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Prefeitura Municipal de Quitandinha 
Estado do Paraná 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 

 
 

FISIOTERAPEUTA 

 
 

 

 

  

01. Assinale a única opção cujas palavras completam 

corretamente as lacunas da sentença: 

“O amor às vezes quer um __________ , pois o 

coração sofre toda vez que o sentimento ameaça 

_________. É que os amantes, com suas __________ 

, navegam mares revoltos pelas ___________ 

emocionais, mares difíceis de __________ .” 
 

(A) remanço, recrudecer, suscetibilidades, proscelas, 

singrar; 

(B) remansço,  recrudescer, sussetibilidades,  prosselas, 

cingrar; 

(C) remanso,  recrudecer,  sucetibilidades,  procelas,  

singrar; 

(D) remanso, recrudescer, suscetibilidades, procelas, 

cingrar; 

(E) remanso, recrudescer, suscetibilidade, procelas, 

singrar. 
 

02. Analise as assertivas e depois responda à questão 

proposta. 

I. De acordo com a recente reforma ortográfica, a 

palavra “heroi” perdeu o acento agudo que 

ostentava. 

II. A palavra “Luís” recebe acento agudo, pois se 

trata de uma oxítona terminada em “is”. 

III. “Até” é palavra que recebe acento por ser uma 

monossílaba tônica terminada em “e”.   
 

(A) apenas I está correta; 

(B) apenas II esta correta; 

(C) apenas III está correta; 

(D) todas as estão corretas; 

(E) todas as estão incorretas. 
 

03. Em face do uso dos porquês, assinale a única opção 

cujo período ostente emprego correto:  

(A) “Por quê Deus permite que as mães vão-se 

embora?” (Carlos Drummond de Andrade); 

(B) Noel Rosa explicou o porquê: "Roupa preta é 

vaidade/ para quem se veste a rigor/ o meu luto 

é a saudade/ e a saudade não tem cor"; 

(C) “Estou-me a vir/e tu como é que te tens por 

dentro?/Porquê não te vens também?” (Caetano 

Veloso); 

(D) “Não sei porque você se foi, tantas saudades eu 

senti.” (Tim Maia); 

(E) “Eu sem você/Não tenho por quê/Sem você, 

não sei nem chorar.” (Vinicius de Moraes).  

04. Todas as palavras são formadas por aglutinação na 

opção: 

(A) aguardente, girassol, foto;  

(B) desleal, planície, cobalto; 

(C) água-viva, amoníaco, alface; 

(D) embora, Fonseca, planalto; 

(E) cooptar, micro-ondas, contralto.  
 

05. Considerando as hipóteses de incidência do acento 

grave (denotativo da crase), analise as assertivas e 

depois responda à questão proposta. 

I. Voltei à Curitiba dos pinheiros, do leite quente 

e da polaquinha de Dalton!  

II. Daí à César o que é de César e a Deus o que é 

de Deus! 

III. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto 

à ti.      
 

(A) apenas I está correta; 

(B) apenas II esta correta; 

(C) apenas III está correta; 

(D) todas as assertivas estão corretas; 

(E) todas as assertivas estão incorretas. 
 

06. “Depois do café, Paulinho pegava o papel do 

embrulho, alisava, cortava as partes amassadas e 

esticava o barbante, sempre sob o olhar curioso do 

irmão Francisco. Paulinho fazia pipas e vendia pela 

vizinhança, ganhando o dinheirinho que, segundo ele, 

seria usado para comprar uma camisa do Atlético 

Paranaense”.  

Sintaticamente, os trechos sublinhados devem ser 

classificados, respectivamente, como:  

(A) Adjunto adverbial de tempo, oração 

coordenada sindética aditiva, objeto direto, 

complemento nominal; 

(B) Adjunto adnominal, oração subordinada 

substantiva aditiva, objeto direto, complemento 

nominal; 

(C) Aposto explicativo, oração coordenada 

assindética, objeto direto, predicativo do objeto;  

(D) Aposto explicativo, oração subordinada adverbial 

de modo, objeto indireto, predicativo do objeto; 

(E) Adjunto adverbial de causa, oração coordenada 

sindética causal, objeto direto, agente da passiva.   
 

