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CONHECIMENTOS GERAIS – 20 QUESTÕES 

 

Texto 01 

 
 

1. De acordo com as ideias do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. É inevitável que a atenção aos atos praticados caia no ápice de uma crise política, pois nesta fase o 

impacto negativo muitas vezes já perdeu força. 

II. O hábito de ler pode resolver problemas relacionados à crise política, por isso, devemos buscar as 

repostas em um bom livro. 

III. As inúmeras alianças em uma guerra são comparadas aos lados de uma crise política, na qual se torna 

difícil a formação de opinião. 

 

a. Apenas I está correta. 

b. Apenas II está correta. 

c. Apenas I e II estão corretas. 

d. I, II e III estão corretas. 

 

2. Assinale a alternativa que contém a justificativa de acentuação da palavra “cruéis” (linha 7) retirada do Texto 01: 

a. Acentuam-se os ditongos semiabertos “éi” quanto tônicos em palavras oxítonas. 

b. A palavra em destaque perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 

c. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 

d. Acentuam-se as vogais tônicas dos hiatos. 
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3. Analisando o trecho abaixo do Texto 01, é correto concluir que: 

 

“Com tudo isso, era difícil para o cidadão formar opinião. A não ser que simplesmente adotasse um lado. O que, em 
se tratando de um país em guerra, é mais fácil.” (linhas 8 a 11) 
 

a. Apesar de ser difícil formar uma opinião na época da guerra, era fácil simplesmente adotar um lado. 

b. Um país em guerra torna difícil a formação de opinião dos cidadãos, mas não evita que se coíba a adoção 

de um lado. 

c. É inevitável a escolha de um lado em uma guerra, já que a formação de opinião concreta se torna difícil. 

d. Adotar um lado durante a guerra é uma opção viável frente à dificuldade de formação de opinião. 

 

4. Em relação à pontuação do Texto 01, assinale a alternativa correta: 

a. É facultativo o uso de vírgula imediatamente após a palavra “parcerias” (linha 3), mantendo-se o sentido 

original da frase. 

b. É facultativo o uso de vírgula imediatamente após a palavra “livro” (linha 20), mantendo-se o sentido 

original da frase. 

c. O travessão imediatamente após a expressão “livros” (linha 21) poderia ser substituído corretamente por 

ponto e vírgula (;). 

d. A vírgula que isola a expressão “Com tudo isso” (linha 8) é utilizada para isolar adjunto adverbial 

deslocado na oração. 

 

5. Assinale a alternativa cuja substituição do termo seja possível, mantendo a correta concordância verbal ou 

nominal e o sentido original do Texto 01: 

a. “Assumiam” (linha 4) por “assumia”. 

b. “Puseram” (linha 15) por “foi posto”. 

c. “Foram lançados” (linha 14) por “se lançaram”. 

d. “Deixa esquecer” (Linha 24) por “deixam esquecer”. 

 

6. Há erro de concordância verbal no seguinte trecho retirado do Texto 01: 

a. “Pegue um livro sobre a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. (...)” (linhas 1 e 2) 

b. “...quando menos se pesa os atos de cada envolvido. (...)” (linhas 12 e 13) 

c. “É o momento em que os dados já foram lançados (...)” (linhas 13 e 14) 

d. “Sabe o que faz falta nessas horas? (...)” (linha 17) 

 

7. Através do uso dos sinais de pontuação, o autor pode deixar uma ideia em aberto mesmo com o término 

gramatical da frase, estimulando a imaginação do leitor. Assinale a alternativa em que esse recurso foi utilizado: 

a. Não fosse a guerra, a realidade seria outra: paz, educação, respeito e amor ao próximo. 

b. A razão é clara: achava-o competente o bastante. 

c. Ódio por ele? Não... não vale a pena. 

d. Inevitavelmente, algum dia há de ser o dia... 

