
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA - MG 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2014 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

 Esta prova contém 40 questões de múltipla escolha com 04 opções de 
resposta cada; 

 Transcreva para a Folha de Respostas a alternativa que julgar correta; 

 Assinale somente uma alternativa em cada questão; 
 Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais 

alternativas ou se não houver marcação; 

 Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra; 

 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a 

folha de respostas, seu caderno de questões, exceto na situação em que 

concordar em manter-se em sala, até 60 minutos antes do horário previsto 
para término das provas quando então poderá levar o caderno de provas; 

 O candidato poderá anotar suas respostas na Folha de Rascunho Padrão 

entregue pelo Fiscal de Sala; 
 Leia com atenção cada questão da prova e não deixe nenhuma sem 

resposta; 

 A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de 
decorridos 60 minutos do início das mesmas; 

 A não assinatura na Folha de Respostas Oficial (Gabarito) implica na 

eliminação imediata do candidato; 
 O Gabarito Oficial e as Provas Objetivas serão disponibilizados a partir das 

16 horas do dia 01/12/2014 no endereço eletrônico 

www.reisauditores.com.br  
 

ATENÇÃO ao preencher a Folha de Respostas! 
E não se esqueça de assiná-la no campo apropriado! 

 

A Folha de Respostas contém as necessárias instruções de seu preenchimento. 
 

Duração desta prova: (03) Três Horas. 
 

Boa Prova! 
 

Inscrição nº: 
 
Nome do candidato: 
 
 

 

 
Realização: 

Reis & Reis Auditores Associados 

www.reisauditores.com.br 

http://www.reisauditores.com.br/
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PROVA Nº11 

PORTUGUÊS  

 
Leia o texto abaixo e responda as 

questões de 01 a 05: 

 
Movimentos Sociais 

 

Em linhas gerais, o conceito de 
movimento social se refere à ação 

coletiva de um grupo organizado 

que objetiva alcançar mudanças 
sociais por meio do embate político, 

conforme seus valores e ideologias 

dentro de uma determinada 
sociedade e de um contexto 

específicos, permeados por tensões 

sociais. Podem objetivar a mudança, 
a transição ou mesmo a revolução 

de uma realidade hostil a certo 

grupo ou classe social. Seja a luta 
por um algum ideal, seja pelo 

questionamento de uma 

determinada realidade que se 
caracterize como algo impeditivo da 

realização dos anseios deste 

movimento, este último constrói 
uma identidade para a luta e defesa 

de seus interesses. Torna-se porta-

voz de um grupo de pessoas que se 
encontra numa mesma situação, 

seja social, econômica, política, 
religiosa, entre outras.  

 

Gianfranco Pasquino em sua 
contribuição ao Dicionário de 

Política (2004) organizado por ele e 

por Norberto Bobbio e Nicolau 

Mateucci, afirma que os movimentos 

sociais constituem tentativas – 

pautadas em valores comuns 
àqueles que compõem o grupo – de 

definir formas de ação social para se 

alcançar determinados resultados. 
 

Por outro lado, conforme aponta 

Alain Touraine, Em defesa da 

Sociologia (1976), para se 
compreender os movimentos 

sociais, mais do que pensar em 

valores e crenças comuns para a 
ação social coletiva, seria necessário 

considerar as estruturas sociais nas 

quais os movimentos se 
manifestam. Cada sociedade ou 

estrutura social teria como cenário 

um contexto histórico (ou 
historicidades) no qual, assim como 

também apontava Karl Marx, estaria 

posto um conflito entre classes, 
terreno das relações sociais, a 

depender dos modelos culturais, 

políticos e sociais. Assim, os 
movimentos sociais fariam explodir 

os conflitos já postos pela estrutura 

social geradora por si só da 
contradição entre as classes, sendo 

uma ferramenta fundamental para a 

ação com fins de intervenção e 
mudança daquela mesma estrutura. 