07. “Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei 

alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. 

Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer 

uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o 

Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. 

Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria 

estar no lugar de quem me venceu."  
(Darcy Ribeiro) 

 

Quanto ao trecho NÃO se pode afirmar que: 

(A) a oração “alfabetizar as crianças brasileiras” 

deve ser classificada como subordinada 

substantiva objetiva direta reduzida de 

infinitivo; 

 

PORTUGUÊS 
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(B) apresenta sujeito indeterminado evidenciado 

pelo uso da partícula “se”, apassivadora do 

sujeito;  

(C) em “Mas os fracassos são minhas vitórias”, 

tem-se conjunção adversativa; 

(D) “Tentei fazer uma universidade séria” - no 

período, o verbo “tentar” é transitivo direto;  

(E) “... os fracassos são minhas vitórias” - no 

período, o verbo “ser” é de ligação.  

 

08. Assinale a única opção que apresenta uso de vocativo. 

(A) O São Francisco lá pras bandas da Bahia diz 

que - dia, menos dia - o sertão vai se acabar.  

(B) Tudo que a gente precisa é isto: fé em Deus e 

pé na tábua! 

(C) Ainda que eu falasse a língua dos homens e 

falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada 

seria.  

(D) Ó minha amada, que olhos os teus! 

(E) A Constituição cidadã - promulgada naquela 

manhã de cinco de outubro - previa novos 

direitos e, mais do que isso, restaurava a 

esperança!  
 

09. Considerando as normas afetas à Regência Verbal, 

analise as assertivas e responda à questão proposta. 

I. Eu nunca namoraria com uma médica! 

II. Receosa, Nayara gostou do vinho e depois 

declarou: “ele é ácido demais!”  

III. Assisti o filme sentado numa poltrona 

desconfortável!    

 

(A) apenas I está correta; 

(B) apenas II está correta; 

(C) apenas III está correta; 

(D) todas estão corretas; 

(E) todas estão incorretas. 
 

10. Dadas as ocorrências, assinale aquela que estiver 

em desacordo com as normas gramaticais atinentes 

à Regência Nominal:  

(A) Raul é incapaz de fazer um gesto grosseiro.  

(B) Os estudantes fizeram apologia da maconha e 

foram corretamente admoestados. 

(C) Teu comportamento é passível de multa.  

(D) Celso é versado em Química.  

(E) O aluno dedicado conseguiu um triunfo sobre a 

insípida cartilha. 

 
 

 
 

11. Assinale a alternativa que contém os músculos 

rotadores externos do ombro: 

(A) supraespinhoso e grande dorsal; 

(B) peitoral maior e peitoral menor; 

(C) infraespinhoso e redondo menor; 

(D) redondo menor e grande dorsal; 

(E) grande dorsal e redondo maior. 
 

12. O fisioterapeuta ao iniciar a instrução dos exercícios 

terapêuticos deve: 

(A) esclarecer ao paciente sobre os benefícios dos 

exercícios; 

(B) evitar correções durante a terapia para não 

magoar o paciente; 

(C) proibir sempre a realização dos exercícios em 

casa; 

(D) seguir rigorosamente o protocolo dos exercícios 

em cada sessão independente da fase do 

tratamento; 

(E) usar sempre linguagem técnica. 
 

13. O mecanismo da inervação ou inibição recíproca 

(Sherrington) justifica qual das alternativas relacio-

nadas abaixo? 

(A) Um músculo sinergista é motor primário na 

contração. 

(B) Toda contração de um agonista leva ao 

relaxamento do antagonista. 

(C) Os tipos de contração muscular são: isotônica, 

concêntrica e excêntrica, e isocinética. 

(D) Cinestesia é a memória de movimento articular e 

não está relacionada com os proprioceptores. 

(E) Quando o antagonista contrai o agonista relaxa. 
 

14. Assinale a alternativa que contém músculos acessó-

rios da inspiração: 

(A) escalenos e abdominais; 

(B) esternocleidomastoídeos e transverso do abdome; 

(C) intercostais externos e quadrado lombar; 

(D) peitoral maior e trapézio superior; 

(E) serrátil anterior e intercostais internos. 
 

