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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

ENFERMEIRO - CARDIOLOGIAENFERMEIRO - CARDIOLOGIA

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma 
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas 
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo 
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio 
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência 
humana. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “...são ponderações longas...”, funciona como 
predicativo.

(B)	 Em	 “...tomo	 café	 com	 açúcar...” funciona como 
complemento nominal.

(C) Em “Mesmo assim, me	parece	que	existem...”,	pode	ficar	
após o verbo.

(D) Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica 
acréscimo.

(E) Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso 
controle...”, expressa modo.

A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A) bar – rei – ra.
(B) pes – so – as.
(C) ci – en – tes.
(D) ne – u – ro – nal.
(E)	 fi	–	ló	–	so	–	fos.

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre 
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada 
funciona como

(A) complemento nominal.
(B) predicativo do sujeito.
(C) predicativo do objeto.
(D) adjunto adnominal.
(E) objeto indireto.

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra 
filósofos a expressão

(A)	 alguém.
(B)	 magnética.
(C) decisões.
(D)	 açúcar.
(E) ilusão.

“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que 
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma 
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem 
prejuízo sintático-semântico, por

(A) apesar de.
(B) como.
(C) porquanto.
(D) embora.
(E) à medida que.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma 
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos 
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, 
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das 
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que 
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com 
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto 
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a 
Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao 
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente 
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas 
neurociências estão mudando isso de forma radical, 
questionando a própria existência de nossa liberdade de 
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio 
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos 
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam 
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, 
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em 
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes 
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a 
mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos 
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas 
inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas 
é que não existe uma definição universalmente aceita 
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio 
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na 
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio 
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série 
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história 
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e 
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente 
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado 
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um 
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os 
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam 
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, 
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante 
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do 
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que 
leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas 
decisões sejam tomadas a um nível profundo de 
consciência que antecede o estado mental que associamos 
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, 
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a 
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que 
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua 
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada 
pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes 
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e 
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito 
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente. 

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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Observando o calendário de 2014, observamos que 
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma 
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana 
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

(A) Terça-feira.
(B) Quarta-feira.
(C) Quinta-feira.
(D) Sábado.
(E) Domingo.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo 
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui 
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total 
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual 
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

(A) R$ 280,00.
(B) R$ 250,00.
(C) R$ 200,00.
(D) R$ 180,00.
(E) R$ 150,00.

Um professor de matemática passou dois trabalhos 
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam 
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos 
que quisessem poderiam fazer os dois por uma 
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo 
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos 
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o 
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

(A) 10%.
(B) 20%.
(C) 30%.
(D) 40%.
(E) 50%.

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?
(A) 63.
(B) 65.
(C) 70.
(D) 75.
(E) 77.

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de 
matemática”?

(A) Nenhum aluno gosta de matemática.
(B) Existem alunos que gostam de matemática.
(C) Existem alunos que não gostam de matemática.
(D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
(E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome 
destacado retoma

(A) decisões diferentes.
(B) ponderações longas.
(C) níveis diferentes.
(D) escolha.
(E) confusão.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona 
como adjunto adnominal.

(B) Em “Alguns	filósofos	definem	livre	arbítrio...”,	é	pronome	
indefinido.

(C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa 
tempo.

(D)	 Em	 “...definem	 livre	 arbítrio	 como sendo...”, pode ser 
retirada a expressão sendo.

(E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser 
substituída por terá de.

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção 
expressa

(A) tempo.
(B) consecução.
(C) conclusão.
(D) modo.
(E) condição.

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi 
classificado corretamente.

(A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D) “...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona 
como objeto indireto.

(B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona 
como objeto indireto.

(C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa 
contraste.

(D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa 
dúvida.

(E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa 
modo.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07
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Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Não	há	necessidade	de	realização	de	concurso	público.
(B) A EBSERH somente fará contratação mediante concurso 

público.
(C)	 A	EBSERH	fica	autorizada	a	contratar,	para	fins	de	sua	

implantação,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	técnico	e	administrativo	por	tempo	determinado.

(D)	 A	EBSERH	fica	autorizada	a	contratar,	para	fins	de	sua	
implantação,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	 técnico	 e	 administrativo	 sem	 determinação	 de	
tempo.

(E) A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar 
mediante	processo	seletivo	simplificado.

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados 
às suas competências mediante contrato com as 
instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, 
consideram-se instituições congêneres

(A)	 as	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 que	 desenvolvam	
atividades	 de	 ensino	 e	 de	 pesquisa	 na	 área	 da	 saúde	
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde	–	SUS.

(B)	 as	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 que	 desenvolvam	
atividades	de	ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de 
assistência	à	saúde.

(C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de 
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à 
saúde.