 

8. O acento grave é empregado para indicar a crase da preposição “a” com um artigo feminino ou pronome 

demonstrativo. Há contração de preposição com pronome demonstrativo no seguinte período: 

a. Esperamos que seja bem recebido à noite em nossa hospedaria. 

b. Às montanhas, será uma excelente viagem! 

c. Esta opção é preferível às que mostraste ontem. 

d. Qualquer pessoa deseja ir à França. 
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9. A concordância verbal dá-se através da variabilidade do verbo para conformar-se ao número e à pessoa do 

sujeito. Contudo, existem situações em que não necessariamente essa regra se aplica, como em: 

a. Eram quase oito horas quando ele chegou. 

b. Fui eu que lhe pedi isso. 

c. A maior parte deles já não busca interesses próprios. 

d. Só eu e Eugênio ficamos calados em seu discurso. 

 

10. Analise as frases abaixo. Sabe-se que a concordância nominal está gramaticalmente correta em todas, porém, 

semanticamente, os seguintes itens podem gerar ambiguidade: 

 

I. Ela comprou vestidos e sapatos escuros. 

II. Conheci suas gentis irmã e tias. 

III. Ela comprou saias e chapéu escuro. 

IV. Estudo a língua e a literatura portuguesa. 

V. Tinha por ele alta admiração e respeito. 

 

a. I, III e V 

b. I e IV 

c. II e IV 

d. II, III e V 

 

11. Considerando que em uma universidade, houveram 2 aumentos seguidos no valor da mensalidade, no primeiro 

mês de 4% e no terceiro mês de 9%. Qual a média geométrica desse aumento? 
a. 5% 

b. 6% 
c. 6,5% 

d. 7% 
 

12. No seguinte sistema linear, quais são os valores de a, b e c respectivamente?  

 

 
𝑎 + 𝑏 − 𝑐 = 4

2𝑎 − 𝑏 + 𝑐 = 11
𝑎 + 𝑏 + 2𝑐 = 1

  

a. 5, -2 e -1 

b. 4, -3 e -2 

c. -5, 2 e -1 
d. 4, 2 e -3 

 
13. Na equação a seguir, quais são os valores admitidos para x? 12x² + 10x =-2 

a. 
2

5
 𝑒 −

2

5
 

b. 
1

3
 𝑒 −

1

2
 

c. −
1

5
 𝑒 

1

2
 

d. 
2

5
 𝑒 

1

5
 

 

14. Qual o MMC entre os números 2, 3, 4, 6, 7 e 15? 
a. 20 

b. 420 
c. 840 

d. 15.120 

 
15. A média da idade de 8 amigos é de 28 anos. Sabe-se a idade de 6 deles: 32, 26, 30, 27 e 33. Os outros 2 amigos 

têm a mesma idade. Qual a idade deles? 
a. 24 anos 

b. 26 anos 
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c. 28 anos 
d. 30 anos 

  

16. Uma empresa tinha inicialmente 350 funcionários. Devido a queda nas vendas em junho, foram demitidos 16% 
dos funcionários. Com a chegada do final do ano, foram contratados 30 funcionários temporários, mas 10 deles 

se tornam efetivos no começo do ano. Qual o número de funcionários após a saída dos funcionários temporários? 
a. 290 

b. 304 

c. 315 
d. 340 

 
17. Uma televisão de R$ 2.154,00é comprada parcelada em 6x com taxa de juros compostos de 0,8%a.m. Qual o 

valor final pago pela televisão?  
a. R$ 2.220,99 

b. R$ 2.231,54 

c. R$ 2.245,71 
d. R$ 2.259,48 

 

18. São ferramentas (softwares) de edição de texto: 

a. Microsoft Word, Google Docs e OpenOffice Writer. 

b. Mozilla Firefox, OpenOffice Writer e Microsoft Word. 

c. Microsoft Word, Google Docs e Mozilla Firefox. 

d. Google Docs ,Mozilla Firefox e OpenOffice Writer. 

 
19. Os computadores funcionam com base em uma interação entre HARDWARE e SOFTWARE. Em uma definição 

breve, podemos dizer que Hardware é a parte física do computador, já o Software são as instruções programadas 

que dizem ao computador o que fazer. 