15. Em relação à contração muscular é correto afirmar: 

(A) A contração concêntrica ocorre quando o 

músculo se encurta e podemos obtê-la com maior 

precisão com o Cybex. 

(B) A contração excêntrica ocorre quando o músculo 

se alonga e geralmente é feita pelo músculo 

antagonista. 

(C) Contração isométrica é aquela do tipo passiva, 

pois o comprimento do músculo não irá mudar. 

(D) Toda contração concêntrica tem uma contração 

excêntrica do antagonista. 

(E) O mecanismo de contração muscular é explicado 

pela teoria do deslizamento filamentar onde há 

formação de pontes de cruzamento entre actina e 

miosina. 

 

16. Como grupos musculares responsáveis pela postura 

ereta, temos: 

(A) psoas, quadrado lombar, grande-glúteo; 

(B) grande-glúteo, quadríceps, tríceps sural; 

(C) bíceps femoral, semitendinoso, semimem-

branoso; 

(D) grande-glúteo, bíceps femoral, tibial anterior; 

(E) gêmeo interno, gêmeo externo, quadrado de 

pélvis. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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17. Kisner classifica diferentes tipos de exercícios 

terapêuticos. Em relação aos exercícios de mobili-

zação articular é INCORRETO afirmar que: 

(A) a articulação do joelho permite os movimentos de 

rolamento, giro e deslizamento; 

(B) a tração manual é um exercício de mobilização 

articular, fazendo a decoaptação articular;  

(C) na mobilização patelar podemos fazer o 

deslizamento;  

(D) nos exercícios de mobilização o terapeuta se 

utiliza de movimentos acessórios;  

(E) os movimentos acessórios são aqueles que o 

paciente consegue fazer sozinho.  

 

18. O exercício resistido é indicado para aumentar a 

força, potência e resistência muscular. Assinale a 

alternativa correta. 

(A) Para ganharmos resistência muscular aumen-

tamos o número de repetições dos exercícios.  

(B) Para ganharmos força aumentamos a carga 

externa e para ganharmos resistência aumen-

tamos a velocidade dos movimentos.  

(C) Para aumentarmos a resistência aumentamos o 

número de repetições e para aumentarmos a 

potência aumentamos a carga externa.  

(D) Para ganharmos força muscular aumentamos a 

velocidade durante a realização dos exercícios.  

(E) Para obtermos potência muscular a carga 

externa deve aumentar de acordo com 1 RM.  

 

19. Correlacione as duas colunas abaixo e em seguida 

assinale a sequência correta: 

(1) Exercício passivo. 

(2) Exercício ativo. 

(3) Exercício de alongamento. 

(4) Exercício resistido. 

(5) Exercício de mobilização articular. 

 

(   ) Pode ser passivo e ativo. 

(   ) Usa movimentos acessórios. 

(   ) A força externa é de resistência. 

(   ) Pode ser feito por MPC. 

(   ) Contração ativa dentro da ADM livre. 

 

(A) 5, 4, 3, 2, 1; 

(B) 3, 5, 4, 1, 2; 

(C) 3, 4, 5, 2, 1; 

(D) 1, 2, 3, 4, 5; 

(E) 5, 3, 4, 2, 1. 

 

20. A tração cervical na posição sentada oferece melhor 

resultado com o pescoço em: 

(A) flexão; 

(B) extensão; 

(C) posição neutra; 

(D) rotação; 

(E) inclinação lateral. 
 

 

 

21. Em relação à cadeia cinética é INCORRETO dizer 

que: 

(A) a marcha alterna movimentos em cadeia 

cinética aberta e fechada; 

(B) as compensações podem trazer vantagens 

funcionais; 

(C) segmento distal fixo e proximal móvel é cadeia 

fechada; 

(D) o grande número de articulações em uma 

cadeia cinética é uma desvantagem para as 

restrições articulares; 

(E) segmento proximal fixo e distal móvel é cadeia 

aberta. 
 

22. Assinale (V) se verdadeiro ou (F) se falso nas frases 

abaixo, e assinale a sequência correta: 

(   ) A marcha humana é dividida em duas grandes 

fases, a de solo ou de acomodação de posição, 

e a fase aérea ou de oscilação de posição.  