(D)	 as	instituições	públicas	que	desenvolvam	atividades	de	
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços	no	âmbito	do	Sistema	Único	de	Saúde	–	SUS.

(E)	 as	instituições	públicas	que	desenvolvam	atividades	de	
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à 
saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho 
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de

(A) apoio ao Conselho de Administração.
(B) apoio ao Conselho Fiscal.
(C) apoio à Diretoria Executiva.
(D) controle social.
(E) consulta.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada 
ao

(A)	 Ministério	da	Defesa.
(B)	 Ministério	da	Ciência,	Tecnologia	e	Inovação.
(C)	 Ministério	da	Educação.

(D)	 Ministério	da	Previdência	Social.
(E)	 Ministério	da	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao 
Conselho de Administração

(A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais 
atos compreendidos na administração de pessoal, 
de	 acordo	 com	 as	 normas	 e	 critérios	 previstos	 em	
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta 
atribuição no todo ou em parte.

(B)	 fixar	as	orientações	gerais	das	atividades	da	EBSERH.
(C) aprovar o regimento interno da EBSERH e suas 

alterações supervenientes, que deverá conter, dentre 
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os 
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, 
para	fins	de	aprovação	de	operações.

(D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social 
da EBSERH.

(E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens 
imóveis e valores mobiliários.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de 
Saúde são

(A) espaços instituídos de participação da comunidade 
nas	políticas	públicas	e	privadas	e	na	administração	da	
saúde.

(B) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	públicas	e	na	administração	da	saúde.

(C) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	 públicas	 e	 na	 administração	 da	 saúde	 e	 da	
assistência social.

(D) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	 públicas	 e	 na	 administração	 da	 saúde	 e	 da	
previdência social.

(E) espaços instituídos de participação da comunidade 
nas	políticas	públicas	e	privadas	e	na	administração	da	
saúde	e	da	assistência	social.

De acordo com a Constituição Federal, constituem 
objetivos da seguridade social, EXCETO

(A) universalidade da cobertura e do atendimento.
(B) seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços.
(C) equidade na forma de participação no custeio.
(D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às 

populações urbanas e às populações rurais.
(E)	 diversidade	da	base	de	financiamento.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
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Como os demais gestores que atuam na área de 
saúde, os enfermeiros têm a responsabilidade de 
gerenciar seu serviço ou unidade e confrontam-se 
com pressão cada vez maior para mostrar bons 
resultados e otimizar os recursos disponíveis. 
Neste sentido, é correto afirmar que

(A)	 a	 Sistematização	 da	 Assistência	 de	 Enfermagem	 é	
um instrumento metodológico que orienta o cuidado 
profissional	 de	 enfermagem	 e	 a	 documentação	 da	
prática	 profissional,	 evidenciando	 sua	 contribuição	
na	 atenção	 à	 saúde	 da	 população,	 aumentando	 a	
visibilidade	e	o	reconhecimento	profissional.

(B) o processo de enfermagem organiza o trabalho 
profissional	 quanto	 ao	 método,	 ao	 pessoal	 e	 aos	
instrumentos, possibilitando a Operacionalização da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem.

(C) a mensuração da qualidade da assistência em 
enfermagem, realizada por meio da auditoria, auxilia 
o	 desenvolvimento	 de	 uma	 profissão	 detentora	 de	
um	 saber	 científico,	 apesar	 de	 não	 influenciar	 na	
qualidade da assistência ao cliente.

(D) são indicadores de enfermagem: incidência de queda 
de paciente, incidência de extubação acidental, 
incidência de perda de sonda nasogastroenteral para 
aporte	 nutricional,	 incidência	 de	 úlcera	 por	 pressão,	
incidência de não conformidade relacionada à 
administração de medicamentos pela enfermagem e 
incidência	de	flebite.

(E) os indicadores de enfermagem devem objetivar: 
melhorar	 a	 assistência,	 fortalecer	 a	 confiança	 e	 a	
fidelização	 dos	 clientes	 da	 enfermagem,	 atender	 as	
exigências	dos	órgãos	financiadores,	aumentar	custos,	
atrair	e	estimular	o	envolvimento	dos	profissionais.

São princípios norteadores do modelo de decisão 
compartilhada:

(A) Despotismo; causalidade; autoridade com 
responsabilidade; pessoa certa no lugar certo; 
aprendizado	contínuo;	eficiência,	eficácia	e	efetividade;	
propriedades.

(B) Despotismo; causalidade; autoridade com 
responsabilidade; benevolência; aprendizado contínuo; 
eficiência,	eficácia	e	efetividade;	propriedades.

(C) Parceria; equidade; autoridade com responsabilidade; 
pessoa certa no lugar certo; aprendizado contínuo; 
eficiência,	eficácia	e	efetividade;	propriedades.

