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CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS
 

Texto 1: 

  
Dos pastéis na rua à poltrona de couro 

 
Saem as comidas, entram o sofá e a poltrona. Fotos de políticos fornecem um retrato emblemático de nossa civilização. Os 

mais doutos extrairiam delas tratados de alta sapiência. Nas campanhas eleitorais, no Brasil, é hora das fotos de político comendo. 
Como comem, os candidatos! Como vão a feiras, mercados, restaurantes populares! ⎯ ou a botequins, em cujos rudes balcões se 
encostam para sorver o cafezinho, com freqüência acompanhado de pão de queijo. Pastéis também se precipitam aos montes em 
direção aos políticos. (...) Os fotógrafos, seres sabidamente maus, aproveitam esses momentos e... crau. No dia seguinte, a foto no 
jornal é do candidato de boca aberta, às voltas com um impossível pedaço de melancia, ou deglutindo mal e mal o bolinho de bacalhau 
que lhe queima o céu da boca ⎯ mas pensa o leitor que o político não gosta? Gosta. Sua intuição indica que sair por aí comendo o que 
lhe aparece pela frente será interpretado como benfazeja disposição de comungar com o povo. 

Dois impulsos inversos contribuem para esse hit das campanhas que é o flagrante do candidato comendo. Um, de fora em 
direção ao político, é o do homem ou da mulher da feira, do mercado, do restaurante ou da residência particular eventualmente 
visitada de oferecer algo ao visitante. Somos um povo cordial. O outro, vindo de dentro do político, é o de posar de gente comum, 
que... sim, até come! Tão simpático... ele não tem nojo da nossa comida! Ponto alto são as investidas rumo aos bandejões. O candidato 
entra na fila, bandeja na mão... clique: foto dele na fila, bandeja na mão... oferecem para deixá-lo passar à frente... não, obrigado, ele é 
apenas mais um, igual aos outros... ainda que acompanhado de assessores, repórteres, fotógrafos, cinegrafistas. Senta-se ao mesão, 
cotovelos contra os cotovelos dos vizinhos de lado, e o vizinho da frente a dois palmos do seu nariz. Clique. E com que ar de 
satisfação leva o garfo à boca... clique... como se muitos desses estabelecimentos não tivessem o demolidor apelido de “lixão”. (...) 

No Palácio do Planalto, o presidente Lula recebe os visitantes no conjunto de sofá e poltronas de couro existente numa das 
pontas de seu gabinete. O presidente ocupa a poltrona, o convidado, o sofá. Acabou a campanha, nada de promiscuidade. 
 

TOLEDO, Roberto Pompeu de. VEJA. Ensaio. São Paulo: Abril, ano 39, n. 44, 8 nov. 2006, p.154. 
 
 
 
 
 
 
 
A tese defendida pelo autor está explicitada no fragmento: 
 
A) Saem as comidas, entram o sofá e a poltrona. (linha 1) 
B) Fotos de políticos fornecem um retrato emblemático de nossa civilização. (linha 1) 
C) Os mais doutos extrairiam delas tratados de alta sapiência. (linhas 1/2) 
D) Nas campanhas eleitorais, no Brasil, é hora das fotos de político comendo. (linha 2) 
E) Como comem, os candidatos! Como vão a feiras, mercados, restaurantes populares! (linha 3) 
 
 
 
 
 
 
Em “Saem as comidas, entram o sofá e a poltrona” (linha 1), o autor emprega os elementos destacados como símbolos que estão em 
relação de oposição. Tais símbolos representam, respectivamente: 
 
A) os prazeres da mesa X os prazeres do poder. 
B) a hipocrisia das campanhas X o exercício do poder. 
C) o contato com o povo X os rituais das campanhas. 
D) a ingenuidade do povo X a esperteza dos políticos. 
E) a maldade dos fotógrafos X as exigências do poder. 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 
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De acordo com o texto, fotos de políticos dão indicações do 
nível de civilização do país. Considerando o conteúdo global 
do texto, pode-se inferir que a representação que o autor faz do 
brasileiro é a de um povo 
 
A) bondoso. 
B) cordial. 
C) inescrupuloso. 
D) ingênuo. 
E) malicioso. 
 