 

Dessa forma, para além das 
instituições democráticas como os 

partidos, as eleições e o 

parlamento, a existência dos 
movimentos sociais é de 

fundamental importância para a 
sociedade civil enquanto meio de 

manifestação e reivindicação. 

Podemos citar como alguns 
exemplos de movimentos o da 

causa operária, o movimento negro 

(contra racismo e segregação 

racial), o movimento estudantil, o 

movimento de trabalhadores do 

campo, movimento feminista, 
movimentos ambientalistas, da luta 

contra a homofobia, separatistas, 

movimentos marxista, socialista, 
comunista, entre outros.  

http://www.brasilescola.com/sociologia/movimentos-sociais-breve-definicao.htm
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Alguns destes movimentos possuem 

atuação centralizada em algumas 

regiões (como no caso de 
movimentos separatistas na 

Europa). Outros, porém, com a 

expansão do processo de 
globalização (tanto do ponto de 

vista econômico como cultural) e 

disseminação de meios de 
comunicação e veiculação da 

informação, rompem fronteiras 

geográficas em razão da natureza 
de suas causas, ganhando adeptos 

por todo o mundo, a exemplo do 

Greenpeace, movimento 
ambientalista de forte atuação 

internacional. 

 
A existência de um movimento 

social requer uma organização 

muito bem desenvolvida, o que 
demanda a mobilização de recursos 

e pessoas muito engajadas. Os 

movimentos sociais não se limitam 
a manifestações públicas 

esporádicas, mas trata-se de 

organizações que sistematicamente 
atuam para alcançar seus objetivos 

políticos, o que significa haver uma 

luta constante e em 
longo prazo dependendo da 

natureza da causa. Em outras 
palavras, os movimentos sociais 

possuem uma ação organizada de 

caráter permanente por uma 
determinada bandeira. 

 
Autor: Paulo Silvino Ribeiro (ADAPTADO) 

 

 
http://www.brasilescola.com/sociologia/m
ovimentos-sociais-breve-definicao.htm 

 
 

 

01) Pela análise do texto podemos 

constatar que seu objetivo é: 
 

a) Apresentar as consequências dos 
movimentos sociais; 

b) Apresentar o conceito e definição 

dos movimentos sociais; 
c) Apresentar as causas dos 

movimentos sociais no Brasil; 

d) Apresentar a história dos 
movimentos sociais no Brasil. 

 

02)  Podemos identificar de forma 

resumida, como sendo um dos 
principais objetivos dos movimentos 

sociais: 

 
 

a) a transformação de realidade 

hostil a certo grupo ou classe social; 
b) a realização de passeatas e 

quebra-quebra; 

c) a desorganização social; 
d) resolver conflitos de natureza 

exclusivamente social. 

 

03) Segundo o texto, os 

movimentos sociais são tão 
importantes para a sociedade civil 

quanto: EXCETO.  

 
 

a) os partidos; 

b) as eleições; 
c) o parlamento; 

d) as instituições burocráticas.  

 

04) Conforme o texto o movimento 

denominado Greenpeace é um 

movimento: 
 

a) Separatista. 

b) Ambientalista; 
c) Temporário; 

d) desorganizado. 
 

http://www.brasilescola.com/sociologia/movimentos-sociais-breve-definicao.htm


 

3 
 

05) Sobre os movimentos sociais 

podemos afirmar: EXCETO. 
 

a) se limitam a manifestações 
públicas esporádicas;  

b) São de caráter permanente; 

c) se referem à ação coletiva de um 
grupo organizado que objetiva 

alcançar mudanças sociais por meio 

do embate político; 
d) requerem uma organização muito 

bem desenvolvida, o que demanda 

a mobilização de recursos e pessoas 
muito engajadas. 
 

06) Na frase: 
 

“Tomara que você volte depressa” 
 

A interjeição em destaque é 

classificada como de: 
 

a) aversão; 
b) apelo; 

c) dor; 

d) desejo. 
 

07) Qual opção abaixo o verbo “ser” 

está corretamente conjugado no 
pretérito imperfeito: 
 

a) Ele era feliz e não sabia; 

b) Ele fora feliz e não sabia; 

c) Ele foi feliz e não sabia; 
d) Ele será feliz e não sabe. 