Sendo assim, analise os termos abaixo: 

 

MONITOR – e-SUS – CPU – TABNET– GOOGLE 
 

     Considerando os termos citados acima, podemos classificá-los, de acordo com ordem, em: 
a. Hardware – Software – Hardware – Software – Hardware 

b. Software – Hardware – Software – Software – Hardware 

c. Hardware – Software – Hardware – Software – Software 

d. Software – Hardware – Software – Hardware – Software 

 

20.  São sistemas de informática em saúde, oferecidos pelo Ministério da Saúde, para uso de uma Secretaria 
Municipal da Saúde: 

a. WORD – e-Sus – CNES – EXCEL  

b. SISCAM – e-SUS– CNES – CADSUS 

c. SINASC – EXCEL – SISCAM – CNES       

d. EXCEL– CNES – SINASC – WORD 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 

 

21. Cada UBS localizada em grandes centros urbanos e que não adota a ESF deve acolher no máximo: 

a. 8 mil habitantes 

b. 10 mil habitantes 

c. 15 mil habitantes 

d. 18 mil habitantes 
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22. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é o arranjo organizativo formado pelo conjunto de serviços e equipamentos de 

saúde, num determinado território geográfico, responsável não apenas pela oferta de serviços, mas ocupando-se 

também de como estes estão se relacionando, assegurando dessa forma que a ampliação da cobertura em saúde 

seja acompanhada de uma ampliação da comunicação entre os serviços, a fim de garantir a: 

a. Integralidade da atenção 

b. Universalidade da atenção 

c. Descentralização da atenção 

d. Regionalização da atenção 

 

23. “O ______________________________ dos usuários deve garantir escuta qualificada e encaminhamentos 

resolutivos para que o vínculo, uma das peças-chave da ESF, ocorra de forma efetiva.Importante lembrar que a 

atenção ao usuário deve ser realizada não apenas no âmbito da Unidade de Saúde, mas em domicílio, em locais 

do território, quando as visitas se tornarem essenciais para o andamento do cuidado.” Completa corretamente a 

lacuna do texto a alternativa: 

a. Aconselhamento 

b. Acolhimento 

c. Matriciamento 

d. Atendimento 

 

24. É importante lembrar que o Núcleo de Apoio à Família (NASF), apesar de estar vinculado à Atenção Básica, não 

se constitui em porta de entrada do sistema para os usuários, e sua função é oferecer apoio ao trabalho das 

Equipes de Saúde da Família. Ele, à semelhança desta, leva em conta a territorialização, a educação permanente 

em saúde, a participação social, a promoção da saúde e a: 

a. Descentralização – esta última, a principal diretriz do SUS a ser praticada por esse núcleo. 

b. Integralidade – esta última, a principal diretriz do SUS a ser praticada por esse núcleo. 

c. Universalidade – esta última, a principal diretriz do SUS a ser praticada por esse núcleo. 

d. Regionalização – esta última, a principal diretriz do SUS a ser praticada por esse núcleo. 

 

25. A organização e o desenvolvimento do processo de trabalho do NASF dependem de algumas ferramentas já 

amplamente testadas na realidade brasileira, sendo elas: 

 

I. Apoio Matricial e da Clínica Ampliada. 

II. Projeto Terapêutico Singular (PTS) e do Projeto de Saúde no Território (PST). 

 

a. Somente o item I está correto. 

b. Somente o item II está correto. 

c. Os itens I e II estão corretos. 

d. Os itens I e II estão incorretos. 

 

26. Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do 

cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território é o conceito que define: 

a. Um dos princípios da Atenção Básica. 

b. Uma das diretrizes da Atenção Básica. 

c. Um dos objetivos da Atenção Básica. 

d. Uma das normativas da Atenção Básica. 

