
 

 
 

PERÍODO TARDE 

CONCURSO PÚBLICO 001/2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ – PR  
 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas.
 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 4 
Informática Básica 5 a 7 
Conhecimentos Gerais 8 a 9 
Conhecimentos Específicos 10 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar 

após autorização. 
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 
conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar 
em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 
azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. 
Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. 
Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de 
pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 
verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 
diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 
Caderno de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

O último ano de John Lennon 
John morreu há 40 anos e estaria completando 80 neste mês. 
Embarque aqui numa viagem pelos últimos 12 meses de vida 
do beatle, quando a velha rivalidade com Paul renasceu, e lhe 

deu energia para compor o último capítulo de sua obra. 
Texto: Alexandre Carvalho 

 
“Você sabe quem sou eu?”, perguntou o cliente 

embriagado à garçonete da casa de shows Troubadour, em Los 
Angeles. “Você é só um babaca com um absorvente enrolado 
na cabeça”, respondeu a atendente, já cansada das grosserias 
naquela mesa. O ano era 1974, e, de fato, John Lennon tinha 
achado uma boa ideia sair à noite com um absorvente menstrual 
na testa. Em outra ocasião, novamente bebaço, o beatle seria 
expulso da mesma casa por trocar socos com o empresário de 
uma banda que tentava se apresentar em meio aos gritos e 
palavrões de Lennon. Foram 18 meses de esbórnia na costa 
oeste dos Estados Unidos, uma fase que mais tarde o músico 
chamaria de lost weekend – “fim de semana perdido”, uma 
referência ao nome original do filme Farrapo Humano (1945), 
que conta a tragédia de um alcoólatra. John havia sido chutado 
no ano anterior por Yoko Ono, que não aguentava mais as 
infidelidades do marido. Pela primeira vez, se via na condição 
de solteiro milionário mais famoso do mundo. Então se juntou 
a uma gangue de bebuns, da qual faziam parte o também beatle 
Ringo Starr, o baterista Keith Moon, do The Who, e o músico 
Harry Nilsson – uma turma que o cantor Alice Cooper chamava 
de The Hollywood Vampires Drinking Club. 

A farra durou até 1975, quando Yoko chamou Lennon 
de volta para casa, e ele topou na mesma hora. A reconciliação 
seria o fato mais marcante da vida de John naquele ano se não 
houvesse outro ainda mais transformador: a gravidez de Yoko, 
que daria à luz o único filho do casal, Sean – nascido 
exatamente no aniversário do pai, 9 de outubro.  

À época, John já tinha um herdeiro, o pré-adolescente 
Julian, de seu primeiro casamento, com Cynthia Powell. E 
Lennon tinha consciência de que sempre fora um pai ausente 
para seu primogênito. “Hey Jude”, a canção que Paul 
McCartney compôs para consolar Julian do divórcio dos pais, 
sempre o lembraria disso. Então, ainda na ressaca moral de seu 
lost weekend, Lennon decidiu que com Sean seria diferente. E 
mudou completamente de vida, tornando-se um recluso no 
apartamento 72 do Edifício Dakota, em Nova York, onde John 
e Yoko decidiram se estabelecer ainda no início daquela 
década. A partir do nascimento de seu caçula, o beatle mais 
rebelde e antissistema deixaria a vida pública para se dedicar à 
família. Pelo menos até o epílogo de sua história, meia década 
depois, em 1980. E é para esse ano, o último da vida de John, 
que vamos agora.  

Quarentenado 
Minha “lareira eletrônica”. Era como John Lennon 

chamava seu aparelho de TV, de tanto que ficava ligado, sem 
som, sintonizado em novelas. Naquele início de 1980, no ano 
em que se tornaria quarentão, o músico passava a maior parte 
do dia sentado de pernas cruzadas em sua cama, lendo o que lhe 
caísse na mão. Tinha um apetite eclético para revistas e jornais, 
que ia de publicações de fofoca a conteúdos mais densos, como 
Scientific American e The Economist. Via tudo dando goles em 
até 30 xícaras de chá e café por dia, em meio a cinzeiros com 
baganas de Gitanes sem filtro. Essa rotina caseira permitia 
caminhadas pelo Central Park, bem à frente do seu prédio, e 
levar o filho pequeno para a natação. Mas de resto Lennon 

preferia se esconder em seu apartamento. As visitas-surpresa do 
ex-parceiro Paul, que aparecia do nada com um violão quando 
de passagem por Nova York, tinham parado desde que John 
insistiu que ele telefonasse antes de ir, lembrando que não 
estavam mais nos anos 1950, quando eram adolescentes que 
não se desgrudavam. “Não falei por mal”, explicaria Lennon. 
“Só quis dizer que estava tomando conta de um bebê o dia 
inteiro, e não dava para ter um cara batendo na minha porta.”  