 

08) A frase: 
 

“Os olhos luziam de muita vida...” 

(Machado de Assis) 
 

É: 
 

a) informativa; 

b) declarativa; 

c) optativa; 
d) impositiva. 

 

09) Na frase: 

 

“Elas agiram muito mal.” 
 

O Advérbio apresentado é de: 

 
a) tempo; 

b) certeza; 

c) modo; 
d) negação. 

 

10) Na frase: 

 
“Meu filho não quer trabalhar, nem 

estudar, nem ser independente.” 

 
É: 

 

a) Uma oração coordenada 
assindética; 

b) Uma oração coordenada sindética 

adversativa; 
c) Uma oração coordenada sindética 

aditiva; 

d) Uma oração coordenada sindética 
conclusiva. 

 

 

PROVA Nº 12 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
 

11) É uma ferramenta de sistema 

do Microsoft Windows, na qual 
consiste em personalizar as 

configurações do computador. 

 
 

 

a) Browser; 
b) Central de Controle; 

c) Painel de Controle; 

d) Operações de Controle. 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
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12) São todos os programas que se 

preocupam em atender as 

necessidades de um usuário 
comum. Podem ser programas de 

uso geral, como planilhas, editores 

de texto, criação de gráficos, 
gerenciamento de dados, etc. E, 

também, programas de uso 

específico, construídos apenas para 
um determinado objetivo, como 

realização do imposto de renda, 

folha de pagamento, crediário, etc. 
 

 

a) Softwares básicos; 
b) Softwares Aplicativos; 

c) Hardware; 

d) Windows. 

 

13) “A memória principal do 

computador é volátil, e seu tamanho 

é limitado pelo custo do hardware. 
Assim, os usuários necessitam de 

algum método para armazenar e 

recuperar informações de modo 
permanente.” 

 

A definição acima se refere a: 
 

a) Sistemas de Processamento; 

b) Sistemas de Gerenciamento; 
c) Sistemas de Memórias; 

d) Sistemas de Arquivos.  

 

14)  São estruturas que dividem o 
disco em várias partes de tamanhos 

variados, como cômodos em uma 

casa: 

 

 

a) Painéis; 
b) Pastas; 

c) Sistemas; 

d) Ícones. 

 

15) A Regra para nomenclatura de 

arquivos e pastas varia para cada 

Sistema Operacional. No Windows, 

que vamos estudar neste material, 

os nomes podem conter até 256 

caracteres (letras, números, espaço 

em branco, símbolos), com 

exceção  de, (entre outros): 

 
a) / 

b) . 

c) I 
d) W 

 

16)  É o nome dado a um 

computador que “serve” a outros 

computadores, que “trabalha” 
realizando serviços em tempo 

integral (normalmente), que está 

inteira ou parcialmente dedicado à 
realização de uma determinada 

tarefa (manter aquele dado serviço 

funcionando). 
 

a) Periférico Central; 

b) Browser; 
c) Sistema Operacional SERVER; 

d) Servidor. 

 

17)  Uma rede que liga 

computadores próximos 
(normalmente em um mesmo 

prédio ou, no máximo, entre prédios 

próximos) e podem ser ligados por 
cabos apropriados (chamados cabos 

de rede). Ex: Redes de 

computadores das empresas em 
geral: 

 

a) Rede LAN; 
b) Rede WAN; 

c) Rede RAM; 

d) Rede Extensa. 
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18) São os que quebram senhas, 

códigos e sistemas de segurança 

por puro prazer em achar tais 
falhas. Preocupam-se em conhecer 

o funcionamento mais íntimo de um 

sistema computacional, ou seja, 
sem intenção de prejudicar ou 

invadir sistemas operacionais ou 

banco de dados. 
 

a) Crakers; 

b) Hackers; 
c) Programers; 

d) Spywares. 