(   ) A fase aérea tem duração de 60% no ciclo da 

marcha. 

(   ) Em uma marcha normal não podemos ter 

desgastes na sola dos calçados. 

(   ) O comprimento do passo é duas vezes o 

comprimento de uma passada. 

(   ) Na fase de desaceleração ocorre o aplanamento 

do pé. 
 

(A) F, F, F, F, F; 

(B) V, V, V, V, V; 

(C) F, V, V, V, V; 

(D) V, F, F, F, F; 

(E) V, F, V, F, V. 

 

23. “A avaliação da marcha patológica requer o 

conhecimento da biomecânica normal da marcha, 

as anormalidades ocorrem como resultado de dor, 

fraqueza muscular, amplitude anormal de 

movimento, discrepância no comprimento dos 

membros e problemas neurológicos.” 

Assinale a alternativa correta. 

(B) O paciente com dor no pé ou tornozelo tentará 

evitar carga na parte dolorosa. Geralmente 

encurta a fase de oscilação da marcha. 

(C) A fraqueza dos músculos isquiostibiais fará 

com que o paciente coloque as mãos na coxa 

para realizar a extensão do joelho no início do 

apoio calcanear. 

(D) A fraqueza dos dorsiflexores do pé resultará em 

um pé caído durante a fase da oscilação, e o 

antepé do paciente cairá ao solo abruptamente. 

(E) A fraqueza do grande glúteo direito fará com 

que o paciente incline o tronco para o lado 

esquerdo na fase de acomodação de posição. 

(F) As lesões do Sistema Nervoso Central não 

causam alterações da marcha. 
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24. Quais são os exercícios contraindicados na 

patologia femoropatelar degenerativa? 

(A) Isométricos com flexoextensão do joelho. 

(B) Ativos com resistência progressiva tipo de 

lorme. 

(C) Ativos com resistência progressiva para fortale-

cimento do vasto medial. 

(D) Ativos resistidos para grupos musculares 

flexores e extensores do tornozelo. 

(E) Ativos com resistência progressiva para fortale-

cimento dos flexores e extensores da coxa. 
 

25. A discrepância no comprimento dos membros pode 

ser absoluta (real) ou relativa (aparente). Assinale a 

alternativa INCORRETA. 

(A) A medida do comprimento aparente é da 

cicatriz umbilical até o maléolo medial. 

(B) A medida do comprimento real é da espinha 

ilíaca ântero-superior até o maléolo medial. 

(C) Um encurtamento funcional por alteração 

postural pode ocasionar uma discrepância 

aparente. 

(D) Uma sequela de fratura da tíbia ou do fêmur 

pode ocasionar uma discrepância real.  

(E) A prova de flexão de joelho deve ser feita 

quando encontrada a discrepância do compri-

mento aparente. 

 

26. Assinale a alternativa INCORRETA, quanto à 

avaliação numerológica. 

(A) O exato nível neurológico da lesão pode ser 

determinado pela pesquisa de dermátomos e 

reflexos.  

(B) O exato nível neurológico da lesão pode ser 

determinado pela pesquisa de dermátomos, 

reflexos e da sensibilidade.  

(C) O exato nível neurológico da lesão pode ser 

determinado pela pesquisa de dermátomos, 

reflexos e da motricidade.  

(D) O exato nível neurológico da lesão pode ser 

determinado pela pesquisa de reflexos e da 

motricidade.  

(E) O exato nível neurológico da lesão pode ser 

determinado pela pesquisa de reflexos e da 

sensibilidade.  

 

27. Segundo a história natural das doenças e a tabela de 

Leavel & Clark é correto afirmar que: 

(A) a promoção da saúde se dá no período pré-

patogênico em um nível de prevenção primária;  

(B) a reabilitação da saúde se dá no período pato-

gênico em um nível de prevenção secundário;  

(C) a promoção da saúde se dá no período 

patogênico em um nível de prevenção primária;  

(D) a reabilitação da saúde se dá no período pré-

patogênico em um nível de prevenção terciário; 

(E) a reabilitação da saúde se dá no período 

patogênico em um nível de prevenção primária. 

28. Sobre os tipos de contração muscular assinale a 

alternativa correta. 