[...] 
Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/o-ultimo-ano-de-john-lennon/ 

 
1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
a) John foi casado, teve um filho com Yoko, se divorciou 

e mais tarde voltou com a mesma esposa e parou de 
beber. 

b) John foi casado, teve um filho com Yoko, se divorciou 
e desde então se afundou em bebidas e bares, houve 
muitas traições em seu casamento. 

c) John foi casado com Yoko Ono, se divorciaram por 
conta de diversas traições por parte dele e desde então 
ele se afundou em bebidas e bares. 

d) John foi casado duas vezes, se divorciou e depois voltou 
com Yoko Ono, e só então, tiveram um filho. 

 
2. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio de 

tempo. 
a) “Via tudo dando goles em até 30 xícaras de chá e café 

por dia, em meio a cinzeiros com baganas de Gitanes 
sem filtro.” 

b) “E mudou completamente de vida, tornando-se um 
recluso no apartamento 72 do Edifício Dakota, em Nova 
York, onde John e Yoko decidiram se estabelecer” 

c) “À época, John já tinha um herdeiro, o pré-adolescente 
Julian” 

d) “A reconciliação seria o fato mais marcante da vida de 
John” 

 
3. Analise: “Foram 18 meses de esbórnia na costa oeste 

dos Estados Unidos, uma fase que mais tarde o 
músico chamaria de lost weekend” e assinale a 
alternativa correta. 

a) Há a presença de um advérbio de modo. 
b) Não há sujeito. 
c) Há a presença de artigo. 
d) Não há preposição. 
 
4. De acordo com o texto, é correto afirmar que 
a) John não estava feliz com sua vida de casado. 
b) John morreu aos 40 anos. 
c) John gostava muito que Paul fosse a sua casa 
d) Paul e John eram parceiros de banda, apenas. 
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Informática Básica 
 
5. Considerando o tema segurança da informação, 

analise as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta corretamente as definições e conceitos de 
vírus e outros tipos de programas maliciosos que 
podem provocar ataques em um computador. 

I. Keylogger é um programa criado para gravar tudo o 
que uma pessoa digita em um determinado teclado 
de um computador. Ele é um programa do tipo 
spyware e é utilizado quase sempre para capturar 
senhas, dados bancários, informações sobre cartões 
de crédito e outros tipos de dados pessoais. 

II. Screenlogger é tipo de spyware, que tira prints, 
imagens da tela do computador, informando onde o 
cursor do mouse é clicado, passando informações 
sobre senhas e outras informações privadas, tais 
como: sites bancários e redes sociais. 

III. Phishing é um software malicioso que infecta seu 
computador e exibe mensagens exigindo o 
pagamento de uma taxa para fazer o sistema voltar a 
funcionar. Essa classe de malware é um esquema de 
lucro criminoso, que pode ser instalado por meio de 
links enganosos em uma mensagem de e-mail, 
mensagens instantâneas ou sites. 

a) Apenas I e II estão corretas.  
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 

6. Trabalhando com o Windows 10, instalação padrão, 
português do Brasil, um usuário acessou uma pasta 
chamada “concurso” do disco C: do seu computador 
e marcou, com o mouse, um arquivo chamado 
“edital”.  Após ter marcado o arquivo, o usuário 
arrastou, com o mouse, o arquivo para uma outra 
pasta criada com o mesmo nome (concurso), mas em 
uma unidade de Pendrive. Assinale a alternativa que 
representa o resultado final da ação do usuário. 

a) O arquivo “edital” foi gravado na unidade de Pendrive e 
a cópia original foi apagado da unidade do disco C:. 

b) O arquivo “edital” foi gravado na unidade de Pendrive 
com o mesmo nome, mas acrescentado da palavra 
“copia”, passando a chamar “edital – copia” e a cópia 
original permaneceu na unidade C:. 

c) O arquivo “edital” foi gravado na unidade de Pendrive, 
com o mesmo nome, e sua cópia original ficou gravada 
na unidade C: sem alterações. 

d) Nenhuma das opções anteriores. 
 