 

19) É um programa de 
computador que habilita seus 

usuários a interagirem com 

documentos virtuais da Internet, 
também conhecidos como páginas 

da web, que podem ser escritas em 

linguagens como HTML, 
XHTML ou HTML5 com ou sem 

linguagens como o CSS e que estão 

hospedadas num servidor Web. 
 

a) Plugins; 

b) Links; 
c) Browser; 

d) Cookies. 

 

20) Todos os servidores têm seu 

endereço próprio, assim como cada 
computador ligado à Rede. Esse 

endereço é dado por um conjunto 

de 4 números, e é chamado de: 

 

 

 
a) endereçamento; 

b) endereço TP; 

c) memória TCP; 
d) endereço de IP. 

 

 

PROVA Nº 13 

CONHECIMENTOS ATUAIS 

 
21) uma região do subsolo, na 

porção do litoral brasileiro, que se 

estende de Santa Catarina ao Rio de 
Janeiro, onde se registra a presença 

de uma grande quantidade de 

petróleo: 
 

 

a) Camada de sal; 
b) Campo de Libra; 

c) Cama da Pós-sal; 

d) Camada Pré-sal. 

 

22) É um território palestino 

composto por uma estreita faixa de 

terra localizada na costa oriental do 
Mar Mediterrâneo, no Oriente Médio, 

que faz fronteira com o Egito no 

sudoeste (11 km) e com Israel no 
leste e no norte (51 km): 

 

 
a) Faixa de Hamas; 

b) Faixa de Gaza; 

c) Muralha de Gaza; 
d) da zona da mata. 

 

23) Nome dado a uma onda de 

revoltas que ocorreu no Norte da 
África e Oriente Médio a partir de 

dezembro de 2010. Apesar de ter 

iniciado no inverno do Hemisfério 
Norte, a menção à primavera é feita 

em alusão à Primavera de Praga, 

ocorrida em 1968. 

 

a) Primavera Africana; 

b) Primavera Árabe; 
c) Primavera de Praga 2; 

d) Primavera Oriental. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Web
http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
http://pt.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor_Web
http://www.brasilescola.com/geografia/petroleo.htm
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24) Em 09 de novembro de 2014 a 

queda do “Muro de Berlim” 

completou: 
 

 

a) 75 anos; 
b) 100 anos; 

c) 25 anos; 

d) 50 anos; 

 

25) É  um programa de 

transferência direta de renda que 

beneficia famílias em situação de 
pobreza e de extrema pobreza em 

todo o país: 

 
 

a) Fome Zero; 

b) ProUni; 
c) Bolsa Família; 

d) Pro Família. 

 

26) É uma agência reguladora 

federal cuja responsabilidade é 
supervisionar a atividade de aviação 

civil no Brasil, tanto no que toca 

seus aspectos econômicos quanto 
no que diz respeito à segurança 

técnica do setor. 

 
 

a) Embraer; 
b) Embratur; 

c) ANAC; 

d) ANA. 

 

27) Estado que possui a maior 
quantidade de municípios entre os 

Estados brasileiros:  

 
a) São Paulo; 

b) Amazonas; 

c) Minas Gerais; 
d) Bahia. 

 

28) A origem do grupo está 

relacionada a uma oficina que 

aconteceu em Diamantina, em 

ocasião do Festival de Inverno da 

UFMG que despertaria em alguns 

participantes a formação do grupo. 

A trupe se encontrou nas oficinas de 

teatro dos alemães Kurt Bildstein e 

George Froscher, do Teatro Livre de 

Munique, que trabalhavam com o 

teatro de rua . A oficina resultou 

em A Alma Boa de Setsuan, 

de Bertolt Brecht, a primeira 

montagem do grupo.  

Sua fama veio em 1992 quando 

encenou Romeu e Julieta de 

Shakespeare, com uma montagem 

típica de teatro de rua, recebendo 

os prêmios do júri popular do 

Festival Nacional de Teatro de 

Curitiba e Shell especial, em 1993. 

