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CCCAAARRRGGGOOO::: AAANNNAAALLLIIISSSTTTAAA DDDEEE GGGEEESSSTTTÃÃÃOOO MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL AAAGGGMMM IIIIII (((CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO IIIVVV))) /// EEENNNFFFEEERRRMMMEEEIIIRRROOO DDDOOO TTTRRRAAABBBAAALLLHHHOOO

TEXTO I: Abalo global
Não existe brasileiro de bom senso que não deseje, como o presidente, que esta crise dos países ricos não contamine o 

Brasil. Mas como ter esta esperança se temos uma política monetária invertida, que tem as maiores taxas de juros do planeta, 
sufoca os empresários e a produção, explode a dívida pública, favorecendo somente aos bancos, que nada produzem. 
Desgraçadamente, temos ainda o descontrole total dos gastos públicos, comandado por gestores dos três poderes, 
irresponsáveis e ávidos por enriquecimento a qualquer custo. Pagam esta conta com tributos inflados e escorchantes. Recursos 
para financiar e desenvolver serviços públicos essenciais, nem pensar.                                   (Cartas dos Leitores, O Globo, 18/01/09) 

01) Está de acordo com o texto “Abalo global”: 
A) A crise dos países ricos não contamina o Brasil. 
B) A política monetária brasileira propicia segurança, evitando, portanto, a crise. 
C) A política monetária favorece a todos os setores produtivos. 
D) As taxas altas de juros contribuem para evitar uma crise econômica. 
E) As taxas altas de juros no Brasil são as maiores do planeta. 

02) Considerando o texto I, em todas as alternativas, a palavra destacada nos parênteses foi retomada pela grifada. Isso 
NÃO ocorre apenas na alternativa: 
A) “Não existe brasileiro de bom senso que não deseje...” (bom senso) 
B) “... que tem as maiores taxas de juros do planeta...” (uma política monetária invertida) 
C) “Mas como ter esta esperança...” (crise dos países ricos não contamine o Brasil) 
D) “... favorecendo somente aos bancos que nada produzem.” (bancos)
E) “Pagam esta conta com tributos inflados e escorchantes.” (gestores dos três poderes) 

03) Em todas as alternativas, as frases foram reescritas mantendo o sentido original. Isso NÃO acontece em: 
A) “Não existe brasileiro de bom senso que não deseje...” / “Não há brasileiro de bom senso que não deseje...” 
B) “Mas como ter esta esperança...” / “Entretanto como ter esta esperança...” 
C) “Pagam esta conta com tributos inflados e escorchantes.” / “Com tributos inflados e escorchantes pagam esta conta.” 
D) “Desgraçadamente, temos ainda o descontrole total dos gastos públicos, comandado por gestores dos três poderes...” / 

“Ainda temos o descontrole total dos gastos, desgraçadamente, públicos, comandado por gestores dos três poderes...”
E) “Não existe brasileiro de bom senso que não deseje, como o presidente, que esta crise dos países ricos não contamine o 

Brasil.” / “Não existe brasileiro de bom senso que não deseje, como o presidente, que não contamine o Brasil esta 
crise dos países ricos.” 

04) De acordo com o texto I, todas as palavras grifadas podem ser substituídas pelas palavras dos parênteses, EXCETO 
em:
A) “...que esta crise dos países ricos não contamine o Brasil.” (infeccione) 
B) “...comandado por gestores dos três poderes...” (administradores) 
C) “...irresponsáveis e ávidos por enriquecimento...” (sôfregos) 
D) “Pagam esta conta com tributos inflados...” (impostos)
E) “Pagam esta conta com tributos inflados e escorchantes.” (pesados) 

05) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à estrutura do texto “Abalo global”: 
A) “Desgraçadamente, temos ainda...” O uso da 1ª pessoa do plural, no texto, incluem autor e leitor. 
B) “...sufoca os empresários e a produção...” A palavra grifada está no sentido conotativo. 
C) “Desgraçadamente, temos ainda descontrole total dos gastos públicos...” A palavra “ainda” anteposta do verbo 

“temos” compromete o sentido da frase. 
D) “...favorecendo somente aos bancos...” A palavra “somente” pode ser substituída por “só” mantendo o mesmo sentido.
E) “Pagam esta conta com tributos...” A palavra “tributos” pode ser substituída por “impostos” não alterando o sentido. 