7. O MS-Word 2016, em português e em sua 
configuração padrão, tem um recurso chamado 
“Modo de Leitura” que ajuda o usuário no seu 
trabalho diário. O Modo de Leitura ajusta 
automaticamente o layout da página ao seu 
dispositivo, usando colunas e tamanhos maiores de 
fonte, o que você poderá ajustar. Analise as 
alternativas e assinale a que representa, na faixa de 
opção, o nome da ABA que fica localizado o recurso 
“Modo de Leitura”. 

a) Inserir. 
b) Design. 
c) Layout. 
d) Exibir. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
8. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, são 

tributos municipais: 
a) os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, 

decorrentes de obras públicas, instituídas por Lei 
Municipal, atendidos os princípios estabelecidos por Lei 
Municipal, atendidos os princípios estabelecidos 
Constituição Federal e as normas gerais do direito 
tributário. 

b) os impostos e as taxas, instituídas por Lei Municipal, 
atendidos os princípios estabelecidos por Lei Municipal, 
atendidos os princípios estabelecidos Constituição 
Federal e as normas gerais do direito tributário. 

c) os impostos sobre os produtos comercializados no 
município e os repassados pela União. 

d) os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e as 
multas decorrentes de sanções públicas, instituídas por 
Lei Municipal, atendidos os princípios estabelecidos por 
Lei Municipal, atendidos os princípios estabelecidos 
Constituição Federal e as normas gerais do Código 
Tributário Nacional. 

 

9. Pietro Fittipaldi fez sua estreia na fórmula 1 
substituindo Romain Grosjean que sofreu um grave 
acidente no GP do Barein e foi muito elogiado por 
seu desempenho. Qual o nome da equipe dos pilotos 
mencionados? 

a) RBR-Honda. 
b) Alpha Tauri-Honda. 
c) Haas-Ferrari.  
d) Willians-Mercedes. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
10. Lactente de 2 meses é trazido no posto de saúde pela 

mãe para realizar a atualização das vacinas e 
gostaria de saber se o filho pode receber outra dose 
da vacina BCG, pois não apresentou a cicatriz. 
Assinale a alternativa que apresenta a orientação 
mais adequada para o caso. 

a) Não é necessário revacinar, mesmo em casos em que o 
teste tuberculínico seja negativo. 

b) É necessário revacinar, pois a ausência de cicatriz indica 
que o lactente não está protegido para a tuberculose. 

c) Não é necessário revacinar, exceto nos casos em que o 
teste tuberculínico é negativo. 

d) É necessário revacinar, pois a ausência de cicatriz é 
indicativo de desenvolvimento de formas graves da 
tuberculose. 

 

11. Sobre a notificação de doenças, analise as assertivas 
e assinale a alternativa correta. 

I. Consiste na comunicação de determinado agravo ou 
doença, com o objetivo de instituir medidas de 
intervenção pertinentes. 

II. Deve ser realizada apenas por profissionais da saúde, 
mantendo o sigilo das informações. 

III. A notificação deverá ser realizada mesmo na simples 
suspeita de doença ou agravo. 

IV. Na ausência de casos, a notificação não deverá ser 
realizada.  

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) Todas estão corretas. 
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12. Em casos de parada cardiorrespiratória, está bem 
estabelecido que a maioria dos casos está associado à 
fibrilação ventricular. Por este motivo a 
desfibrilação cardíaca é uma manobra fundamental, 
que aumenta em até 80% as chances de sobrevida. 
Assinale a alternativa que apresenta o 
posicionamento adequado dos eletrodos do 
desfibrilador externo automático. 

a) Processo xifoide e no ápice do coração esquerdo. 
b) Infraclavicular direita e abaixo do mamilo esquerdo. 
c) Linha hemiclavicular direita e linha axilar posterior. 
d) Manúbrio esternal e abaixo do mamilo esquerdo. 
 
13. De acordo com a Resolução Cofen nº 545/2018, o uso 

de carimbo pelo profissional de Enfermagem é 
a) proibido. 
b) obrigatório. 
c) opcional. 
d) facultativo. 
 