(A) Um paciente sentado realiza lentamente a 

extensão de cotovelo de 120 a 0° com um peso de 

5 Kg na mão. Esta é uma contração excêntrica do 

tríceps braquial. 

(B) Um paciente sentado realiza lentamente a 

extensão de cotovelo de 120 a 0° com um peso de 

5 Kg na mão. Esta é uma contração concêntrica 

do tríceps braquial. 

(C) Um paciente sentado realiza lentamente a 

extensão de cotovelo de 120 a 0° com um peso de 

5 Kg na mão. Esta é uma contração excêntrica do 

bíceps braquial.  

(D) Um paciente sentado realiza lentamente a flexão 

de cotovelo de 0 a 120° com um peso de 5 Kg na 

mão. Esta é uma contração excêntrica do tríceps 

braquial. 

(E) Um paciente sentado realiza lentamente a flexão 

de cotovelo de 0 a 120° com um peso de 5 Kg na 

mão. Esta é uma contração excêntrica do bíceps 

braquial.  

 

29. Correlacione as informações descritas abaixo sobre 

métodos de tratamento cinesioterapêutico: 

(1) Método Brugger. 

(2) Método Bobath. 

(3) Método Kabat. 

(4) RPG. 

(5) Pilates. 

 

(   ) Utiliza reflexo de estiramento. 

(   ) Utiliza uma avaliação postural dinâmica. 

(   ) Mais utilizado para correção postural sobre a 

bola. 

(   ) Mais utilizado para crianças com distúrbios 

neurológicos.  

(   ) Treinamento físico e mental.  

 

      Assinale a sequência correta: 

(A) 1, 2, 3, 4, 5; 

(B) 3, 5, 4, 1, 2; 

(C) 5, 4, 3, 2, 1; 

(D) 3, 4, 1, 2, 5; 

(E) 5, 3, 4, 2, 1. 
 

30. Durante a aplicação da técnica de cinesioterapia em 

paciente com pós-operatório imediato de prótese 

parcial do quadril, os movimentos que NÃO devem 

ser realizados são: 

(A) flexão-extensão; 

(B) extensão-abdução; 

(C) flexão-rotação externa; 

(D) adução-rotação interna;  

(E) abdução-rotação externa. 
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31. “O pacto pela saúde, instituído pela portaria 

número 399/06, é dividido em componentes: pacto 

pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de 

gestão do SUS.”  

Dentre os objetivos do pacto pela vida podemos 

citar os seguintes, EXCETO: 

(A) saúde do idoso: inclui promover o 

envelhecimento ativo e saudável; 

(B) controle do câncer de colo de útero e de mama: 

inclui realizar a punção de lesões mamárias em 

100% dos casos necessários; 

(C) redução da mortalidade maternal e infantil: 

inclui reduzir em 50% os óbitos por doença 

diarreica e 1% por pneumonia; 

(D) fortalecimento da capacidade de resposta às 

doenças emergentes e endemias: inclui atingir 

pelo menos 85% de cura nos casos novos de 

tuberculose bacilífera; 

(E) promoção de saúde: inclui promover medidas 

concretas pelo hábito de alimentação saudável. 
 

32. “Ainda sobre o pacto pela vida, um dos seus pilares 

é o fortalecimento da atenção básica.” 

Isso poderá ser alcançado pela seguinte medida: 

(A) assumir a estratégia de saúde da família como 

estratégia prioritária para o fortalecimento da 

atenção básica; 

(B) estimular que os médicos já contratados nas 

unidades de saúde básica façam programa de 

residência médica em medicina da família; 

(C) garantir o financiamento da atenção básica por 

meio da esfera municipal e das associações de 

bairro; 

(D) inserir na atenção básica médicos de todas as 

especialidades com o intuito de reduzir a 

participação da atenção secundária e terciária; 

(E) desvio do foco preventivo para um foco 

resolutivo dos problemas médicos. 
 

33. Com relação ao SUS, assinale (V) se verdadeiro ou 

(F) se falso: 

(   ) São princípios doutrinários: universalidade e 

integralidade. 

(   ) São princípios organizativos: equidade, 

regionalização e hierarquização. 

(   ) Não está entre os princípios organizativos a 

complementariedade do setor privado. 