TEXTO II:     
É evidente que a desonestidade não é um fenômeno nativo nem recente. Existe desde que os homens desenvolveram o 

conceito da honestidade e seu oposto se encontra em todas as culturas e línguas desde o início da civilização – inclusive nas leis
e religiões que há tantos milênios visam a reprimi-la e puni-la. 

É aí que fico fascinado com o que me parece ser uma das principais e mais urgentes questões da nossa vida pública: a 
impunidade. Pois, se é verdade que na vida real somos todos permanentemente tentados a cometer uma ou outra desonestidade, 
é também verdade que a grande maioria consegue resistir às tentações correspondentes por uma mistura de ensinamentos, 
princípios éticos ou religiosos e – certamente – receio de alguma punição. (...)  

        (Sobre esquimós e larápios, Roberto Civita, Veja, 31/12/08 – fragmento) 
06) Analise as afirmativas abaixo, de acordo com o texto II: 

I. A desonestidade é um fenômeno existente desde o início da civilização. 
II. Leis e religiões, há milênios, visam a reprimir e punir os que praticam a desonestidade. 

III. Os princípios éticos e religiosos levam as pessoas a agirem honestamente. 
IV. A desonestidade é uma questão nata. 
V. A punição é freio para que a grande maioria das pessoas resista às tentações de cometer desonestidade. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II, III, IV, V  B) I, II, III, V   C) II, IV  D) I, III, V  E) V 
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07) O objetivo do texto é: 
A) Apenas mostrar ao leitor que a impunidade é um fenômeno recente. 
B) Criticar a honestidade em todo o mundo devido à cultura do início da civilização. 
C) Criticar a impunidade com receio de alguma punição. 
D) Mostrar que impunidade atenta a cometer uma ou outra desonestidade. 
E) Somente informar ao leitor que a desonestidade não é um fenômeno nativo. 

08) Analisando o texto II, assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) A desonestidade se encontra em todas as culturas e línguas desde o início da civilização. 
B) As leis e religiões visam reprimir a desonestidade. 
C) As pessoas são desonestas por não temer em alguma punição. 
D) A impunidade é uma questão urgente da vida pública. 
E) A desonestidade não é um fenômeno recente. 

09) Em “É aí que fico fascinado com o que me parece ser uma das principais...” a palavra destacada possui o mesmo 
significado contextual que: 
A) Tumultuado. B) Encantado.  C) Provocado.  D) Inestimado.  E) Motivado. 

10) Todas as palavras grifadas poderão ser substituídas pelas dos parênteses, de acordo com o contexto, EXCETO em: 
A) “É evidente que a desonestidade...” (claro) 
B) “...na vida real somos todos...” (verdadeira) 
C) “ – receio de alguma punição.” (temor) 
D) “... e seu oposto se encontra em todas as culturas...” (proporção) 
E) “...principais e mais urgentes questões da nossa vida pública...” (imprescindíveis) 

SSSAAAÚÚÚDDDEEE PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA
11) A epidemiologia tem diversas aplicações em saúde pública tais como, EXCETO: 

A) Avaliar quanto os serviços de saúde respondem os problemas e necessidades das populações.  
B) Independe da pesquisa, apresentar uma discussão perene sobre motivação em saúde pública.   
C) Identificar fatores de risco de uma doença e grupos de indivíduos que apresentam maior risco de serem atingidos por 

determinado agravo.  
D) Descrever o espectro clínico das doenças e sua história natural.  
E) Testar a eficácia, a efetividade e o impacto de estratégias de intervenção, bem como o acesso, a qualidade e a 

disponibilidade dos serviços de saúde para controlar, prevenir e tratar os agravos em uma comunidade. 
12) Se uma doença afeta ao mesmo tempo pessoas de países diferentes, pertencentes a mais de um continente e atinge 

essas comunidades em números excessivos se comparados ao normal, teremos claramente uma: 
 A) Epidemia.  B) Pandemia.   C) Patogenicidade. D) Infectividade. E) Endemia. 
13) Indique abaixo, qual dos profissionais é usualmente obrigado a informar às autoridades sanitárias competentes, 

casos de doenças de notificação compulsória: 
A) Médico. 