 

27. As equipes de Saúde da Família Ribeirinhas deverão prestar atendimento à população por, no mínimo: 

a. 10 dias mensais 

b. 14 dias mensais 

c. 18 dias mensais 

d. 22 dias mensais 
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28. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a 

porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde é o conceito que define: 

a. Um dos princípios da Atenção Básica. 

b. Uma das diretrizes da Atenção Básica. 

c. Um dos objetivos da Atenção Básica. 

d. Uma das normativas da Atenção Básica. 

 

29. São características do processo de trabalho das equipes de atenção básica: 

 

I. Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das equipes. 

II. Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, 

alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e 

danos evitáveis. 

 

a. Somente o item I está correto. 

b. Somente o item II está correto. 

c. Os itens I e II estão corretos. 

d. Os itens I e II estão incorretos. 

 

30. A responsabilidade pela atenção à saúde da população de rua, como de qualquer outro cidadão, é de todo e 

qualquer profissional do Sistema Único de Saúde, com destaque especial para a: 

a. Atenção básica 

b. Estratégia de Saúde da Família 

c. Estratégia de Saúde Mental 

d. Política de redução de danos 

 

31. A forma cutânea da Carbunculose se manifesta inicialmente por prurido na pele exposta ao agente seguido do 

aparecimento de lesões confluentes: pápulas, pústulas, vesículas e úlceras indolores que em: 

a. Dois a seis dias transformam-se em escaras claras. 

b. Cinco a dez dias transformam-se em escaras claras. 

c. Dois a seis dias transformam-se em escaras escuras. 

d. Cinco a dez dias transformam-se em escaras escuras. 

 

32. “Para os casos confirmados com cepas do Bacillus anthracis sensíveis à _____________________________, esta 

é a droga de escolha, sendo a dose para adultos de 500mg, VO, 3 vezes ao dia e para crianças com menos de 

20kg, usar 40mg/kg/dia, VO dividida em três doses diárias.” 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

a. Cefalexina 

b. Ceftriaxone 

c. Garamicina 

d. Amoxilina 

 

33. Doença de transmissão sexual, muito freqüente nas regiões tropicais. Caracteriza-se por apresentar lesões 

múltiplas (podendo ser única, habitualmente dolorosa). Inicia com pápula ou pústula que rapidamente se 

transforma em ulceração de borda irregular, com contornos eritemato-edematosos e fundo coberto por exsudato 

purulento e/ou necrótico, de coloração amarelada e odor fétido: 

a. Cancro duro 

b. Cancro mole 

c. Donovanose 

d. Candidíase 
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34. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação à Candidíase e assinale a alternativa que traz a sequência 

correta: 

 

(__) Micose que atinge a superfície cutânea ou membranas mucosas, resultando em candidíase oral, 

candidíase vaginal, intertrigo, paroníquia e onicomicose.  

(__) A forma mais comum de candidíase oral é a paroníquia, caracterizada por placas brancas removíveis na 

mucosa oral. 

(__) Outra apresentação clínica é a forma atrófica, que se apresenta como placas vermelhas, lisas, sobre o 

palato duro ou mole. 

 

a. V – V – V 

b. V – F – V 

c. F – F – V 

d. F – V – V 

 

35. Segundo o Ministério da Saúde, a esofagite por C. Abicans em pacientes imunodeprimidos deve ser tratada com: 

a. Cetoconazol, 200 a 400mg, via oral, uma vez ao dia, durante 10 a 14 dias. 

b. Cetoconazol, 400 a 800mg, via oral, uma vez ao dia, durante 10 a 14 dias. 

c. Cetoconazol, 200 a 400mg, via oral, uma vez ao dia, durante 15 a 20 dias. 

d. Cetoconazol, 400 a 800mg, via oral, uma vez ao dia, durante 15 a 20 dias. 

 

36. Com relação ao modo de transmissão da Dengue, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta: 

 

I. A transmissão se faz pela picada dos mosquitos Aedes aegypti, no ciclo homem - Aedes aegypti - homem.  

II.  Após um repasto de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus, depois de 8 a 12 dias de 

incubação extrínseca.  

III. A transmissão mecânica também é possível, quando o repasto é interrompido e o mosquito, 

imediatamente, se alimenta num hospedeiro suscetível próximo.  