(D)	 Jurisprudência;	 beneficência;	 não	 maleficência,	
justiça; equidade.

(E) Autoritarismo; causalidade; autoridade com 
responsabilidade; autodidatismo; aprendizado 
contínuo;	 eficiência,	 eficácia	 e	 efetividade;	
beneficência.

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços 
de saúde específicos para o atendimento da pessoa 
que, em razão de agravo ou de situação laboral, 
necessita de atendimento especial, denominam-se

(A) Portas de Entrada.
(B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
(C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D) Atenção Primária.
(E) Atenção Psicossocial.

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme 
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão 
destinados

(A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-
se o restante aos Municípios.

(E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, 
afetando-se o restante aos Municípios.

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a 
participação complementar, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Quando	as	suas	disponibilidades	 forem	 insuficientes	
para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma	 determinada	 área,	 o	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada.

(B) A participação complementar dos serviços privados 
será formalizada mediante contrato ou convênio, 
observadas,	a	respeito,	as	normas	de	direito	público.

(C)	 As	 entidades	 filantrópicas	 e	 as	 sem	 fins	 lucrativos	
terão preferência para participar do Sistema Único de 
Saúde	(SUS).

(D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas 
técnicas	e	administrativas	e	aos	princípios	e	diretrizes	
do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	mantido	o	equilíbrio	
econômico	e	financeiro	do	contrato.

(E) Os proprietários, administradores e dirigentes 
de entidades ou serviços contratados deverão 
necessariamente	 exercer	 cargo	 de	 chefia	 ou	 função	
de	confiança	no	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS).

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O SQUESTÃO 23

QUESTÃO 27



7 Cargo: Enfermeiro - Cardiologia

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

Considerando o Serviço de Transporte Inter-
hospitalar preconizado pela Política Nacional 
de Atenção às Urgências, assinale a alternativa 
correta.

(A) No caso de transporte terrestre, deverão ser utilizadas 
as viaturas de transporte avançado para os pacientes 
eletivos,	 em	 decúbito	 vertical	 ou	 sentados,	 viaturas	
de suporte básico ou suporte avançado de vida, de 
acordo	com	o	julgamento	e	determinação	do	médico	
regulador, a partir da avaliação criteriosa da história 
clínica, gravidade e risco de cada paciente, estando 
tais viaturas com  seus equipamentos, medicamentos, 
tripulações.

(B) Nos casos de transporte de pacientes em suporte 
extremo de vida para unidades de apoio diagnóstico 
e terapêutico, para realização de exames ou 
tratamentos, se o paciente apresentar intercorrência 
de urgência, a responsabilidade pelo tratamento e 
estabilização	 é	 da	 unidade	 que	 está	 realizando	 o	
procedimento e da família do paciente, arcando com 
todos os custos no que diz respeito a medicamentos, 
equipamentos e recursos humanos capacitados.

(C) O transporte aquaviário poderá ser indicado em regiões 
onde o transporte terrestre esteja impossibilitado pela 
inexistência de estradas e/ou onde não haja transporte 
aeromédico,	 observando-se	 a	 adequação	 do	 tempo	
de transporte às necessidades clínicas e à gravidade 
do caso.

(D) O transporte ferroviário seria a primeira escolha para 
áreas	urbanas,	em	cidades	de	pequeno,	médio	e	grande	
porte, ou para as transferências intermunicipais, onde 
as malhas ferroviárias permitam que essas unidades 
de transporte se desloquem com segurança e no 
intervalo de tempo desejável ao atendimento de cada 
caso.

(E)	 O	 transporte	 aeromédico	 poderá	 ser	 indicado,	 em	
aeronaves de asa rotativa, quando a gravidade do 
quadro clínico do paciente exigir uma intervenção 
rápida e as condições de trânsito tornem o transporte 
terrestre muito demorado, ou em aeronaves de asa 
fixa,	para	percorrer	grandes	distâncias	em	um	intervalo	
de tempo aceitável, diante das condições clínicas 
do paciente, devendo estar integrado ao sistema de 
atendimento	pré-hospitalar	e	à	Central	de	Regulação	
Médica	 de	 Urgências	 da	 região	 e	 ser	 considerado	
sempre como modalidade de suporte básico de vida.

De acordo com a abordagem diagnóstica e 
terapêutica do choque cardiogênico causado por 
infarto do miocárdio, assinale a alternativa correta.

(A) O diagnóstico inicial consiste em anamnese e 
exame físico do paciente, eletrocardiograma, 
ecodopplercardiograma, exames laboratoriais, 
radiografia	 de	 tórax	 e	 exame	 de	 Sengstaken–
Blakemore.

(B) A taquicardia sinusal e as taquiarritmias atriais 
contribuem para a hipoperfusão miocárdica, agravando 
o choque cardiogênico.