 B) Dentista. 
 C) Enfermeiro. 
 D) Diretor de hospital. 
 E) Todas as alternativas anteriores respondem corretamente o enunciado. 
14) A definição epidemiológica de um caso não é necessariamente, a mesma definição clínica. Analise: 

I. Caso confirmado – a confirmação do caso estará sempre condicionada à observação dos critérios estabelecidos pela 
definição de caso. 

II. Caso índice – muitas vezes identificado como fonte de contaminação ou infecção. 
III. Caso presuntivo – pessoa com síndrome clínica compatível com a doença, porém sem confirmação laboratorial do 

agente etiológico. 
IV. Caso suspeito – pessoa cuja história clínica, sintomas e possível exposição a uma fonte de infecção sugere que possa 

estar ou vir a desenvolver uma doença infecciosa. 
É correto o que se afirma somente nas alternativas: 
A) I, II  B) II, IV  C) I, III   D) I, II, III  E) I, II, III, IV 

15) A composição harmônica, integrada e modernizada do SUS visa, fundamentalmente, atingir propósitos essenciais à 
concretização dos ideais constitucionais e, portanto, do direito à saúde. Como propósito, entende-se: 
A) A consolidação de vínculos entre diferentes segmentos sociais e o SUS. 

 B) A criação de condições elementares e fundamentais para a eficiência e a eficácia gerenciais, com qualidade. 
 C) Os papéis intercalados e fragmentados de cada esfera de governo em função de uma direção compartilhada. 
 D) Os vínculos dos serviços com seus fornecedores, sem privilegiar núcleos e muito menos, o controle social. 

E) As alternativas A e B completam o enunciado corretamente. 
16) A elaboração de um Plano Municipal de Saúde compreende a análise situacional e a formulação dos objetivos, 

diretrizes e metas, tendo como base alguns eixos, tais como, EXCETO: 
A) Condições de saúde da população. 
B) Determinantes e condicionantes de saúde em que estão concentradas medidas compartilhadas ou sob a coordenação de 

outros setores. 
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C) Intersetorialidade na saúde. 
D) Pactuação entre sistemas públicos generalizados. 
E) Gestão em saúde. 

17) Além dos fatores determinantes e condicionantes, dizem respeito à saúde, as ações que se destinam garantir: 
A) Às pessoas e à coletividade, condições de bem-estar físico, mental e social. 
B) Às pessoas, o acesso de forma unilateral aos bens e serviços de saúde. 
C) A redução das doenças genéricas. 
D) O acesso de forma individualizada, a proteção e recuperação das ações de saúde. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores completam corretamente o enunciado. 

18) Nos termos da Lei Federal nº 8080/90 estão incluídas no campo de atuação do SUS: 
I. A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 

II. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. 
III. O incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico. 
IV. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

É correto como atuação do SUS, o que se afirma apenas nas alternativas: 
A) I, II, III  B) I, II, III, IV  C) II, III, IV  D) I, III, IV  E) III, IV 

19) A fim de receber recursos para cobertura das ações e serviços de saúde, a Prefeitura Municipal deverá contar com, 
EXCETO: 
A) Fundo de Saúde.       

 B) Conselho de Saúde.      
 C) Plano de Saúde e Relatório de Gestão. 

D) Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 
E) Contrapartida de recursos previstos no orçamento municipal. 

