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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto
abaixo.

04. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações
sobre as frases e as palavras do texto.

Nova ciclovia é inaugurada em Porto Alegre
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

( ) A frase A zona sul da cidade recebeu na

manhã de ontem um novo trecho de ciclovia

A zona sul da cidade recebeu na manhã de ontem
um novo trecho de ciclovia. A via exclusiva para quem
utiliza bicicleta está localizada no Distrito Industrial do
bairro Restinga e tem 1,6 Km de extensão.
A ciclovia é bidirecional e pode ser usada por
quem se desloca, por exemplo, entre o Hospital da
Restinga e o Instituto Federal. O trecho tem sinalização
específica com placas e demarcação no piso e está
interligado com a primeira ciclovia da região, que tem
4,6 Km, formando uma rede de 7,2 Km de extensão.
Com mais esse trecho do bairro, a Capital agora conta
com 21,8 Km de ciclovias.

(l. 01-02) tem apenas uma oração.
( ) Na frase A ciclovia é bidirecional e pode ser

usada por quem se desloca, por exemplo,
entre o Hospital da Restinga e o Instituto
Federal (l. 05-07), há um verbo de ligação.
( ) O plural da palavra região (l. 09) é regiãos.
( ) O núcleo do sujeito da oração da frase Com
mais esse trecho do bairro, a Capital agora
conta com 21,8 Km de ciclovias (l. 11-12) é a
palavra ciclovias.
A ordem correta de preenchimento das lacunas, de
cima para baixo, é

Adaptado de ZERO HORA. Porto Alegre, 31/7/2014, p.35.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

01. Considere as seguintes afirmações sobre o texto.
I - O texto relata que um novo trecho de ciclovia foi
inaugurado.
II - No texto, o uso da palavra bidirecional (l. 05)
revela que a pessoa que usar a ciclovia poderá
ir e voltar pelo mesmo trecho.

05. A palavra exclusiva (l. 02), tal como ocorre na frase

III- No texto, o sentido da palavra Capital (l. 11) se
refere a uma soma de dinheiro.
IV - O texto relata que o trecho inaugurado da ciclovia
tem demarcação colocada em placas e semáforos.

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

A via exclusiva para quem utiliza bicicleta está
localizada no Distrito Industrial do bairro
Restinga e tem 1,6 Km de extensão (l. 02-04)
significa que a via
(A) pode ser utilizada também por pedestres.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – V – F.
F – F – V – F.
V – V – F – F.
V – V – V – F.
F – V – V – V.

(B) pode ser usada também por patinadores.
(C) deve ser usada apenas por competidores.

I.
II.
IV.
I e II.
I, III e IV.

(D) deve ser usada apenas por ciclistas e pedestres.
(E) deve ser usada apenas por ciclistas.

02. A palavra específica (l. 08) é acentuada pelo
mesmo motivo que a palavra
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

hífen.
lápis.
imprestável.
ácido.
tórax.

03. A palavra demarcação (l. 08) que aparece no trecho
com placas e demarcação no piso (l. 08) pode
ser trocada, sem mudança do seu sentido no texto,
por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

correção.
sinalização.
fronteira.
elevação.
distância.
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Instrução: As questões 06 a 10 referem-se ao texto
abaixo.

07. Considere as seguintes afirmações de acordo com o
sentido global do texto.

Problemas no DNA de bebês de fumantes
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A sigla DNA vem do nome de um ácido, o desoxirribonucleico, escrito em inglês, que faz parte das células
de todos os seres vivos. É no DNA que toda a informação genética de uma pessoa é armazenada e
transmitida para seus descendentes.
Em um dos estudos atuais mais abrangentes sobre
os efeitos do fumo durante a gravidez, pesquisadores
americanos descobriram que o uso de cigarros pela
gestante pode afetar o DNA do bebê em formação na
barriga da mãe. Foram estudados 899 bebês e um
terço deles tinha mães que fumaram durante o primeiro
trimestre de gestação. Todos os bebês dessas fumantes
apresentaram alguma alteração no DNA.
Depois de adultos, por causa dessas alterações,
esses indivíduos terão propensão a desenvolver, com
mais facilidade, doenças como asma, vício em nicotina
e vício em outras drogas.
Adaptado de ZERO HORA. Porto Alegre, 31/7/2014, p.34.