(C) A terapêutica inicial ao choque cardiogênico consiste 
em suporte ventilatório/ventilação mecânica, acesso 
venoso,	 monitorização	 multiparamétrica,	 analgesia,	
passagem de sonda vesical de demora, infusão de 
volume e tiazídas para hipotensão sem resposta à 
infusão de volume.

(D) Quando a perfusão tecidual está adequada com 
congestão, são indicados os agentes inotrópicos, o 
balão	intra-aórtico,	os	diuréticos	e	os	vasodilatadores.

(E) Na terapia de reperfusão, podem ser utilizados: 
trombogênico, cateterismo cardíaco (angioplastia e 
cirurgia de revascularização) e balão intra-aórtico.

“Síndromes coronarianas” agudas é a expressão 
usada para se referir ao espectro que compreende 
angina instável e infarto do miocárdio. Sobre as 
“Síndromes coronarianas agudas”, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 A	fisiopatologia	das	síndromes	coronarianas	agudas,	
na	maioria	dos	casos,	é	baseada	na	ruptura	de	uma	
placa aterosclerótica vulnerável e consequentemente 
formação	 de	 um	 trombo	 no	 local.	 Esse	 trombo	 é	
totalmente oclusivo nos casos de infarto sem elevação 
do segmento ST e produz uma obstrução parcial na 
angina instável e no infarto com elevação do segmento 
ST.

(B)	 A	 angina	 instável	 é	 definida	 pela	 ausência	 de	
elevação anormal e transitória de CK-MB, troponinas 
e serotoninas, caracterizando-se por dor torácica de 
recente começo, progressivamente mais frequente, ou 
desencadeada por estímulos cada vez maiores, com 
melhora em repouso.

(C)	 O	 prognóstico,	 incluindo	 a	 mortalidade	 hospitalar,	 é	
melhor na angina instável, intermediário no infarto 
com elevação do segmento ST e mais preocupante no 
infarto sem elevação do segmento ST.

(D) O infarto com elevação do segmento ST geralmente 
tem apresentação mais dramática, com dor torácica 
intensa e prolongada (mais de 20 minutos), 
acompanhada de alguma combinação de sudorese, 
náuseas/vômitos, dispneia e sensação de morte 
iminente,	 com	melhora	 súbita	 de	 todos	 os	 sintomas	
em menos de 3 horas.

(E) Para pacientes cuja elevação do segmento ST ou 
bloqueio	de	 ramo	esquerdo	se	apresenta	em	até	12	
horas,	após	início	dos	sintomas,	usa-se	fibrinolítico	ou	
angioplastia	primária,	a	fim	de	aliviar	a	dor,	reduzir	o	
consumo de oxigênio, manutenção ou otimização da 
perfusão miocárdica e estabilização hemodinâmica.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

Acerca dos conhecimentos em casos de arritmias 
cardíacas, assinale a alternativa correta.

(A) As extra-sístoles ventriculares são sempre 
sintomáticas e provocam sensação de palpitação e 
desconforto torácico.

(B)	 A	 fibrilação	 atrial	 e	 o	 flutter	 atrial	 são	 considerados	
bradiarritmias.

(C) As taquicardias com QRS estreito são de origem 
supraventriculares e podem ser divididas entre 
dependetes e independentes do nó atrioventricular 
(AV). No caso da taquicardia atrial, há presença 
de onda P de morfologia diferente da onda P 
sinusal, geralmente precedendo o complexo QRS 
e a frequência cardíaca entre 180-320bpm, sendo 
indicada	a	cardioversão	elétrica	para	o	tratamento.

(D) As extra-sístoles supraventriculares geralmente 
não	 requerem	 tratamento	 específico,	 pois	 estão	
associadas a estados emocionais, isquemias graves 
miocárdicas, febre, consumo de álcool, cafeína e 
tabaco. No caso das extra-sístoles supraventriculares 
atriais, há presença de onda P, habitualmente diferente 
da onda P sinusal, e que ocorre antes de completar o 
intervalo P-P esperado.

(E)	 No	eletrocardiograma,	a	fibrilação	atrial	se	caracteriza	
pela ausência de ondas P, presença de pequenas 
oscilações na linha de base, de amplitude e morfologias 
variáveis e intervalos R-R variáveis aleatoriamente, 
podendo ser utilizados como tratamentos o 
farmacológico,	o	elétrico	(cardioversão)	ou	o	cirúrgico.