IV. Não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem 

por fontes de água ou alimento. 

 

a. Apenas I está correta. 

b. Apenas I e II estão corretas. 

c. Apenas I, II e III estão corretas. 

d. I, II, III e IV estão corretas. 

 

37. Analise as alternativas com relação à Doença de Lyme e assinale a alternativa incorreta: 

a. Zoonose causada por espiroqueta transmitida por carrapato, caracterizada por lesão cutânea iniciada por 

uma pequena mácula ou pápula vermelha que aumenta lentamente, tomando uma forma anular.  

b. Em geral é única podendo ser múltipla e é denominada de eritema crônico migratório. Quando atinge 2 

cm, é importante para a suspeita diagnóstica e alerta à vigilância epidemiológica.  

c. Manifestações gerais, como mal-estar, febre, cefaléia, rigidez de nuca, mialgias, artralgias migratórias e 

linfadenopatias, podem durar várias semanas ou mais, quando não é instituído tratamento.  

d. Semanas ou meses após o início do eritema crônico migratório, podem surgir manifestações neurológicas 

precoces, como: meningite asséptica, neurites de pares cranianos, paralisia facial, coréia, ataxia 

cerebelosa, radiculoneurite, motora ou sensitiva, mielite e encefalite. 
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38. Para responder a questão, analise a figura abaixo: 

 

 
 

A figura acima representa o risco de transmissão da dengue em todo o Brasil, com relação às informações do  

mapa é incorreto o que se afirma em: 

a. Podemos afirmar com certeza que no Amazonas, Pará, Tocantins e Maranhão há alto risco de transmissão 

do Dengue. 

b. Podemos afirmar com certeza que em São Paulo, Roraima e Paraná há risco moderado de transmissão do 

Dengue. 

c. Podemos afirmar com certeza que segundo as informações o estado de Santa Catarina é o único do país 

que não há registro de transmissão autóctone de Dengue. 

d. Somente no estado do Rio Grande do Sul há áreas de risco de transmissão focalizada. 

 

 

39. Ectima é uma infecção bacteriana mais profunda que o impetigo. A lesão inicial, efêmera, é uma vesícula ou 

vesicopústula que evolui com formação de úlcera superficial que logo forma crosta seca, dura e aderente. As 

lesões ocorrem mais frequentemente: 

a. Nas pernas e pés 

b. Nas coxas e glúteo 

c. Nas pernas e pés 

d. Nas mãos, antebraços e braços 

 

40. O Eczema pré-puberal caracteriza-se pelo acometimento de: 

a. Mucosa oral 

b. Dobras cutâneas 

c. Órgãos genitais 

d. Couro cabeludo 

 

41. A erisipela é uma infecção aguda da pele envolvendo a derme e o subcutâneo, associada á: 

a. Estreptococos beta-hemolíticos do grupo A 

b. Estreptococos beta-hemolíticos do grupo B 

c. Estreptococos beta-hemolíticos do grupo C 

d. Estreptococos beta-hemolíticos do grupo D 
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42. As ações para o controle da tuberculose (TB) no Brasil têm como meta: 

a. Diagnosticar pelo menos 60% dos casos esperados e curar pelo menos 55% dos casos diagnosticados. 

b. Diagnosticar pelo menos 80% dos casos esperados e curar pelo menos 65% dos casos diagnosticados. 

c. Diagnosticar pelo menos 90% dos casos esperados e curar pelo menos 85% dos casos diagnosticados. 

d. Diagnosticar pelo menos 99% dos casos esperados e curar pelo menos 90% dos casos diagnosticados. 

 

43. Analise as informações técnicas sobre a tuberculose no país e assinale a alternativa Incorreta: 

a. A propagação da tuberculose está intimamente ligada às condições de vida da população.  

b. Prolifera, como todas as doenças infecciosas, em áreas de grande concentração humana, com precários 

serviços de infraestrutura urbana, como saneamento e habitação, onde coexistem a fome e a miséria.  

c. A sua incidência é maior nas periferias das grandes cidades, podendo, porém, acometer qualquer pessoa 

mesmo em áreas rurais.  

d. A infecção pelo bacilo da tuberculose pode ocorrer em qualquer idade, mas no Brasil geralmente acontece 

na velhice. 