I - Filhos de mães fumantes podem se tornar, mais
facilmente, viciados em alguma droga.
II - O DNA é um exame para verificar a paternidade
de uma pessoa.
III- Mulheres que fumaram nos três primeiros meses
de gravidez geraram netos com problemas de
DNA.
IV - Mães com DNA alterado tendem a ser fumantes.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II e III.
II, III e IV.
III.
III e IV.

08. Observe as propostas de separação de sílabas para as
palavras que seguem.
I - descendentes (l. 05): des-cen-den-tes.
II - abrangentes (l. 06): a-bran-gen-tes.

06. Considere as seguintes afirmações sobre o texto.

III- gravidez (l. 07): gra-vi-dez.
I - O texto relata dados de um estudo norte-americano
sobre filhos de fumantes e de não-fumantes.

IV - barriga (l. 10): ba-rri-ga.

II - No texto, o segmento dessas alterações (l. 14)
refere-se a alguma alteração no DNA (l. 13).

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III- No texto, o sentido da palavra propensão (l. 15)
equivale ao da palavra tendência.
IV - O texto relata que a minoria dos bebês de fumantes
sofreu alguma modificação no seu DNA.

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

II e III.
III e IV.
I, II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I, II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.
II e III.
III e IV.

09. Conforme empregado no texto, está no pretérito
perfeito do indicativo o verbo que segue.
(A) escrito (l. 02).
(B) é (l. 04).
(C) pode (l. 09).
(D) fumaram (l. 11).
(E) desenvolver (l. 15).
10. Na frase É no DNA que toda a informação gené-

tica de uma pessoa é armazenada e transmitida
para seus descendentes (l. 03-05), se a expressão
toda a informação fosse substituída por todos os
dados, quantas outras palavras mais deveriam ser
alteradas para manter a correção da frase?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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11. Em um andar da internação de um hospital, existem
10 quartos individuais, o triplo dessa quantidade de
quartos duplos e o dobro daquela quantidade de
quartos triplos. A troca do jogo de lençóis de cada
leito de todos os quartos desse andar é feita diariamente. O número de jogos de lençóis utilizados para
atender a uma troca diária é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

100.
120.
130.
140.
150.

12. Se 5 dezenas e meia de botões para jalecos custam
R$ 55,00, então o preço de 9 dúzias desses botões é
de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$
R$
R$
R$
R$

90,00.
108,00.
110,00.
112,00.
118,00.

13. Um hospital possui lavadoras de roupa com capacidades
de 18 kg, 23 kg, 30 kg e 85 kg e secadoras com
capacidades de 15 kg, 20 kg e 50 kg. Em uma operação de lavagem, foram utilizados um exemplar de
lavadora de cada capacidade em suas respectivas
cargas máximas. Se a secagem das roupas lavadas
nessa operação utilizasse apenas um modelo de secadora, o número mínimo de operações de cada modelo
necessárias à secagem da totalidade das roupas
dessa lavagem seria de, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10,
10,
11,
11,
11,

7
8
7
8
8

e
e
e
e
e

5.
4.
5.
4.
5.

14. O setor de costura de um hospital deve escolher,
dentre três peças de fazenda, a peça de menor custo
por metro para a confecção de pijamas cirúrgicos.
A primeira peça mede 165 m, com custo total de
R$ 6.600,00; a segunda peça mede 175 m, com custo
total de R$ 6.475,00; e a terceira peça mede 185 m,
com custo total de R$ 6.660,00. Assinale a peça com
o menor custo por metro e o valor em reais desse
metro.
(A) Primeira peça – R$ 36,00.
(B) Segunda peça – R$ 40,00.
(C) Terceira peça – R$ 36,00.
(D) Primeira peça – R$ 37,00.
(E) Terceira peça – R$ 37,00.
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15. Um marceneiro deve fazer tampos de mesa para a
cantina de um hospital medindo 60 cm por 90 cm.
Se ele recebe 40 pranchas de madeira que medem
120 cm por 180 cm, o número máximo de tampos de
mesa que poderão ser feitos é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40.
60.
80.
120.
160.

20. A quantidade de madeira maciça a ser adquirida para
a confecção de um artefato é calculada pelo produto
das três dimensões desse artefato, ou seja, comprimento X largura X espessura. Se um marceneiro
deseja fazer uma peça de 1,2 m de comprimento,
0,8 m de largura e 2 cm de espessura, a quantidade
mínima de madeira maciça necessária é de
(A) 1,92 cm3.
(B) 19,2 cm3.
(C) 192 cm3.
(D) 1,92 dm3.