Edgard, 36 anos, 78Kg, pressão arterial de 235/160 
mmHg e diagnóstico de Infarto agudo de miocárdio, 
terá início à infusão nitroglicerina (Tridil). Deseja-
se que seja infundido inicialmente 5 microgramas 
por minuto de medicação. Tem-se disponível 
ampola de 5ml com 5mg/ml e é preconizado que 
seja diluída 2 ampolas  em SF 0,9% , formando um 
volume total de 250 ml. Então, em 30 minuto de 
infusão, será administrado neste paciente quantos 
ml de medição?

(A) 0,75.
(B) 7,5.
(C) 0,15.
(D) 1,5.
(E) 0,35.

O Enfermeiro exerce todas as atividades de 
enfermagem cabendo-lhe, privativamente, 
EXCETO 

(A) direção do órgão de enfermagem integrante da 
estrutura	 básica	 da	 instituição	 de	 saúde,	 pública	
e	 privada,	 e	 chefia	 de	 serviço	 e	 de	 unidade	 de	
enfermagem.

(B) organização e direção dos serviços de enfermagem e 
de	suas	atividades	técnicas	e	auxiliares	nas	empresas	
prestadoras desses serviços.

(C) planejamento, organização, segregação, expansão e 

avaliação dos serviços de assistência de enfermagem.
(D) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 

matéria	de	enfermagem.
(E) cuidados de enfermagem de maior complexidade 

técnica	e	que	exijam	conhecimentos	de	base	científica	
e capacidade de tomar decisões imediatas.

São escores utilizados no contexto da cirurgia 
valvar:

(A) Euroscore, STS score e Ambler score.
(B) Escala de Glasgow, STS score e escala ASI (Addiction 

Severity Index).
(C) Escala de Braden, Escala de Tiss e escala ASI 

(Addiction Severity Index).
(D) Euroscore, Escala de Tiss e ASI (Addiction Severity 

Index).
(E) Escala de Braden, STS score e ASI (Addiction Severity 

Index).

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, considera-se infração Ética a 
ação, omissão ou conivência que implique em 
desobediência e/ou inobservância às disposições 
contidas no mesmo. Neste sentido, ao promover 
a eutanásia ou cooperar em prática destinada a 
antecipar a morte do cliente, o enfermeiro sofrerá 
as penalidades  impostas pelos Conselhos Federal 
e Regionais de Enfermagem de

(A) advertência verbal, multa, censura, suspensão 
do	 Exercício	 Profissional	 e	 cassação	 do	 direito	 ao	
Exercício	Profissional.

(B)	 multa,	censura,	suspensão	do	Exercício	Profissional	e	
cassação		do		direito		ao		Exercício	Profissional.

(C) advertência verbal, censura, suspensão do Exercício 
Profissional	 e	 cassação	 do	 direito	 ao	 Exercício	
Profissional.

(D) advertência verbal, multa, censura e cassação do 
direito	ao	Exercício	Profissional.

(E) advertência verbal, multa e censura.

O movimento sanitário brasileiro que emergiu a 
partir da década de 1970 contava com diversos 
setores da sociedade. Neste sentido, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O movimento sanitário teve como origem um grupo 
restrito de intelectuais e não o movimento popular, 
embora este tenha tido uma importante participação.

(B) O movimento popular foi o proponente das bases da 
reforma sanitária que culminaram na implantação do 
Sistema	Único	de	Saúde.	

(C) O movimento sindical, tanto no Brasil quanto na 
Itália, teve participação relevante na proposição e 
implantação	do	novo	sistema	de	saúde.	

(D) Os atores sociais representados pelos estudantes, 
docentes	 e	 profissionais	 de	 saúde	 atuaram	 na	
proposição, mas estiveram afastados da implantação 
do	novo	sistema	de	saúde.

(E)	 Ana	Néri	 teve	participação	 importante	no	movimento	

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32



9 Cargo: Enfermeiro - Cardiologia

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 37

sanitário,	almejando	mudanças	nos	setores	de	saúde	
e da educação.

A angioplastia com balão (angioplastia coronária 
transluminal percutânea), o implante de stents 
intracoronários e outras intervenções com o uso 
de cateteres para o tratamento da aterosclerose 
coronariana formam um importante grupo de 
tecnologias para o tratamento da doença arterial 
coronariana (DAC) denominado Intervenção 
Coronária Percutânea. Então, em relação a esta 
Intervenção, assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 O	efeito	terapêutico	da	ICP	é	a	redução	da	estenose-
alvo	 com	manutenção	 ou	 restabelecimento	 do	 fluxo	
sanguíneo no vaso coronário.

(B)	 O	stent	é	uma	órtese	destinada	a	ampliar	o	diâmetro	
do vaso obstruído e possui benefícios quando 
comparado	à	angioplastia	com	balão.	Porém,	possui	
como limitação o risco de estenose intrastent. 

(C) Com o objetivo de prevenir e tratar a reestenose 
coronária tardia (redução da hiperplasia miointimal), 
os stents farmacológicos foram desenvolvidos e 
fundamentam-se no princípio da administração local 
de medicamento, possibilitando a liberação controlada 
de medicamento na estenose-alvo.