20) A Carta dos Direitos do Usuário da Saúde do Ministério da Saúde considera a importância do fortalecimento do 
SUS como política pública e apresenta diversos princípios. O segundo princípio assegura ao cidadão tratamento 
adequado e efetivo para seu problema. Nas afirmativas abaixo, marque V para as garantias verdadeiras e F para as 
garantias falsas: 
(    ) Registro no prontuário sem identificação do profissional a fim de resguardar nomes e manter o sigilo da atuação. 
(    ) Informações sobre seu estado de saúde, extensivas a seus familiares de maneira clara, objetiva e respeitosa. 
(    ) Atendimento com presteza, tecnologia apropriada e condições de trabalho adequadas para os profissionais da saúde. 
(    ) Encaminhamento para outras unidades de saúde observando o resumo da história clínica, a evolução do tratamento e 

o motivo do encaminhamento para a unidade referenciada. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V, V B) V, V, V, F  C) F, V, V, V  D) F, F, V, V  E) F, V, F, V 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS
21) Considerando a atuação do Enfermeiro do Trabalho nos diferentes níveis de prevenção, relacione as colunas abaixo: 

1. Prevenção primária. 

2. Prevenção secundária. 

3. Prevenção terciária.

(    ) Promoção do ajustamento do trabalhador ao trabalho. 
(    ) Assistência aos portadores de sequelas produzidas pelas condições de trabalho. 
(    ) Aquisição de hábitos saudáveis de vida. 
(    ) Assistência imediata às doenças e agravos produzidos pelas condições prejudiciais do 

trabalho e outras. 
(    ) Adequação das condições sanitárias do ambiente de trabalho.

A sequência está correta em: 
A) 2, 2, 3, 1, 3 B) 3, 2, 1, 2, 1  C) 1, 3, 1, 2, 2  D) 1, 3, 1, 3, 2  E) 2, 3, 1, 2, 1 

22) “Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção a segurança e a 
saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à 
saúde em geral.” O enunciado se refere à seguinte Norma Regulamentadora: 
A) NR-09  B) NR-31  C) Lei 8.080  D) Portaria 2.616 E) NR-32 

23) “É uma espécie de ordem do Enfermeiro para sua equipe, expressa previamente, de maneira clara e formalmente, com 
o objetivo de direcionar a assistência. Os problemas de saúde reais ou potenciais e as demais necessidades básicas 
afetadas do cliente são a base para as intervenções. Orienta toda a equipe sobre o que fazer, como e quando realizar.” A 
etapa do processo de enfermagem citada no enunciado corresponde a(ao): 
A) Evolução de enfermagem.     D) Prescrição de enfermagem. 
B) Histórico do paciente.      E) Prognóstico de enfermagem. 
C) Diagnóstico de enfermagem. 

24) A resolução COFEN 289/2004 autoriza ao Enfermeiro do Trabalho inscrito, e reconhecido como especialista no 
respectivo Conselho Regional de Enfermagem e que seja vinculado à ANENT – Associação Nacional de 
Enfermagem do Trabalho, preencher, emitir e assinar o Laudo de Monitorização Biológica, previsto no (a): 
A) PCMSO  B) PPP   C) PPRA  D) CIPA  E) SSO 
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25) São vacinas que NÃO podem ser congeladas: 
A) Vacina oral contra Poliomielite; dT(vacina dupla adulto) e vacina contra Sarampo. 
B) BCG; vacina contra Sarampo e vacina contra Febre amarela. 
C) DTP (vacina tríplice bacteriana); vacina contra Hepatite B e vacina contra Influenza (vacina contra a gripe). 
D) Influenza (vacina contra a gripe); S.C.R. (vacina tríplice viral) e BCG. 
E) Vacina oral contra poliomielite; DTP (vacina tríplice bacteriana) e vacina contra Febre amarela. 