 
 
 
O texto está construído sob uma perspectiva irônica que se 
manifesta, principalmente, em: 
 
A) (...) é hora das fotos de político comendo. (linha 2) 
B) Os fotógrafos, (...), aproveitam esses momentos. (linha 5) 
C) Somos um povo cordial. (linha 11) 
D) (...) posar de gente comum, que... sim, até come! (linhas 

11/12) 
E) O candidato entra na fila, bandeja na mão... (linhas 12/13) 
 
 
 
 
Sobre as relações morfossintáticas do texto, analise as 
seguintes proposições: 
 
1. O pronome delas (linha 2) substitui o termo comidas 

(linha 1). 
2. O termo esses momentos (linha 5) refere-se a quando os 

políticos, em campanha, percorrem feiras, mercados, 
restaurantes populares. 

3. Em “Como vão a feiras, mercados, restaurantes 
populares”, a pluralização da forma verbal destacada 
ocorre devido ao plural dos termos sublinhados. 

4. Em “Os fotógrafos, seres sabidamente maus, aproveitam 
esses momentos (...)”, o termo entre vírgulas serve para 
esclarecer  fotógrafos. 

5. A oração “Gosta” (linha 7) tem como sujeito o termo 
político. 
 

Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 4. 
B) 2, 3 e 5. 
C) 2, 4 e 5. 
D) 3 e 5. 
E) 4 e 5. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Identifique o único par de palavras cujos sentidos NÃO se 
identificam ou se aproximam. 
 
A) doutos/ sapiência 
B) fotos/ botequins 
C) fotógrafos/clique 
D) políticos/ campanhas 
E) palácio/presidente 
 
 
 
 
Considerando o contexto em que a forma verbal “comungar” 
aparece, pode-se afirmar que, no texto, “comungar” é o 
mesmo que   
 
A) apoiar.  
B) congratular-se. 
C) elogiar. 
D) fingir. 
E) tomar a comunhão. 
 
 
 
 
Em “Dois impulsos inversos contribuem para esse hit das 
campanhas que é o flagrante do candidato comendo”, o termo 
destacado pode ser substituído, sem alteração do significado 
que ele assume no texto, por 
 
A) acidente.  
B) fraude. 
C) sucesso. 
D) satisfação. 
E) discurso. 
 
 
 
 
Observe: “Dos pastéis na rua à poltrona de couro”. As 
preposições destacadas imprimem grande dinamismo ao título 
do texto. Tal efeito promove a construção de sentidos, como: 
 
1. mudança  
2. movimento 
3. estabilidade 
4. contraste 
5. conseqüência 

 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09
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Observe os fragmentos: “Os fotógrafos, (...), aproveitam esses 
momentos e... crau”; “O candidato entra na fila, bandeja na 
mão... clique”. Sobre as expressões destacadas: 
 
1. ambas referem-se ao ato de fotografar. 
2. a primeira promove também o sentido de flagrante. 
3. apenas a segunda representa ação rápida e decidida. 
4. só a primeira constitui onomatopéia. 
5. a primeira também supõe proveito, ganho. 

 
Estão corretas, apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 1, 3 e 5. 
E) 1, 4 e 5. 
 
 
 
 
Em “Os mais doutos extrairiam delas tratados de alta 
sapiência”, o tempo verbal destacado indica 
 
A) possibilidade. 
B) certeza. 
C) condição. 
D) finalidade. 
E) explicação. 
 
 
 
 
Na construção dos sentidos do texto, o autor emprega várias 
estratégias discursivas. Aponte a alternativa que contém uma 
estratégia NÃO utilizada pelo autor. 
 
A) pontuação expressiva 
B) diálogo com o leitor 
C) descrição de ambientes  
D) relato de fatos 
E) discurso de autoridade 
 
 
 

Identifique o segmento em que há referência a circunstância 
de intensidade. 

 
A) no Brasil 
B) aos montes 
C) de boca aberta 
D) ao mesão 
E) com freqüência 

 

 

 
 
 
 
Considere os fragmentos “” e “. Analise as proposições 
seguintes: 

 
1. Em “Os fotógrafos, seres sabidamente maus”, a forma 

destacada qualifica fotógrafos e constitui, portanto, um 
adjetivo. 

2. Na expressão “deglutindo mal e mal”, a repetição marca 
a freqüência de deglutindo. 

3. O vocábulo “aí”, que forma hiato, distingue-se de “ai”, 
um ditongo; a acentuação gráfica, portanto, contribui para 
marcar essa diferença na escrita.  

4. “Sofá” e “simpático” são acentuados graficamente pela 
mesma norma de representação das palavras: 
proparoxítonos. 