16. Se uma costureira recebe por 12 dias de trabalho
R$ 720,00, então por 65 dias de trabalho receberá
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$
R$
R$
R$
R$

(E) 19,2 dm3.

3.900,00.
4.285,00.
4.550,00.
4.935,00.
5.200,00.

17. O número de leitos ocupados num hospital neste mês
cresceu 40% em relação ao mês anterior. Se o número
de leitos ocupados neste mês é de 210, no mês anterior
esse número era de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

84.
126.
140.
150.
170.

18. Estima-se que, a cada lote de 20.000 unidades de
parafusos adquiridos para a utilização na marcenaria
de um hospital, 600 apresentam defeito em sua fabricação e devem ser eliminados. A taxa percentual que
representa o número de unidades com defeito em
relação ao número de unidades adquiridas de parafusos
é dada por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2%.
3%.
6 %.
10%.
12%.

19. Um hospital possui uma calandra com capacidade de
operação de 964 m/h (metros por hora). O tempo
necessário, em segundos (s), para essa calandra
alisar um lençol estendido de 2,41 m de comprimento
é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8 s.
9 s.
10 s.
11 s.
12 s.
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21. José Roberto Goldim, em Bioética e Interdisciplinaridade,
afirma que o conceito de bioética sofreu alterações ao
longo do tempo, mas de modo geral, pode-se dizer
que esse conceito

23. De acordo com a Lei n.º 8.080, o Sistema Único de
Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto
(A) de hospitais existentes em nosso país.
(B) de ações e práticas de saúde, mantidas pela iniciativa privada.

(A) trata das questões da materialidade e da vida
familiar.

(C) de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais
e municipais, da administração direta e indireta e
das fundações mantidas pelo poder público.

(B) é um conjunto de saberes que contribui para a
prevenção de doenças.
(C) é a ética aplicada às questões da saúde e da
pesquisa com seres humanos.

(D) de postos e serviços de saúde, prestados apenas
pelos órgãos e instituições públicas estaduais
mantidas pelo poder público.

(D) representa uma dimensão política do ser humano.
(E) é uma técnica que estuda as questões da saúde,
da educação, dos direitos e deveres dos estudantes
e idosos e diferenças existentes entre os seres
humanos.
INSTRUÇÃO: Responda às questões de 22 a 24 com base
na Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de
1990, que dispõe sobre as condições para
a promoção, a proteção e a recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e outras providências.

(E) de práticas educativas e de saúde, prestadas
apenas por órgãos municipais da administração
direta e indireta e das fundações mantidas pelo
poder público, desde que com investimentos da
iniciativa privada.
24. Sobre os princípios e diretrizes do SUS, é correto
afirmar que
(A) o SUS deve oferecer acesso restrito aos serviços
de saúde, dando preferência de atendimento aos
trabalhadores que possuam carteira assinada.
(B) os pacientes em tratamento só podem ter direito
à informação sobre seu estado de saúde se o
médico e a família permitirem.

22. Os ______________ expressam a organização social
e econômica do país, tendo como determinantes e
condicionantes, entre outros, a _______________, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
________________, a renda, a educação, a atividade
física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais.

(C) os pacientes em tratamento pelo SUS, mediante
pagamento em dinheiro, podem contar com
determinados benefícios e privilégios, como serem
atendidos antecipadamente.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

(D) a participação da comunidade não é desejável no
SUS, porque sua relevância e representação são
insignificantes e atrapalham o sistema.
(E) o SUS deve oferecer assistência integral, entendida
esta como o conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos, individuais
e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os
níveis de complexidade do sistema.

(A) níveis de saúde – alimentação – trabalho
(B) níveis de doenças – violência – abandono de políticas públicas
(C) níveis de investimento – alimentação – desmatamento
(D) indicadores de doenças – existência de indústrias –
desmatamento
(E) indicadores de desempenho – alimentação –
trabalho

INSTRUÇÃO: Responda às questões de 25 a 27 com base
no Decreto n.º 1.171, de 22 de junho de
1994, que estabelece o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal.
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25. Em relação aos deveres fundamentais do servidor
público, é correto afirmar que
(A) o servidor público deve exercer suas atribuições
sem demorar, com perfeição e negligência.
(B) o servidor público deve desempenhar, a tempo,
as atribuições do cargo, função ou emprego
público de que seja titular.
(C) o servidor público pode desempenhar, a tempo,
as atribuições do cargo, função ou emprego
público de que seja titular.