O grupo fez também várias turnês 

nacionais e internacionais, embora 

suas temporadas geralmente sejam 

curtas. 

Em 2000 torna-se o primeiro grupo 

brasileiro a apresentar-se no Globe 

de Londres, famoso local onde se 

encenam apenas peças 

de Shakespeare, com sua versão de 

"Romeu e Julieta". 

 

 

a) Grupo Corpo; 
b) Grupo Giramundo; 

c) Teatro de Bonecos; 

d) Grupo Galpão. 
 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Diamantina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Inverno_da_Universidade_Federal_de_Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Inverno_da_Universidade_Federal_de_Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
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29) O dia 21 de abril é feriado no 

Estado de Minas Gerais em 

homenagem a: 
 

a) Tancredo Neves; 

b) Tiradentes; 
c) Juscelino Kubitschek; 

d) Frei Caneca. 

 

30) Presidente Brasileiro chamado 
pelos seus simpatizantes de “Pai dos 

Pobres”: 

 
a) Juscelino Kubitschek; 

b) Luís Inácio Lula da Silva; 

c) Tancredo Neves; 
d) Getúlio Vargas. 

 

 

PROVA Nº 24 - ESPECÍFICA 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 

 
31) Tem como objetivo  aumentar a 

eficiência alocativa e a otimização 

dos sistema de saúde em Minas 
Gerais. O Estado repassa  recursos 

financeiros aos hospitais que se 

comprometem a cumprir metas 
assistenciais de saúde e gerenciais 

com o objetivo de melhorar o 

acesso e o atendimento de uma 
população microrregional e 

macrorregional: 

 
 

 

a) PREVPRI; 
b) PROHOSP; 

c) SISVAN; 

d) SIOPS; 
 

 

 

 

32) Um programa que visa a 

redução da mortalidade infantil e 

materna em Minas Gerais. Tem 
como principal objetivo ações de 

atenção a saúde da mulher, da 

criança e do adolescente e família. 
De Referência Secundária 

localizados nas Microrregiões do 

Estado de Minas Gerais e tem como 
o objetivo a assistência integral à 

saúde sexual e reprodutiva de 

mulheres e homens, dentro de uma 
perspectiva de gênero e direitos 

reprodutivos e da assistência à 

criança de risco. 
 

a) Programa Saúde na Escola; 

b) Programa Saúde em Casa; 
c) Programa Fica Vivo; 

d) Programa Viva Vida; 

 

33) “ Parâmetros utilizados 
internacionalmente com o objetivo 

de avaliar, sob o ponto de vista 

sanitário, a higidez de agregados 
humanos, bem como fornecer 

subsídios aos planejamentos de 

saúde, permitindo o 
acompanhamento das flutuações e 

tendências históricas do padrão 

sanitário de diferentes coletividades 
consideradas à mesma época ou da 

mesma coletividade em diversos 

períodos de tempo" (Rouquayrol, 
1993).”: 

 

O texto acima se refere ao(s): 
 

 

a) Planos de Saúde; 
b) Controle de Saúde; 

c) Indicadores de Saúde; 

d) Índices de Saúde.  
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34)  Sua transmissão é através de 

sangue, agulhas e materiais 

cortantes contaminados, também 
com as tintas das tatuagens, bem 

como através da relação sexual. É 

considerada também uma doença 
sexualmente transmissível. Pode ser 

adquirida através de 

tatuagens, piercings, em 
procedimentos médicos e 

odontológicos onde existe falha no 

processo de esterelização do 
instrumental e até em sessões de 

depilação: 

 
 

 

a) Hepatite A; 
b) Hepatite B; 

c) Cólera; 

d) Tétano. 

 

35) Comum em crianças, provoca 

além dos sintomas da diarréia 

comum, febre, perda de energia e 

de apetite. É causada por viroses e 

bactérias. Se não for 

convenientemente tratada, pode 

demorar até uma semana para os 

sintomas desaparecerem: 
 

 

 
a) Amebíase; 

b) Giardíase; 

c) Diarréia Crônica; 
d) Diarréia Infecciosa. 