14. Em relação ao exame físico na primeira consulta do 

recém-nascido, assinale a alternativa incorreta. 
a) Consideram-se normais tanto uma perda de até 10% ao 

nascer quanto a sua recuperação até o primeiro mês de 
vida. 

b) A fontanela anterior tem aproximadamente 1-4 cm e 
formato losangular, fechando-se do nono ao décimo 
oitavo mês de vida. 

c) A respiração do recém-nascido é predominantemente 
abdominal e a frequência respiratória deve estar entre 40 
e 60 incursões respiratórias por minuto. 

d) Os testes de Ortolani e Barlow são realizados para 
identificar a presença de displasia evolutiva do quadril. 

 
15. Assinale a alternativa que apresenta a principal 

causa de óbito em idosos acima de 80 anos no Brasil. 
a) Doenças isquêmicas do coração. 
b) Pneumonia. 
c) Doenças cerebrovasculares.  
d) Diabetes melito. 
 
16. O teste do pezinho faz parte dos exames de triagem 

neonatal, que deve ser realizado ainda no alojamento 
conjunto, preferencialmente entre o terceiro e sétimo 
dia de vida do recém-nascido. Assinale a alternativa 
que apresenta quais doenças são investigadas pelo 
teste do pezinho no estado do Paraná. 

a) Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, 
hemoglobinopatias, galactosemia, fibrose cística e 
deficiência de G6PD. 

b) Deficiência de biotinidase, hemoglobinopatias, 
hiperplasia adrenal congênita, deficiência de G6PD, 
fibrose cística e hipotireoidismo congênito. 

c) Fenilcetonúria, deficiência de biotinidase, fibrose 
cística, hipotireoidismo congênito, galactosemia e 
hemoglobinopatias. 

d) Deficiência de biotinidase, fenilcetonúria, fibrose 
cística, hemoglobinopatias, hiperplasia adrenal 
congênita e hipotireoidismo congênito. 

 
17. O estiramento ou ruptura de ligamentos de uma 

articulação decorrente de movimentos além do seu 
limite habitual é um tipo de trauma chamado de 

a) entorse. 
b) fratura. 
c) contusão. 
d) luxação. 
 

18. Durante o atendimento inicial de uma jovem vítima 
de acidente automobilístico, o socorrista evidencia os 
seguintes sinais: dispneia, desvio de traqueia, 
turgência jugular, diminuição dos murmúrios 
vesiculares e timpanismo à percussão torácica. 
Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico 
mais adequado para o caso. 

a) Pneumotórax hipertensivo. 
b) Hemotórax. 
c) Tamponamento cardíaco. 
d) Pneumotórax aberto. 
 
19. Em relação à técnica de amamentação, assinale a 

alternativa incorreta.  
a) O rosto do bebê deve estar de frente para a mama, com 

o corpo bem apoiado, pescoço e tronco alinhados. 
b) A boca do bebê deve estar bem aberta, com o lábio 

inferior virado para fora e o queixo tocando a mama. 
c) A mãe deve estar bem apoiada, assim como o bebê, 

contato barriga com barriga e a mama deve ficar esticada 
durante a mamada. 

d) Recomenda-se que os dedos da mãe sejam colocados na 
forma de “C” e “E” e a deglutição deve ser visível ou 
audível. 

 
20. Assinale a alternativa que apresenta qual é o órgão 

mais acometido no trauma abdominal contuso. 
a) Fígado. 
b) Baço. 
c) Duodeno. 
d) Bexiga. 
 
21. Utilizando-se o frasco de 5.000.000U de penicilina 

cristalina, após diluição do frasco com 8ml de água 
destilada, assinale a alternativa que apresenta o 
volume que deverá ser administrado para seguir 
uma prescrição de 4.000.000U. 

a) 4,8mL. 
b) 6,4mL. 
c) 8mL. 
d) 12mL. 
 
22. Diante de uma prescrição médica com 250ml de uma 

solução, para correr em 4 horas, assinale a 
alternativa que apresenta o gotejamento aproximado 
que a solução deverá ser instalada. 

a) 10 gotas por minuto. 
b) 21 gotas por minuto. 
c) 42 gotas por minuto. 
d) 63 gotas por minuto. 
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23. O eletrocardiograma é um registro gráfico da 
atividade elétrica do coração. Sobre as alterações 
básicas desse exame, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. Nas taquicardias supraventriculares, o complexo 
QRS é estreito e semelhante ao QRS observado no 
ritmo sinusal normal. 