INSTRUÇÃO: Responda às questões de 28 a 30 com
base na Norma Regulamentadora n.º 32
(NR-32), do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

28. Sobre as medidas de proteção adotadas pelo empregador quando há risco biológico no local de trabalho,
é correto afirmar que o empregador
(A) deve vedar o uso de calçados abertos.
(B) pode liberar o consumo de alimentos e bebidas nos
postos de trabalho.

(D) o servidor público, sempre que possível, deverá
justificar sua ausência ao serviço, pois sua falta
não prejudica o interesse público.

(C) pode liberar o ato de fumar, o uso de adornos e o
manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.

(E) ao servidor público não é exigida pontualidade e
assiduidade ao trabalho.
26. O servidor deve prestar toda a sua atenção às
______________ de seus superiores, velando atentamente por seu _____________, e, assim, evitando
a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e
o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de
corrigir e caracterizam até mesmo ______________
no desempenho da função pública.

(D) deve proibir o uso, em serviço, de equipamento
de proteção individual.
(E) deve fornecer, mediante pagamento do trabalhador, através de desconto em folha, vestimenta de
trabalho adequada e em condições de conforto.
29. Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos
biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador,
deve ser emitida a ______________.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

Assinale a alternativa que completa a lacuna da
frase acima.

(A) ordens legais – cumprimento – imprudência

(A) Norma Regulamentadora – NR

(B) necessidades pessoais – cumprimento – comprometimento

(B) Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT
(C) Ficha de Saúde Coletiva – FSC

(C) orientações – descumprimento – disciplina

(D) Ficha Individual de Saúde – FIS

(D) ordens legais – descumprimento – imprudência
(E) condições materiais – desenvolvimento – comprometimento

(E) Comunicação de Ocorrência Funcional – COF
30. No que se refere a risco de exposição a ambiente
biológico, assinale a alternativa INCORRETA.

27. É vedado ao servidor público
(A) ser cortês e ter urbanidade com os usuários dos
serviços públicos.
(B) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a
integridade do seu caráter.
(C) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços
públicos.
(D) ter respeito à hierarquia.
(E) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades,
tempo, posição e influências para obter qualquer
favorecimento para si ou para outrem.

(A) Risco biológico é a probabilidade da exposição
ocupacional a agentes biológicos.
(B) Consideram-se agentes biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não; as
culturas de células; os parasitas; as toxinas e os
príons.
(C) Todo local onde exista possibilidade de exposição
a agente biológico deve ter lavatório exclusivo
para higiene das mãos, provido de água corrente,
sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida
de sistema de abertura sem contato manual.
(D) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem
das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes
e depois do uso das mesmas.
(E) Os trabalhadores expostos a risco biológico podem
deixar o local de trabalho, em retorno à sua residência, utilizando os equipamentos de proteção
individual e as vestimentas utilizadas em suas
atividades laborais.

FAURGS – HCPA – Edital 02/2014

PS 59 – PROFISSIONAL DE APOIO I (Processamento de Roupas)
Pág. 8

INSTRUÇÃO: Responda às questões de 31 a 40 com base
no Manual de Processamento de Roupas de
Serviços de Saúde: Prevenção e Controle
de Riscos, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA).

31. O ______________ com qualidade é fundamental
para o bom funcionamento do serviço de saúde e
deve ser efetuado de forma que a roupa e todas
as etapas do seu processamento não representem
_______________, eventos adversos ou qualquer
outro dano aos usuários, trabalhadores e ambiente.

34. Qual produto saneante possui função de desembaraçar,
amaciar e lubrificar as fibras do tecido, tornando-o
macio ao toque?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

35. São equipamentos ou instalações utilizadas em
Unidades de Processamento de Roupas:
(A) ralos, gralha e calandra.
(B) lavadora, prensa e secadora.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

(C) ralos, monta-carga e guilhotina.
(D) balança, prensa e gralha.

(A) processamento da roupa – condições corretas de
higiene
(B) ambiente desorganizado – veículo de contaminação

Sabão.
Detergente.
Alvejante.
Amaciante.
Acidulante.

(E) guilhotina, ralos e plataforma elevatória.
36. Quais fatores de risco são encontrados em unidades
de processamento de roupas?

(C) processamento da roupa – veículo de contaminação
(D) ambiente insalubre – condições corretas de higiene

(A) Físicos, químicos e ergonômicos.