5. Palácio e pastéis são acentuados pela mesma razão: 
ditongo aberto. 
 

Estão corretos, apenas: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 
 
 

Texto 2 
 

Amor, então, 
também, acaba? 
Não, que eu saiba. 
O que eu sei 
é que se transforma 
 
numa matéria-prima 
que a vida se encarrega 
de transformar em raiva. 
Ou em rima. 
 
(Paulo Leminski) 

 
 
 
 
O título que melhor explicita o tema global do Texto 2 é 

 
A) Amor e dor. 
B) Amor e ódio. 
C) Amor e poesia. 
D) Amor e sexo. 
E) Amor e traição. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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O diálogo que se estabelece no Texto 2 está evidenciado 
mediante 

 
A) a seleção vocabular. 
B) a organização em versos. 
C) os sinais de pontuação. 
D) a organização das estrofes. 
E) a estrutura em pergunta e resposta. 
 
 
 
 
No Texto 2, a palavra também, como um dos recursos 
coesivos utilizados, indica que 

 
A) o amor pode transformar-se em ódio. 
B) o amor verdadeiro vira poesia. 
C) o cotidiano pode acabar o amor. 
D) como outras coisas na vida, o amor acaba. 
E) o futuro do amor é imprevisível. 
 
 
 
 
O emprego do ponto final no penúltimo verso do poema 
constitui um recurso 

 
A) equivocado, pois a relação sintática entre as orações 

dispensa o uso dessa pontuação. 
B) inútil, porque a ausência desse sinal não alteraria os 

sentidos pretendidos pelo autor. 
C) meramente estilístico e sem importância para a 

compreensão global do poema. 
D) que realça os dois segmentos em questão, contribuindo, 

também, para diferenciá-los. 
E) dispensável, pois contribui para alterar significativamente 

o ritmo e a musicalidade do poema. 
 
 
 
 
O verbo saber aparece duas vezes no texto: que eu saiba e o 
que eu sei. Essas formas verbais indicam, respectivamente: 

 
A) condição e segurança. 
B) indecisão e probabilidade. 
C) dúvida e certeza. 
D) segurança e evidência. 
E) possibilidade e hipótese. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Texto 3: 
 
“Na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se 
transforma.” (Lavoisier) 
 
 
 
 
 
Identifique a alternativa na qual a relação que Paulo Leminsky 
estabelece entre o seu texto e o Texto 3 está esclarecida. 
 
A) Na natureza nada se perde; na vida, o amor nunca acaba. 
B) Na natureza como na vida: o amor tudo transforma.  
C) Como tudo na natureza, o amor também se transforma. 
D) Se na natureza nada se cria, no amor, é essencial a 

criatividade. 
E) Na natureza e no amor, as transformações são de ordem 

química. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

   
 
 
 

O treinamento de CIPA - Comissão de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho em primeiro mandato será realizado no 
prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data 
 

A) da eleição. 
B) da inscrição. 
C) da posse.  
D) da apuração dos votos. 
E) da comunicação ao sindicato. 
 

   
 
 
 

Devem ser realizadas reuniões extraordinárias da CIPA - 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: 
 

A) por determinação do empregador. 
B) por determinação do sindicato. 
C) quando da ocorrência de acidente grave ou fatal.   
D) quando for detectado qualquer agente físico no ambiente. 
E) por determinação dos trabalhadores da produção. 
 

   
 
 
Cabe ao empregador quanto ao EPI-Equipamento de Proteção 
Individual:  
 

A) fornecê-lo mediante pagamento a prazo. 
B) exigir o seu uso. 
C) responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
D) cancelar o CA-Certificado de Aprovação. 
E) fazer constar do EPI o número do lote de fabricação. 
 
 

   
 
 

Assinale o EPI-Equipamento de Proteção Individual destinado 
para proteção dos membros superiores: 

A) manga de segurança.   
B) dispositivo trava-queda. 
C) respirador purificador de ar. 
D) perneira de segurança. 
E) meia de segurança. 
 
 

   
 
 
 

De acordo com a legislação em vigor, são considerados vasos 
sob pressão:  
 
A) extintores de incêndio. 
B) permutadores de calor, evaporadores e similares.    
C) serpentinas para troca térmica. 
D) dutos e tubulações para condução de fluido. 
E) reservatórios portáteis de fluido comprimido. 

 
 

 
 
 
 

Quanto aos elevadores de transporte de materiais nas obras de 
construção, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Devem dispor de sistema de frenagem automática; 
B) Devem dispor de sistema de segurança eletromecânica no 

limite superior; 
C) O posto de trabalho do guincheiro deve ser isolado; 
D) É proibido o transporte de pessoas nos elevadores de 

materiais; 
E) Devem dispor de cabina metálica com porta.        
 