II. Na taquicardia atrial, observa-se presença de onda P 
com morfologia diferente do ritmo sinusal e 
complexos QRS regulares ou não. 

III. A linha de base com aspecto serrilhado é 
característica do Flutter atrial. 

IV. Na fibrilação atrial observa-se ausência de onda T, 
devido aos múltiplos focos elétricos em ambos os 
átrios. 

a) Apenas IV está incorreta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas II está incorreta. 
d) Todas estão corretas. 
 
24. A Linha Guia Mãe Paranaense estabelece como 

rotina para o acompanhamento pré-natal de baixo 
risco: 

a) no mínimo 05 (cinco) consultas durante a gravidez e 01 
(uma) no puerpério. 

b) no mínimo 07 (sete) consultas durante a gravidez e 01 
(uma) no puerpério. 

c) no mínimo 09 (nove) consultas durante a gravidez e 02 
(duas) no puerpério. 

d) no mínimo 11 (onze) consultas durante a gravidez e 02 
(duas) no puerpério. 

 
25. De acordo com a 7ª Diretriz de Hipertensão 

Brasileira, assinale a alternativa que apresenta a 
condição caracterizada por valores normais da 
pressão arterial (PA) no consultório, porém com 
valores de PA elevados pela medida ambulatorial ou 
medida residencial. 

a) Hipertensão do avental branco. 
b) Hipertensão não controlada. 
c) Pré-hipertensão. 
d) Hipertensão mascarada. 
 
26. As queimaduras são lesões decorrentes de agentes 

(tais como a energia térmica, química ou elétrica) 
capazes de produzir calor excessivo que danifica os 
tecidos corporais e acarreta a morte celular. Sobre os 
cuidados com o paciente queimado, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. O acesso venoso deve ser preferencialmente 
periférico e calibroso, porém nunca deve ser sobre a 
área queimada. 

II. Deve-se instalar sonda vesical de demora para o 
controle da diurese nas queimaduras em área 
corporal superior a 20% em adultos e 10% em 
crianças. 

III. Regiões afetadas por queimadura de terceiro grau 
são indolores. 

IV. A superfície palmar do paciente (incluindo os dedos) 
representa cerca de 10% da superfície corpórea 
queimada. 

a) Apenas IV está incorreta. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas II está incorreta. 
 

27. Assinale a alternativa que não apresenta uma 
característica de compressões torácicas eficientes e 
de boa qualidade na ressuscitação cardiopulmonar. 

a) Deprimir o tórax em cerca de 3cm do diâmetro 
anteroposterior. 

b) Permitir o completo retorno do tórax entre as 
compressões. 

c) Manter frequência de compressões de 100 a 120 por 
minuto. 

d) Alternar os profissionais que aplicam as compressões a 
cada 2 minutos. 

 
28. O carvão ativado é um pó obtido da pirólise de 

material orgânico, muito utilizado nas intoxicações 
agudas, com partículas porosas com alto poder 
adsorvente do agente tóxico, que previne a sua 
absorção pelo organismo. Sobre o uso dessa 
substância, assinale a alternativa que não apresenta 
uma contraindicação para seu uso. 

a) Administração de antídotos por via oral. 
b) Ingestão de cáusticos ou solventes. 
c) Ingestão de metais como lítio e ferro. 
d) Ingestão de fenobarbital e carbamazepina. 
 
29. Sobre a administração de drogas na urgência, 

assinale a alternativa correta. 
a) O uso de luvas é recomendado durante o preparo da 

solução oral de clorpromazina. 
b) O diazepam não deve ser administrado via endovenosa. 
c) A administração de fenitoína via intramuscular 

apresenta menores riscos que a via oral. 
d) Uma solução de ringer lactato pode ser administrada 

simultaneamente no mesmo local da infusão sanguínea. 
 
30. A Escala de Coma de Glasgow (ECG), publicada pela 

primeira vez em 1974, até hoje é usada como medida 
clínica objetiva da gravidade da lesão cerebral em 
pacientes, incluindo os politraumatizados. Assinale a 
alternativa que apresenta a ECG de um paciente que 
apresenta abertura ocular à pressão, com resposta 
verbal através de sons incompreensíveis e resposta 
motora de flexão normal.  

a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
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