(E) processamento da roupa – barreira de proteção

(B) Particulares, químicos e físicos.
32. Assinale a alternativa INCORRETA com base no
Manual de Processamento de Roupas de Serviços de
Saúde: Prevenção e Controle de Riscos, emitido pela
ANVISA.

(C) Manuais, biológicos e físicos.
(D) Manuais, biológicos e químicos.
(E) Físicos, químicos e particulares.

(A) É necessário o banho com troca de roupa, ao
término do trabalho, para todos os trabalhadores
da sala de recebimento da roupa suja.
(B) A qualidade da lavagem começa na separação da
roupa suja, quando esta é classificada de acordo
com o grau de sujidade, tipo de tecido e cor.
(C) A frequente higienização das mãos, pelo pessoal
que manuseia roupa suja, é essencial para a
prevenção de infecções.
(D) O processo de lavagem da roupa tem permanecido
o mesmo ao longo do tempo, tendo em vista a
ausência de novos produtos químicos e de avanços
tecnológicos, lavadoras sem eficiência e baixa
utilização de recursos informatizados na área.
(E) O processo de lavagem da roupa consiste na
eliminação da sujeira, deixando-a com aspecto e
cheiro agradáveis, além do nível bacteriológico
reduzido ao mínimo.
33. Constituem ciclos e fases do processo de lavagem da
roupa:
(A) umectação, pré-lavagem e tingimento.
(B) lavagem, alvejamento e amaciamento.
(C) tingimento, amarelamento e branqueamento.
(D) tingimento, acidulação e amarelamento.
(E) amaciamento, tingimento e branqueamento.
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37. Marque com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações
abaixo, com base no Manual de Processamento de
Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e Controle
de Riscos, emitido pela ANVISA.
( ) É desejável que o transporte da roupa limpa e
da roupa suja seja efetuado em carros separados.
( ) O trabalhador que realiza o transporte de roupa
suja deve utilizar equipamentos de proteção
individual (EPIs) no momento do recolhimento da
roupa; ao abrir portas ou apertar botão de elevador
deve fazê-lo sempre de luvas, mesmo que estejam
sujas.
( ) O banho com troca de roupa não é necessário, ao
término do trabalho, para todos os trabalhadores
da sala de recebimento da roupa suja.
( ) Na separação, as peças de roupa devem ser
cuidadosamente abertas, puxando-as pelas
pontas, sem apertar, para a verificação e retirada
de objetos estranhos, como instrumentais, artigos
perfurocortantes, de uso pessoal, tecidos humanos,
entre outros.
( ) Não existe necessidade de precauções adicionais
ou cautela no enxágue da roupa, principalmente
nas utilizadas por recém-nascidos, pois os resíduos
químicos não causam irritação na pele.

39. A _____________ deve ser realizada em horário
pré-determinado, visando sempre a redução da
_______________ da roupa suja pelo serviço de
saúde, e a mesma deve permanecer o menor tempo
possível na unidade geradora antes de ser transportada para a unidade de processamento.
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40. Com base no Manual de Processamento de Roupas
de Serviços de Saúde: Prevenção e Controle de
Riscos, emitido pela ANVISA, considere as afirmações
abaixo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - A separação da roupa suja serve para agrupar as
roupas que podem ser lavadas em conjunto, além
de servir para localizar e retirar objetos estranhos
que possam ferir os profissionais e danificar equipamentos.
II - São exemplos de sujidades pesadas: sangue, fezes
e vômitos.
III- Sacos plásticos ou de tecido não podem ser
utilizados para embalar roupas em forma de kits.

V – V – V – F – F.
V – F – V – F – V.
V – F – F – V – F.
F – V – F – V – F.
F – F – V – V – V.

IV - A roupa limpa não deve ser transportada manualmente, pois poderá ser contaminada com microrganismos presentes nas mãos ou roupas dos
profissionais.

38. Barreiras de proteção são os equipamentos de proteção
individual que deverão ser usados sempre que existir
risco de contato ou de aspersão de fluidos corpóreos
no profissional durante os procedimentos. São
exemplos de barreiras de proteção:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

distribuição – quantidade de manchas
distribuição – lavagem
distribuição – quantidade de manchas
coleta – lavagem
coleta – circulação

luvas, hamper e touca.
máscara, luvas e hamper.
avental, bota e colete sinalizador.
avental, bota e máscara.
máscara, luva e colete sinalizador.
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Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV
I, II, III e IV.
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