 

44. A baciloscopia direta do escarro deve sempre ser solicitada para: 

 

I. Pacientes adultos que procurem o serviço de saúde por apresentarem queixas respiratórias ou qualquer 

outro motivo, mas que espontaneamente, ou em resposta ao pessoal de saúde, informem ter tosse e 

expectoração por três ou mais semanas. 

II. Pacientes que não apresentem alterações pulmonares na radiografia de tórax. 

III. Contatos de casos de tuberculose pulmonar bacilíferos que apresentem queixas respiratórias. 

 

a. Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

b. Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

c. Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

d. Todas as afirmativas estão corretas. 

 

45. Em idosos, durante a mensuração da Pressão Arterial há maior frequência de hiato auscultatório, que consiste no 

desaparecimento dos sons na ausculta durante a deflação do manguito, geralmente entre o: 

a. Final da fase I e o início da fase II dos sons de Korotkoff. 

b. Final da fase II e o início da fase III dos sons de Korotkoff. 

c. Final da fase III e o início da fase IV dos sons de Korotkoff. 

d. Final da fase IV e o início da fase V dos sons de Korotkoff. 

 

46. Um dos achados sugestivos de hipertensão secundária é a diminuição do Potássio sérico, na ausência de 

tratamento com diuréticos depletores, a níveis inferiores a: 

a. 4,5 meq./-1 

b. 4,0 meq./-1 

c. 3,5 meq./-1 

d. 3,0 meq./-1 

 

47. O aumento da Creatinina Sérica > 200-300% do valor basal (> 2- 3 vezes) caracteriza a Insuficiência Renal 

Aguda (IRA) como: 

a. Estágio 1 

b. Estágio 2 

c. Estágio 3 

d. Estágio 4 
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48. Dos exames solicitados para o diagnóstico da ICC, analise os itens abaixo e responda: 

 

I. Ecocardiograma de 12 derivações: possibilita a identificação de alterações de sobrecarga ou dilatação do 

músculo cardíaco e a presença de arritmias. Raio-X de tórax: avalia o tamanho do coração, presença de 

líquido nos pulmões e presença de infecções associadas. 

II. Ecocardiograma bidimensional: avalia o músculo cardíaco, a função do coração e as válvulas cardíacas. 

Angiotomografia coronariana: identifica a presença de placas de gordura e variações anatômicas. 

III. Ressonância cardíaca: calcula a função do coração, o tamanho das câmaras cardíacas, a presença de 

infartos e fibrose no músculo e ajuda no diagnóstico das causas da patologia. Cineangiocoronariografia: 

identifica a presença de placas de gordura, e possibilita o tratamento seja de valvulopatias ou obstruções 

coronarianas. 

 

a. Somente os itens I e II estão corretos. 

b. Somente os itens I e III estão corretos. 

c. Somente os itens II e III estão corretos. 

d. Os itens I, II e III estão corretos. 

 

49. Para responder a questão analise a figura abaixo: 

 
 

O quadro acima representa os sintomas clássicos das doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti. Com relação às     

informações é incorreto afirmar: 

a. Com relação à artralgia, observamos que na Dengue está sempre presente e acontece de início imediato. 

b. Com relação ao Rash cutâneo, sua presença é um sinal mais branco quando o paciente é acometido por 

Zika vírus. 

c. Com relação ao Prurido, pode estar presente tanto na Dengue quanto na Chikungunya, na infecção por 

Zika vírus é raro. 

d. Com relação a vermelhidão nos olhos, somente na dengue é um dos sintomas ausentes. 

 

50. A principal causa de IRA renal (intrínseca ou estrutural) é: 

a. Glomerulo Nefrite 

b. Necrose Tubular Aguda 

c. Infecciosa 

d. Nefrotoxicidade 
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DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 