26) “Os _____________________________ são aquelas concentrações de agentes químicos ou intensidade de agentes 
físicos presentes no ambiente de trabalho, sob os quais os trabalhadores podem ficar expostos durante toda a sua vida 
laboral, sem sofrer efeitos adversos a sua saúde.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior:
A) limites de tolerância     D) limites de intolerância 
B) riscos químicos.      E) limites de exposição inalatória 
C) valores teto 

27) É uma ciência que tem por objetivo principal a humanização do ambiente de trabalho, buscando a adaptação das 
condições laborais às características psicofisiológicas dos trabalhadores, tudo de acordo com o trabalho a ser 
executado, de modo a proporcionar, ao mesmo tempo, o máximo de conforto, segurança e possibilidade de um 
desempenho eficiente: 
A) Ergometria. B) Psicologia.  C) Ergonomia.  D) Assistência Social. E) SESMT. 

28) Analise as afirmativas abaixo: 
I. O CAT não tem necessidade de ser emitido no caso de não haver afastamento do profissional do trabalho. 

II. É dever do empregador fornecer  equipamento de proteção individual gratuitamente aos empregados. 
III. O PPRA deve ser reavaliado a cada três meses. 
IV. Em todo serviço de saúde deve existir um programa de controle de animais sinantrópicos. 
V. A segregação dos resíduos dos serviços de saúde deve ser realizada no destino final dos mesmos. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) II, III  C) II, IV  D) I, II, IV, V  E) I, II, III, IV, V 

29) Conforme dispõe a Lei Orgânica/Guarapari a acumulação de cargos públicos é vedada exceto quando houver 
compatibilidade de horários. É considerada EXCEÇÃO, a acumulação remunerada de: 
A) Dois cargos técnicos.      D) Dois cargos administrativos. 
B) Dois cargos científicos.      E) Dois cargos de auditor interno. 
C) Dois cargos privativos de médico. 

30) Os atos de improbidade administrativa, na forma e graduação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, 
importarão em, EXCETO: 
A) Suspensão dos direitos políticos.     D) Disponibilidade dos bens. 
B) Nulidade do exercício e dos atos.     E) Ressarcimento ao erário. 
C) Perda de função pública. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS GGGEEERRRAAAIIISSS
31) Devidamente localizados, os principais problemas globais dividem-se em três conjuntos, a saber: 

1. Problemas ambientais. 2. Conflitos. 3. Áreas de tensão. 
Após análise dos itens citados, correlacione-os com as afirmativas abaixo: 
(    ) As chuvas ácidas, a contaminação dos solos e a poluição das águas na Europa Ocidental, vêm mobilizando 

populações que têm sua qualidade de vida ameaçada por essas agressões. 
(    ) O nacionalismo mulçumano caxenir apoiado por Islamabad, pode fazer da região um estopim para mais confronto 

entre Índia e Paquistão, grandes potências nucleares. 
(    ) A interferência estrangeira no Iraque, que tem a sua frente a coalizão angloamericana, derrubou o ditador Saddam 

Hussein. A atual instabilidade política no Iraque, deve-se a conflitos sectários entre xiitas e sunitas. 
(    ) A ação americana que derrubou o governo fundamentalista do Taliban não trouxe estabilidade para o país. As 

mulheres continuam a ser maltratadas e há disputas pelo poder por tribos e clãs em algumas regiões do país. 
A sequência está correta em:
A) 1, 2, 3, 3  B) 3, 3, 2, 1  C) 1, 3, 2, 2  D) 2, 1, 1, 3  E) 3, 2, 1, 2 

32) Jogos de interesses e ocupação exploratória vêm contribuindo para o aquecimento desordenado com o aquecimento 
global que tem modificado os fenômenos e a geografia do planeta Terra, causando: 
I. Aumento da temperatura do nível dos oceanos, derretimento das calotas polares e possibilidade de desaparecimento de 

várias cidades costeiras. 
II. Aumento da temperatura, destruindo vários ecossistemas com a extinção de espécies e o aumento das regiões desérticas. 