(D)	 O	 sucesso	 da	 ICP	 é	 avaliado	 considerando-se	 o	
sucesso	 angiográfico	 (redução	 da	 estenose-alvo	
para um diâmetro de estenose menor que 30%, 
com	manutenção	 ou	 restabelecimento	 do	 fluxo)	 e	 a	
ausência de complicações clínicas maiores, como 
morte, infarto agudo do miocárdio e cirurgia de 
revascularização do miocárdio (CRM) de emergência. 

(E)	 A	intervenção	é	curativa,	dispensando	acompanhamento	
por outras medidas terapêuticas farmacológicas e 
não-farmacológicas, visando controlar a progressão 
da DAC com consequente melhora da qualidade de 
vida e aumento da sobrevivência dos pacientes.

Jenylene, técnica de enfemagem sob 
responsabilidade do enfermeiro Mércio, está 
preocupada com o paciente Genesvildo, internado 
para cirurgia de embolectomia femoral, pois este 
está apresentando um quadro de bradisfigmia. 
Considerando as informações, o paciente 
apresenta-se com

(A) taquipneia, batimento de asas do nariz, retrações 
intercostais e cianose perilabial.

(B) distensão abdominal, cefaleia e edema de membros 
inferiores. 

(C) temperatura corpórea abaixo de 34°C e cianose de 
extremidades.

(D)	 pulso	abaixo	de	60	bpm	e	fino.
(E) ausência de pulso pedio-poplíteo e extremidades 

marmóreas.

Considerando as informações apresentadas a 
seguir, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) 
o que se afirma e assinale a alternativa com a 

sequência correta. O Cateterismo Cardíaco - 
também conhecido como Cinecoronariografia ou 
Angiografia Coronária ou Estudo Hemodinâmico 
- é um exame invasivo que pode ser realizado 
de forma eletiva para confirmar a presença de 
obstruções das artérias coronárias ou avaliar o 
funcionamento das valvas e do músculo ou em 
situações de emergência, para determinar a exata 
localização da obstrução que está causando o 
infarto agudo do miocárdio e planejar a melhor 
estratégia de intervenção. Neste sentido, clientes 
submetidos a este procedimento, nas primeiras 
6 horas, podem ter como Diagnóstico de 
Enfermagem:

(   ) integridade tissular prejudicada e Risco 
para infecção.

(   ) mobilidade física prejudicada e Dor aguda 
(região inguinal).

(   ) déficit no autocuidado para higiene íntima.
(   ) risco para lesão orgânica renal.
(   ) conhecimento deficiente sobre o 

cateterismo cardíaco e autocuidado após a 
alta hospitalar.

(A) V – F – V – F – V.
(B) V – V – V – V – V.
(C) F – V – V – V – F.
(D) F – F – F – V – V.
(E) V – V – F – V – V.
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

No que se refere à atuação do enfermeiro no 
atendimento emergencial aos usuários acometidos 
de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), assinale a 
alternativa correta.

(A) Durante a materialização do histórico de enfermagem, 
o	enfermeiro	deve	identificar	os	problemas	de	saúde	
prioritários	 do	 usuário	 através	 do	 conhecimento	 dos	
sintomas e sinais clínicos característicos do IAM: 
dor precordial intensa em aperto ou esmagamento, 
irradiação da dor para o membro superior esquerdo, 
pescoço e/ou mandíbula, e, ocasionalmente, náuseas, 
vômito e epigastralgia.

(B) É importante realizar e ler imediatamente os dados do 
eletrocardiograma, que podem demonstrar alterações 
do segmento LM e da onda P e, ainda, fornecer dados 
importantes como: taquicardia, bradicardia ou arritmia 
cardíaca.

(C) São variáveis que pode alterar a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem: parada cardiorrespiratória, 
choque viscerogênico, tamponamento cardíaco e 
eletroneuromiografia	positiva.

(D)	 Quando	o	IAM	gera	uma	insuficiência	cardíaca,	ocorre	
distensão	venosa	periférica.	A	pressão	arterial	vai	estar	
diminuída	por	causa	da		estimulação	simpatomimética	
ou aumentada em razão choque cardiogênico iminente 
ou medicamentos.

(E)	 A	partir	da	definição	do	prognóstico	de	enfermagem,	
é	 possível	 a	 construção	 de	 um	 plano	 de	 cuidados	
no decorrer da fase aguda da doença, de forma que 
atenda todas as necessidades humanas básicas como 
a oxigenação/ventilação, circulação, perfusão, conforto 
e controle da dor, segurança,  aspectos psicossociais 
e espirituais, dentre  outras subjetividades de cada 
indivíduo.