 
 
 

Oferecerão risco grave e iminente as atividades e operações 
que exponham os trabalhadores a níveis de ruído, medidos em 
decibéis com instrumento de nível de pressão sonora operando 
no circuito de compensação “A”, contínuo ou intermitente, 
sem proteção adequada, superiores a: 
 
A) 85 dB(A); 
B) 95 dB(A); 
C) 105 dB(A); 
D) 115dB(A);       
E) 125 dB(A). 
 
 
 
 

A cor utilizada para indicar as canalizações contendo gases 
liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade é: 
 
A) o alumínio.     
B) o lilás. 
C) o verde. 
D) o azul. 
E) o branco. 
 
 
 
 

Quanto ao dispositivo de proteção contra quedas que deve ser 
obrigatoriamente instalado nos serviços em telhados, assinale 
a alternativa correta: 
 
A) guarda-corpo. 
B) andaimes em balanço. 
C) aterramento elétrico. 
D) cabo-guia de aço.         
E) cadeira suspensa ou balancim individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29
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De acordo com a legislação em vigor, a avaliação dos agentes 
químicos através de amostragem instantânea, de leitura direta 
ou não, deverá ser feita pelo menos: 
 
A) em 10(dez) amostragens.   
B) em 30(trinta) pontos. 
C) em 02(duas) amostragens. 
D) em 02(dois) pontos. 
E) em 30(trinta) pontos. 
 
 
 
 

 
O cinto de segurança do tipo abdominal somente deve ser 
utilizado em 
 
A) atividades em telhados, acima de 30m(trinta metros) de 

altura. 
B) atividades acima de 20,00m (vinte metros) onde haja risco 

de queda.  
C) serviços de eletricidade e em situações que funcione como 

limitador de movimentação.        
D) todas as atividades acima de 10,00m(dez metros) de 

altura, com risco de queda. 
E) atividades a mais de 6,00m(seis metros) de altura, onde 

haja risco de queda . 
 
 
 
 

O “Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo-IBUTG” é 
destinado a avaliar a exposição: 
 
A) às vibrações. 
B) ao calor.       
C) ao ruído. 
D) às radiações ionizantes. 
E) às poeiras. 
 
 
 
 

A forma de extinção de incêndio por abafamento com limalha 
de ferro fundido poderá ser usada nas classes de fogo: 
 
A) como variante na Classe D.            
B) como variante na Classe B. 
C) na Classe A e na Classe B. 
D) na Classe C. 
E) na Classe B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para efeito do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 
de acordo com a legislação em vigor, considera-se agente 
físico, todos os abaixo, exceto: 
 
A) radiação não ionizante. 
B) temperaturas extremas. 
C) vibrações. 
D) ruído.                    
E) poeiras. 
 
 
 
 

Constitui (em) exigência(s) nas áreas de vivência dos canteiros 
de obra na indústria da construção, todos os abaixo, exceto: 
 
A) instalações sanitárias. 
B) vestiários. 
C) cabine de segurança biológica.    
D) local de refeições. 
E) cozinha, quando houver preparo de refeições. 
 
 
 
 

Constituem dispositivos de segurança exigidos para as 
motosserras fabricadas e importadas para comercialização no 
país todos os abaixo, exceto: 
 
A) freio manual de corrente. 
B) pino pega corrente. 
C) protetor da mão direita. 
D) protetor da mão esquerda. 
E) manômetro.         
 
 
 
 

Assinale a alternativa incorreta. 
 
Em cada mina onde seja necessário o desmonte de rocha com 
uso de explosivo deverá estar disponível plano de fogo, no 
qual constem todos os itens abaixo, exceto: 

A) procedimentos de partidas e paradas.        
B) disposição e profundidade dos furos. 
C) quantidade de explosivos. 
D) seqüência das detonações. 
E) volume desmontado. 
 
 
 
 

Na elaboração do Mapa de Riscos, o Grupo 2, padronizado 
pela cor vermelha, referente aos riscos químicos, inclui, todos 
os agentes abaixo, exceto: 
 

A) fumos.              
B) bactérias.   
C) gases. 
D) neblinas. 
E) vapores. 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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Constitui carga perigosa que deve permanecer o tempo 
mínimo necessário próximo às áreas de operação de carga e 
descarga nos portos, todas as abaixo, exceto: 
 
A) explosivos em geral. 
B) radioativos. 
C) cloreto de sódio.     
D) chumbo tetraelita.          
E) perclorato de amônia. 
 