III. Aumento do desmatamento e das queimadas no Brasil e na África. 
IV. Aumento da temperatura, possibilitando a extinção de tufões, furacões e ciclones em locais que antes ocorriam mais 

frequentemente. 
Está(ão) INCORRETA(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II  B) IV   C) I, II, III  D) II, IV  E) III 
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33) O terceiro princípio fundamental da República Brasileira, conforme a Constituição Federal de 1988, trata da 
dignidade da pessoa humana. Acerca deste princípio, analise: 
I. Prevê a promoção do bem a todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 
II. Todos os homens são iguais e portam os mesmos direitos e deveres, colocando o conjunto de todos os habitantes do país 

em um mesmo patamar de igualdade. 
III. O princípio da dignidade confere a todos a individualidade, como vivência do ser, porém respeitando a coletividade.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) II   C) I, II   D) II, III  E) I, II, III 

34) Ao longo da história da civilização, o homem buscou formas diferentes de produzir e armazenar energia. De um 
modo geral, uma fonte de energia é considerada viável quando: 
I. Permite produzir energia na quantidade necessária para manter constância no abastecimento. 

II. O seu custo de produção é incompatível com os benefícios que proporciona. 
III. Os riscos para o meio ambiente são altos, não ocorrendo nenhum controle e monitoramento. 

Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II  B) I   C) II, III  D) I, III   E) III 

35) Em 1997, no Japão, foi assinado o Protocolo de Kyoto. Sobre o Protocolo de Kyoto, está correto afirmar que, 
EXCETO: 
A) É o compromisso de uma série de nações industrializadas de reduzir suas emissões de gases poluentes, para que seja 

possível mostrar um “progresso visível” até o ano de 2012. 
B) Estimula os países signatários a cooperarem entre si e promoverem o uso de fontes energéticas renováveis. 
C) Serviu para firmar compromissos mais rígidos para a redução de gases que provocam o efeito estufa. 
D) Diante das metas estabelecidas, os Estados Unidos, maior emissor de gases do mundo, se desligaram do Protocolo no 

ano de 2001, alegando que a redução comprometeria o desenvolvimento econômico do país. 
E) As metas de redução são homogêneas a todos os países. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS LLLOOOCCCAAAIIISSS
36) A história de Guarapari conta que um missionário de Tenerife, a maior das Ilhas Canárias, província da Espanha, 

arribou a estas terras brasileiras, a 13 de julho de 1553, estabelecendo novas aldeias para catequese dos índios. O 
nome deste missionário era: 
A) Santo Inácio de Loyola.     D) Manoel da Silva. 
B) Padre José de Anchieta.     E) Padre José Antônio. 
C) Padre Jacomé Monteiro. 

37) Guarapari, vocábulo de origem indígena derivado de Guará e Pari ou Parim, significa: 
A) Guará: aldeia e Pari: rio Verde.     D) Guará: lobo e Pari: do mato. 
B) Guará: coiote e Pari: vermelho.     E) Guará: pássaro e Pari: de fogo. 
C) Guará: garça, ave e Pari: pesqueiro. 

38) Foi na década de 60, do século passado, que Guarapari apareceu para o mundo turisticamente, passando a ser 
referência mundial para o “turismo saúde”. Acerca deste fato, está correto afirmar que: 
A) As praias possuem areias monazíticas medicinais.  D) A poluição é inexistente. 
B) A reservas biológicas possuem muitas ervas medicinais. E) As águas dos mares são sempre quentes. 
C) As águas dos rios são ricas em fósforo. 

39) Das bacias com nascente dentro do estado do Espírito Santo, a maior delas é a do rio Guarapari. São confluentes do 
rio Guarapari, EXCETO: 
A) Rio Jabuti.      D) Rio Jucu. 
B) Ribeirão Piacira.      E) Rio Jabuti. 
C) Ribeirão do Engenho. 

40) Sobre o Parque Estadual Paulo César Vinha, analise as afirmativas abaixo: 
I. Foi criado para proteger os diversos sistemas naturais ali existentes, que estavam ameaçados pela extinção. 

II. O Parque compreende duas praias: a praia do Sol e a praia de Carais. 
III. O Parque é uma reserva da Mata Atlântica e não é aberto aos turistas. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) I, II   C) I, III   D) III   E) II, III 
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