O Tipo de curativo a ser realizado varia de acordo 
com a natureza, a localização e o tamanho da ferida e 
sua indicação é uma das atividades do enfermeiro. 
Em alguns casos, é necessário compressão, em 
outros, lavagem exaustiva com solução fisiológica 
e outros exigem imobilização com ataduras. Então, 
em relação a este procedimento, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa com a sequência correta.

(   ) Pode ser compressivo, quando deseja-se 
estancar hemorragia ou vedar uma incisão.

(   ) Pode ser fechado a fim de absorver a 
drenagem  de secreção e expor o ferimento 
à lesão mecânica.

(   ) Pode ser preventivo, quando deseja-se 
facilitar a drenagem de secreção e garantir 
boa circulação.

(   ) Pode ser aberto no caso de incisões limpas 
e secas, a fim de eliminar as condições 
necessárias para o crescimento de 
microorganismos (calor, umidade, sem luz 
solar), além de promover observação da 
cicatrização e facilitar a limpeza.

(A) F – V – V – F.
(B) F – V – F – V.
(C) V – F – F – V.
(D) V – F – F – F.
(E) F – F – V – V.

A ateromatose pode ser caracterizada como o 
acúmulo anormal de substâncias lipídicas ou 
gordurosas e tecido fibroso no revestimento 
de paredes vasculares arteriais, favorecendo 
a prevalência e incidência de cardiopatias. 
Neste sentido, são fatores de risco para o 
desenvolvimento de tal patologia:

(A) fatores de risco por escore de gravidade: idade, sexo, 
raça e antecedentes familiares.

(B) fatores de risco ambientais: tabagismo, alopecia, 
dislipidemia, taxidermia,  diabetes,  obesidade,  
sedentarismo e  alcoolismo.

(C) fatores de risco epistêmico: sexo, raça, localização 
geográfica.

(D)	 fatores	de	risco	genéticos:	antecedentes	familiaridades,	
hipoacusia.

(E)	 fatores	de	risco	modificáveis:	tabagismo,	hipertensão	
arterial sistêmica,  dislipidemia, diabetes,  obesidade,  
sedentarismo e  alcoolismo.

O choque é uma síndrome caracterizada 
por insuficiência circulatória aguda com má 
distribuição generalizada do fluxo sanguíneo, que 
implica falência de oferta e/ou utilização do oxigênio 
nos tecidos. Pacientes vítimas de politrauma 
podem manifestar o choque hipovolêmico que o 
enfermeiro deve reconhecer precocemente, a fim 
de prestar uma assistência de enfermagem de 
qualidade. Sua fisiopatologia consiste em

(A)	 perda	 externa	 de	 sangue	 e	 acúmulo	 nos	 grandes	
vasos; aumento de suprimento sanguíneo para 
tecidos e órgãos; aumento da frequência cardíaca; 
hiperemia e calor cutâneo; aumento do suprimento de 
O2 e nutrientes; hipertermia; relaxamento da parede 
dos vasos sanguíneos; inconsciência; morte.

(B)	 perda	 externa	 de	 sangue	 e	 acúmulo	 nos	 grandes	
vasos; diminuição de suprimento sanguíneo para 
tecidos e órgãos; aumento da frequência cardíaca; 
pele	úmida	e	 fria;	diminuição	do	suprimento	de	O2 e 
nutrientes; hipotermia; relaxamento da parede dos 
vasos sanguíneos; inconsciência; morte.

(C)	 perda	 externa	 de	 sangue	 e	 acúmulo	 nos	 grandes	
vasos; aumento de suprimento sanguíneo para 
tecidos e órgãos; aumento da frequência cardíaca; 
pele	úmida	e	quente;	aumento	do	suprimento	de	O2 

e nutrientes; hipertermia; relaxamento da parede dos 
vasos sanguíneos; inconsciência; morte.

(D)	 perda	 externa	 de	 sangue	 e	 acúmulo	 nos	 grandes	
vasos; aumento de suprimento sangüíneo para 
tecidos e órgãos; diminuição da frequência cardíaca; 
pele	 úmida	 e	 fria;	 aumento	 do	 suprimento	 de	 O2 e 
nutrientes; hipotermia; relaxamento da parede dos 
vasos sanguíneos; inconsciência; morte.

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

(E)	 perda	 externa	 de	 sangue	 e	 acúmulo	 nos	 grandes	
vasos; diminuição de suprimento sanguíneo para 
tecidos e órgãos; aumento da frequência cardíaca; 
pele	 úmida	 e	 fria;	 aumento	 do	 suprimento	 de	 O2 e 
nutrientes; hipertermia; relaxamento da parede dos 
vasos sanguíneos; inconsciência; morte.