(   ) O SUS será financiado com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos 

Estados, do DF e dos Municípios, além de outras 

fontes. 

(   ) Os agentes comunitários de saúde estão 

atualmente em processo de extinção. 
 

      Assinale a sequência correta: 

(A) V, V, V, F, V; 

(B) V, F, F, V, F; 

(C) F, V, V, V, F; 

(D) V, V, F, V, F; 

(E) F, V, F, V, F. 
 

34. Qual lei é conhecida como a Lei do Controle 

Social? 

(A) 8080/90. 

(B) 8112/90. 

(C) 8666/93. 

(D) 8142/90. 

(E) 8429/92. 
 

35. Segundo a Lei Nº 8080/90, as seguintes entidades 

privadas terão preferência para participar no SUS: 

(A) hospitais que tenham programa de residência 

médica; 

(B) as clínicas de especialidades que ofereçam o 

menor preço mensal por um pacote de consultas; 

(C) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos; 

(D) hospitais que façam doações anuais maiores 

que R$ 100.000,00 a entidades carentes; 

(E) não há preferência determinada em lei. 

 

36. A Lei Nº 8080/90 dispõe sobre: 

I. As condições de promoção, proteção e 

recuperação de saúde. 

II. A organização e funcionamento dos serviços 

correspondentes. 

III. As transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde. 

IV. A estruturação da estratégia de saúde da família. 

 

      Assinale a alternativa correta: 

(A) todas estão corretas; 

(B) apenas II e III estão corretas; 

(C) apenas IV está incorreta; 

(D) apenas III está correta; 

(E) apenas I e II estão corretas. 

 

37. O princípio do SUS que define que os recursos 

devem ser distribuídos de maneira desigual, 

assegurando maiores recursos para a parcela da 

população que necessita de maiores cuidados é o 

seguinte: 

(A) Hierarquização; 

(B) Integralidade; 

(C) Universalidade; 

(D) Equidade; 

(E) Participação da comunidade. 

 

38. “O índice de Swaroop & Uemura é considerado um 

bom indicador das condições de vida de uma 

população. Em países desenvolvidos chega a 

80/90%, enquanto em regiões subdesenvolvidas 

atinge 50% ou menos. Dentre suas vantagens 

podemos citar o cálculo simples, os dados 

disponíveis na maioria dos países e permite a 

comparabilidade nacional e internacional.”  

Ele indica o seguinte: 

(A) a proporção de óbitos em pessoas com 50 anos 

ou mais no conjunto de todos os óbitos; 

(B) a mortalidade por causas relacionadas ao trauma; 
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(C) a taxa da população que tem cobertura 

verdadeira por serviços médicos, seja público 

ou particular; 

(D) o número de óbitos em cada grupo etário 

dividido pelo número total de óbitos; 

(E) a divisão entre mortalidade infantil e materna. 

 

39. São 3 (três) os níveis de atenção à saúde no modelo 

do SUS. Sobre o nível secundário, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

(A) compreende a média complexidade; 

(B) resolve ao redor de 15% dos problemas de 

saúde; 

(C) inclui os centros de especialidades, mas não os 

hospitais; 

(D) inclui clínicas de realização de raio X, 

ultrassonografia e exames laboratoriais; 

(E) ter participação do sistema privado de saúde. 

 

40. Sobre o calendário básico de imunizações do 

Ministério da Saúde, assinale (V) se verdadeiro (V) 

ou (F) se falso: 

(   ) A BCG previne contra todas as formas de 

tuberculose. 

(   ) Vacina contra rotavírus pode ser aplicada em 

imunossuprimidos. 

(   ) A vacina oral contra poliomielite (Sabin) está 

contraindicada em imunossuprimidos. 

(   ) A vacina contra o meningococos C (conjugada) 

protege apenas contras as formas invasivas de 

doença causada por essa bactéria. 

(   ) A vacina contra a febre amarela é feita em 3 

doses, com intervalos semelhantes à da vacina 

contra hepatite B. 

 

       Assinale a sequência correta: 

(A) F, F, V, V, F; 

(B) V, F, V, F, F; 

(C) F, F, F, V, F; 

(D) V, F, V, V, F; 

(E) V, V, V, V, V. 

 
 

 




