - BF - CE
d) AF - BD - CE
32) Quanto ao protocolo IEEE 802 assinalar (F) Falso ou (V)
Verdadeiro, para as afirmações abaixo:
( ) As redes Wi-Fi, ou wireless, foram normalizadas pela
IEEE 802.11.
( ) A Ethernet foi padronizada pelo IEEE como 802.3.
a) F - F
b) F - V
c) V - F
d) V - V
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33) Na tentativa de dar segurança durante o processo de
autenticação, proteção e confiabilidade na comunicação
especifica entre os dispositivos Wireless, foram criados
os protocolos. Assinale a alternativa correta:
(I) WPA
(III) WPA2
(II) ARP
(IV) WEP
Estão corretos os itens:
a) I - II - III
b) I - II - IV
c) I - III - IV
d) II - III - IV
34) O nível de RAID que implementa o espelhamento de
disco, também conhecido como mirror, que é
implementado com o mínimo de dois discos é o:
a) RAID 0
b) RAID 5
c) RAID 1
d) RAID 4
35) Conforme a norma EIA/TIA 568 o sistema de cabeamento
estruturado é dividido em subsistemas. Destaque a
alternativa que NÃO seja um desses subsistemas:
a) Cabeação Matricial
b) Cabeação Horizontal
c) Entrada do Edifício
d) Cabeação Backbone
36) Quanto a impressoras com tecnologia laser e scanners,
assinale (F) Falso ou (V) Verdadeiro, para as afirmações
abaixo:
( ) Não existe tecnologia de conexão desses equipamentos
a uma porta USB.
( ) As impressoras a laser possuem tecnologia semelhante
ao das fotocopiadoras.
a) F - F
b) F - V
c) V - F
d) V - V
37) Relacione a coluna da esquerda (Equipamentos de rede)
com a coluna da direita (camadas do modelo OSI).
(A) bridge
(D) camada 1
(B) repetidor
(E) camada 2
(C) roteador
(F) camada 3
a) AE - BF - CD
b) AF - BD - CE
c) AF - BE - CD
d) AE - BD - CF
38) Qual topologia abaixo que possui as vantagens de fácil
instalação e, quando comparada à outras topologias,
exige menor quantidade de cabos, por outro lado, tem
como desvantagem o difícil isolamento de falhas na
rede:
a) estrela
b) matricial
c) barramento
d) token ring
39) Identifique o serviço abaixo que permite navegarmos
na Internet digitando somente uma URL, no formato
texto, e ele automaticamente transforma-a em um
endereço IP:
a) FTP
b) DNS
c) TCP
d) SSH
4

40) O endereço MAC (Media Access Control) está
diretamente relacionado à interface de comunicação,
ou seja, uma placa de rede. O endereço MAC é:
a) um endereço variável conforme o IP atribuído a placa
de rede.
b) um número atribuído a um grupo de placas de rede
conectadas a um roteador.
c) um número relacionado com a sub-máscara do
endereçamento IP.
d) um endereço físico e único atribuído pelo fabricante.
41) Conforme a planilha do MS-EXCEL abaixo, identifique
a alternativa que tenha a célula do resultado da fórmula
=C2+E1/A2
A

a)
b)
c)
d)

B

C

D

E

1 5

5,5

3

9,5

10

2 4

9

6

7

8,5

E2
A1
D1
A2

42) Relacione abaixo os aplicativos da Microsoft (coluna da
esquerda) com os respectivos aplicativos correspondentes
do LibreOffice (coluna da direita):
(A) MS-Word
(E) Base
(B) MS-Excel
(F) Impress
(C) MS-PowerPoint
(G) Writer
(D) MS-Access
(H) Calc
a) AG - BH - CF - DE
b) AE - BF - CG - DH
c) AG - BE - CF - DH
d) AF - BH - CG - DE
43) Atualmente o cabo mais utilizado em redes de
computadores é o cabo de par trançado. Para montarmos
fisicamente um cabo desse tipo haverá necessidade da
ferramenta intitulada tecnicamente de:
a) alicate de bico técnico
b) alicate de trançar
c) alicate de crimpar
d) alicate de conexão de pares
44) Considerado como um passivo de rede, possui
terminadores para os sistemas de Cabeação Horizontal
e Vertical dentro do Armário de Telecomunicações em
um Sistema de Cabeamento Estruturado:
a) backbone
b) shielded
c) twisted
d) patch panel
45) Tecnologia de transferência serial de dados entre um
computador e dispositivos de armazenamento em massa
por meio de cabo serial de pequeno diâmetro
possibilitando hot-swap e suplantando velocidades de
tecnologias anteriores:
a) SCSI
b) IDE
c) PATA
d) SATA
46) No mundo corporativo, por questões de segurança e
confidencialidade, exige-se a instalação própria de servidores
de e-mail. O servidor de e-mail da Microsoft é o:
a) OneNote
b) Exchange Server
c) Lync
d) Sendmail
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47) Adicionando uma conta de usuário a um grupo, você
pode evitar a necessidade de conceder o mesmo acesso
e permissão a diversos usuários diferentes, um por um.
O comando para acionar o Console de Gerenciamento
Microsoft, no Windows Vista, para termos acesso as
Ferramentas Administrativas é o:
a) rem
b) cgm
c) mdc
d) mmc
48) Assinalar (F) Falso ou (V) Verdadeiro para cada
afirmação:
( ) Na topologia de redes em barramento é utilizado cabos
coaxiais.
( ) Na topologia de rede em estrela, é possível a adição e
a remoção da estações sem interromper toda a
comunicação na rede.
a) V - V
b) V - F
c) F - V
d) F - F

49) O Linux permite realizar muitos comandos por meio de
console (terminal). Quando existe a necessidade desse
comandos requererem privilégios de administrador
devem ser precedidos pelo comando:
a) tar
b) pwd
c) sudo
d) admin
50) O MS-Access 2010 emprega um formato de arquivo que
dá suporte a vários aprimoramentos de produtos.
Quando você cria um novo banco de dados, o banco
de dados usa o novo formato de arquivo por padrão e
recebe a extensão de arquivo:
a) .adb
b) .dba
c) .accdb
d) .msacc
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