São drogas utilizadas para o tratamento da 
Insuficiência Cardíaca, EXCETO

(A)	 diuréticos.
(B) digitálicos.
(C) inibidores da enzima conversora.
(D) corticoide inalatório.
(E) betabloqueadores.

Embora a Angioplastia Coronariana Transluminal 
Percutânea seja considerada um procedimento 
seguro, sabe-se que complicações podem ocorrer, 
e podem muitas vezes estarem associadas a 
fatores relacionados tanto às condições clínicas 
do cliente quanto aos procedimentos e materiais 
utilizados. Dentre as complicações, podemos citar

(A) complicações no local de punção: sangramento, 
hematoma, equimose.

(B) complicações sistêmicas: retenção urinária, 
espasticidade sinovial, alteração do ritmo cardíaco.

(C) complicações anatômicas: abaulamento de fontanelas.
(D) complicações vasculares: pseudoaneurismas de 

artéria	femoral	ascendente	transversa.
(E) complicações cardíacas: isquemia de parede 

subjacente externa de vaso atrioventricular direito.

Floridércio, 54 anos, foi submetido à coronariografia 
com inserção de cateter via femoral há 2 horas, 
apresentou um episódio de emese, seguido de 
diarreia. Dentre as intervenções de enfermagem, o 
enfermeiro deve incluir

(A) estímulo à ingesta hídrica e alimentar.
(B) encaminhamento para banho de aspersão.
(C) checagem de pulso pedioso.
(D) realização enteroclisma de alívio.
(E) estímulo à deambulação.

Maricreuza, 76 anos, foi submetida à Cirurgia 
Cardíaca Minimamente Invasiva Videoassistida há 
5 dias e está apresentando deiscência no local da 
incisão cirúrgica, com exsudato purulento e fétido. 
Neste sentido, é indicado curativo com

(A) papaína 10%.
(B) alginato de cálcio ou ácido graxo essencial.
(C) hidrocoloide.
(D) sulfadiazina de prata 2%.
(E) permanganato de potássio.

Em relação aos principais aspectos no Suporte 
Avançado de Vida em Cardiologia no Adulto, 

assinale a alternativa INCORRETA.
(A)	 Caso	 uma	 via	 aérea	 avançada	 seja	 estabelecida,	

as compressões torácicas devem ser aplicadas 
continuamente (frequência igual ou maior que 100 
compressões/minuto), e as ventilações devem ser 
aplicadas com frequência de 8 a 10 por minuto, ou 
seja, 1 ventilação a cada 6 a 8 segundos.

(B) Drogas cronotrópicas podem ser uma alternativa para 
o tratamento das bradicardias sintomáticas. 

(C) A administração intravenosa (IV) ou intraóssea 
(IO)	 de	 medicamentos	 é	 preferível	 à	 administração	
endotraqueal. 

(D)	 A	atropina	é	recomendada	para	o	tratamento	da	PCR	
em	assistolia	e	atividade	elétrica	sem	pulso	(AESP).

(E) Os cuidados pós-parada são fundamentais e devem 
ser iniciados prontamente, assim que a circulação 
espontânea for restabelecida. 

Qual seria a causa mais comum de taquicardia 
atrial paroxística com bloqueio A-V?

(A) Acidente vascular encefálico isquêmico.
(B)	 Insuficiência	cardíaca	congestiva	descompensada.
(C) Infarto agudo do miocárdio.
(D) Uso de contraste iodado em exames diagnósticos 

complementares anteriores.
(E) Intoxicação digitálica.
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A gerência do cuidado de enfermagem viabiliza-se 
pela gerência de pessoas ou de recursos humanos, 
gerência de sistematização, de implementação e 
de avaliação da assistência/cuidados, gerência de 
custos e de materiais, gerência de infraestrutura 
física, de apoio logístico, de comunicação e de 
registros, dentre outros. Enquanto formas de 
exercer tal gerência, informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

(   ) Manual de Enfermagem é um instrumento 
que reúne de forma sistemática normas, 
rotinas, procedimentos e outras 
informações necessárias para realização 
das atividades de enfermagem.

(   ) Rotina é o conjunto de elementos que 
especifica a maneira fictícia pela qual uma 
ou mais atividades  devem ser realizadas 
e são específicas de cada unidade, pois 
dependem dos recursos existentes, além 
de descrever  passos a serem dados para a 
realização das ações.

(   ) Guideline são linhas orientadoras para a 
abordagem de um problema, uma atividade, 
um equipamento,  um recurso.

(   ) Protocolos são acordos formais entre 
duas ou mais partes-grupos profissionais-
serviços-instituições.

(A) F – V – V – V.
(B) V – F – V – F.
(C) V – F – F – V.
(D) V – F – V – V.
(E) F – F – V – V.

QUESTÃO 50
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