 
 
 

São competências dos profissionais integrantes dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e de Medicina do 
Trabalho, todas as abaixo, exceto: 
 
A) impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos 

preceitos legais e regulamentares sobre segurança e 
medicina do trabalho.    

B) esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes 
do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em 
favor da prevenção. 

C) manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-
se ao máximo de suas observações. 

D) aplicar os conhecimentos de Engenharia de Segurança e 
de Medicina do Trabalho ao ambiente de trabalho e a 
todos os seus componentes. 

E) responsabilizar-se, tecnicamente, pela orientação quanto 
ao cumprimento do disposto nas Normas 
Regulamentadoras aplicáveis às atividades executadas 
pela empresa. 

 
 
 
 

No processo de avaliação do limite de tolerância para 
exposição à sílica livre cristalizada “quartzo”, as amostras 
deverão ser tomadas: 
 
A) com “impactador” (impinger).   
B) com tubo colorimétrico. 
C) através de terrômetro. 
D) com tubo colorimétrico. 
E) com monitor de filme fotográfico. 
 
 
 
 

Assinale a alternativa incorreta. 
São agentes químicos considerados asfixiantes simples, todos 
os abaixo, exceto: 

A) hidrogênio. 
B) álcool etílico.           
C) argônio. 
D) neônio. 
E) metano. 
 

 
 
 
 

São medidas de proteção coletiva contra quedas nos serviços 
de escavação: 
 
A) insuflação de ar. 
B) parede com isolamento acústico. 
C) paredes com estrutura de chumbo. 
D) guarda-corpos e corrimãos.   
E) cadeados e etiquetas sinalizadoras. 
 
 
 
 

Os quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser 
preparados em área exclusiva e com acesso restrito aos 
profissionais diretamente envolvidos. Essa área deverá dispor 
de todos os itens abaixo, exceto: 
 
A) local de armazenamento exclusivo para estocagem. 
B) válvula de segurança.  
C) vestiário de barreira com dupla câmara. 
D) sala de preparo dos quimioterápicos. 
E) local destinado para as atividades administrativas. 
 
 
 
 

Quanto às oportunidades em que a inspeção extraordinária de 
segurança deve ser feita nos vasos de pressão, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
A) No prazo de seis meses. 
B) Sempre que o vaso for danificado por acidente. 
C) Quando o vaso for submetido a reparo capaz de alterar a 

sua condição de segurança. 
D) Antes de o vaso ser colocado em funcionamento, quando 

permanecer inativo por mais de 12(doze) meses. 
E) Quando houver alteração do local do vaso. 
 
 
 
 

Assinale a alternativa incorreta, quanto às condições 
perigosas relativas a trabalhos submersos. 
 
A) Trabalhos em mar aberto. 
B) Uso e manuseio de explosivos. 
C) Trabalhos submersos de corte e solda. 
D) Correntezas superiores a 2(dois) nós. 
E) Trabalhos em alturas superiores a 2,00m(dois metros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 

QUESTÃO 41 

QUESTÃO 42 

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46
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O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de 
periculosidade cessará com: 
 
A) o treinamento periódico sobre eliminação de riscos. 
B) a condição de apto assegurada no seu Atestado de Saúde 

Ocupacional- ASO. 
C) a eliminação de risco à sua saúde ou integridade física.   
D) o fornecimento do Equipamento de Proteção Individual- 

EPI. 
E) a atuação da Comissão Interna Prevenção de Acidentes- 

CIPA. 
 
 
 
 

Constituem proteção contra incêndios em geral, todas as 
medidas abaixo, exceto: 
 
A) chuveiros “sprinklers”. 
B) saídas amplas e protegidas. 
C) portas corta-fogo. 
D) acessórios de estivagem.     
E) diques.  
 
 
 
 

Em relação aos Equipamentos de Proteção Individual-EPI para 
proteção contra a umidade proveniente de operações com uso 
de água, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Vestimenta de segurança tipo avental. 
B) Capote. 
C) Protetor facial de segurança. 
D) Japona. 
E) Macacão. 
 
 
 
 

As Comunicações de Acidente do Trabalho ao INSS devem se 
referir a todas as ocorrências abaixo, exceto: 
 
A) acidente do trabalho típico. 
B) acidente doméstico.     
C) acidente de trajeto. 
D) doença ocupacional. 
E) falecimento decorrente de acidente do trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 47 

QUESTÃO 48 

QUESTÃO 49 

QUESTÃO 50 