 

 
 

 

 
 

 

36)   São ações de primeira linha 

especificas para Edema Agudo de 

Pulmão. Exceto: 
 

a) Oxigênio 5-10 L/min em máscara 

facial;  
b) Dinitrato de isossorbida 5ml SL a 

cada 5 min se PAS > 90 mmHg;  

c) Furosemida 20-80 mg EV; 
d) Intubação com ventilação com 

PEEP. 

 

37)  A posição recomendada para a 
medida da Pressão Arterial (PA) é a 

sentada. Entretanto, a medida da 

PA na posição ortostática deve ser 
feita pelo menos na primeira 

avaliação, especialmente em idosos, 

diabéticos, pacientes com 
disautonomias, alcoólicos e 

pacientes em uso de medicação 

anti-hipertensiva.  
 

Para ter valor diagnóstico 

necessário, a PA deve ser medida 
com técnica adequada. 

 

I- Explicar o procedimento ao 
paciente, orientando que não fale e 

descanse por 5-10 minutos em 

ambiente calmo, com temperatura 
agradável; 

II- O ideal é que o paciente esteja 

com a bexiga cheia; praticou 
exercícios físicos há 60-90 minutos;  

ingeriu bebidas alcoólicas, café, 

alimentos, e fumou até 30 minutos 
antes; e está com as pernas 

cruzadas; 

III- Utilizar manguito de tamanho 
adequado ao braço do paciente, 

cerca de 2 a 3 cm acima da fossa 

antecubital, centralizando a bolsa de 
borracha sobre a artéria braquial. A 

largura da bolsa de borracha deve 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_sexualmente_transmiss%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_sexualmente_transmiss%C3%ADvel
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corresponder a 40% da 

circunferência do braço e o seu 

comprimento, envolver pelo menos 
80%; 

IV- Manter o braço do paciente na 

altura do coração, livre de roupas, 
com a palma da mão voltada 

para cima e cotovelo ligeiramente 

fletido; 
V- Posicionar os olhos no mesmo 

nível da coluna de mercúrio ou do 

mostrador do manômetro aneroide; 
 

Marque a opção correspondente: 

 
a) Todas as alternativas estão 

corretas; 

b) Todas as alternativas estão 
corretas, exceto a alternativas I e 

II; 

c) Todas as alternativas estão 
corretas, exceto a alternativa I; 

d) Todas as alternativas estão 

corretas, exceto a alternativa II. 

 

38) Doença cardíaca congênita é 

frequentemente dividida em dois 

tipos: cianótica (coloração azul 
cianótica na pele causada por uma 

relativa falta de oxigênio) e não-

cianótica. As alternativas abaixo 
apresentam as cardiopatias 

congênitas cianóticas. Exceto: 

 
a) Tetralogia de Fallot; 

b) Transposição dos grandes vasos;  

c) Total retorno venoso pulmonar 
anômalo; 

d) Defeito do septo atrial. 

 
 

 

 
 

 

39) A figura abaixo refere-se à: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

a) Endocardite; 
b) Síncope; 

c) Cardiopatia isquêmica; 
d) Valvopatia. 

 

40) Sobre as camadas do coração. 

Faça a associação correta: 
 

I- Endocárdio; 
II- Epicárdio; 

III- Pericárdio; 

IV- Miocárdio.  
 

(  ) Esqueleto de tecido conjuntivo 
que circunda o coração, funcionando 

como um saco protetor rígido; 

(  ) Camada mais externa, composta 
de células epiteliais escamosas 

sobrepostas ao tecido conjuntivo;  
(  ) Camada média, compõe a maior 

parte da parede do coração e é 

composta por tecido muscular que 
contrai-se a cada batimento do 

coração; 
(  ) Camada mais interna, contém 

tec. endotelial com pequenos vasos 

sanguíneos e feixes de músculo liso. 
 

a) IV, II, III, I; 
b) I, II, III, IV; 

c) III, II, IV, I; 

d) III, II, I, IV. 

 




