
 

 

FAURGS – HCPA – Edital 01/2020  PS 15 – ENFERMEIRO I (Saúde Mental) 

 Pág. 1 

 

 

  



 

 

FAURGS – HCPA – Edital 01/2020  PS 15 – ENFERMEIRO I (Saúde Mental) 

 Pág. 2 

 

 

 
 
  



 

 

FAURGS – HCPA – Edital 01/2020  PS 15 – ENFERMEIRO I (Saúde Mental) 

 Pág. 3 

 

 

01. O mundo contemporâneo é cada vez mais dependente 
da ação humana. Eliane Brum, em seu texto “Antiau-
toajuda em 2015”, diz que, se não quisermos alcançar 
um ponto de “não retorno”, é preciso deixar de viver 
no “modo avião”, que nos desliga da realidade. Há um 
mal-estar, segundo a autora. Esse mal-estar produz 
um sintoma social. E esse sintoma social produz uma 
psiquiatrização das pessoas. 
Sobre o fenômeno da psiquiatrização no Brasil, é 
correto afirmar que 

 
(A) entrou em declínio com a incorporação dos Institu-

tos de Aposentadorias e Pensões e o surgimento 
do Instituto Nacional de Previdência Social na 
década de 1960. 

(B) se acentuou com o surgimento dos primeiros 
neurolépticos, em meados de 1950, com o intuito 
de tornar a internação mais tolerável e seus doentes 
mais dóceis. 

(C) teve, na eugenia, sua concepção modelar, baseada 
na ideia de que é preciso respeitar a diversidade 
de opiniões, etnias e subjetividades humanas. 

(D) foi desconstruída na medida em que avançavam as 
discussões sobre a necessidade de desospitalizar os 
doentes mentais. 

(E) a parceria do setor privado com o setor público, no 
Brasil, contribuiu para que as experiências refor-
madoras se consolidassem e não adquirissem um 
caráter de marginalidade. 

 

02. A Revista Veja, em reportagem de 05 de junho de 
2019, citou o Relatório da Organização Mundial da 
Saúde, de 2018, sobre as Consequências das Doenças 
Mentais na Região das Américas, em que o Brasil recebeu 
o título de “país mais ansioso do mundo”. Críticos à 
excessiva psiquiatrização e medicalização da vida, 
como o historiador Leandro Karnal e a psicóloga Rosely 
Sayão, destacam a “epidemia de diagnósticos”, que 
supervaloriza o sintoma e apaga a pessoa que está por 
trás dele. 

 
Franco Basaglia (2005) considera que o fenômeno da 
psiquiatrização não foi interrompido com o movimento 
da desinstitucionalização, mas que foram introduzidas 
algumas adaptações nos dispositivos assistenciais. Para 
o autor, o objetivo prioritário, nessa transformação 
institucional, é 

 
(A) reformar o espaço manicomial para resgatar a 

identidade do sujeito. 

(B) reintroduzir a pessoa no mundo formal do trabalho. 
(C) suavizar a dependência pessoal do sujeito à orga-

nização médica e à lei. 
(D) substituir a relação de tutela pela relação de 

contrato. 

(E) construir uma nova carreira moral do doente mental. 
 
 

03. A preocupação excessiva com o controle do peso e com 
a imagem corporal pode ser sinal de anorexia nervosa 
ou bulimia nervosa, ambas envolvendo padrões anormais 
de ingestão de alimentos. A ideia de que os transtornos 
da alimentação resultam de pressão cultural para ser 
magro é simplista demais; fatores biológicos, incluindo 
fatores genéticos, desempenham um papel igualmente 
importante.  

 
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os transtornos alimentares aos respectivos 
sintomas.  

 
(1) Anorexia 
(2) Bulimia  

 
(  ) Comportamento perfeccionista  
(  ) Depressão 

(  ) Abuso de laxantes, diuréticos ou enemas para evitar 
ganho de peso 

(  ) Confusão ou pensamento lento 

(  ) Pele manchada ou amarelada 
 

A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 2 – 1 – 2 – 1 – 1. 
(B) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 
(C) 1 – 2 – 1 – 1 – 2. 
(D) 2 – 2 – 1 – 1 – 1. 
(E) 1 – 1 – 1 – 2 – 2. 

 

04. A esquizofrenia se manifesta por meio de distúrbios nos 
processos de pensamento, percepção e afeto, que, 
invariavelmente, resultam em uma deterioração grave 
do funcionamento social e ocupacional do paciente. 
Considere, abaixo, as afirmações sobre os tipos de esqui-
zofrenia e suas características.  

 
I - A esquizofrenia catatônica pode se manifestar por 

estupor ou excitação. 

II - No transtorno esquizoafetivo, o prognóstico geral-
mente é melhor do que para outros transtornos 
esquizofrênicos, mas pior do que para transtornos 
de humor isolados. 

III - A esquizofrenia desorganizada apresenta início 
tardio dos sintomas, geralmente após os 25 anos, 
sendo a aparência pessoal, geralmente, negligen-
ciada e o comprometimento social extremo. 

 
Quais estão corretas?  

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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05. F.A.E, 39 anos, procedente do interior do Estado, 
solteiro, usuário de drogas, mora com o pai, com o qual 
não mantém boa relação. Chega ao hospital com dimi-
nuição do sono, hostilidade, alucinações auditivas com 
vozes de comando, pensamento delirante e comporta-
mento hipersexualizado e desorganizado. Presença de 
alguns rituais de conferência e discurso desconexo. 
Após alguns dias internado, entra em protocolo de uso 
de Clozapina. Sobre o uso de Clozapina no tratamento 
de transtornos mentais, é INCORRETO afirmar que 

 
(A) tem atividade anticolinérgica e antisserotoninérgica. 
(B) tem visível superioridade em sintomas positivos e 

negativos da esquizofrenia. 
(C) não é indicada em pacientes esquizofrênicos com 

discinesia tardia. 
(D) hipersalivação, convulsões e delirium são sintomas 

sugestivos de intoxicação. 
(E) exames laboratoriais devem ser feitos semanalmente 

para medir os níveis séricos e afastar complicações, 
como agranulocitose. 

 

06. O sofrimento social é um conceito que, conforme Antonio 
Nery Filho e Patrícia Von Flach (2017), em seu texto 
“Os sujeitos da exclusão: das práticas de cuidado à 
iatrogenia dos Movimentos de Resistência”, indica as 
relações existentes entre o mal-estar subjetivo e deter-
minados processos históricos mais complexos. Atrelado 
ao desenvolvimento de relações desiguais de poder, 
historicamente e discursivamente produzidas, materia-
liza-se no campo social em estruturas de violência, 
repletas de estigmas, preconceitos e desigualdades 
de oportunidades.  
No campo das drogas, as desastrosas políticas proibicio-
nistas expuseram o lado mais perverso desse contexto. 
Para o enfermeiro, é mais importante, enquanto membro 
de uma equipe de saúde, reconhecer a relação que o 
usuário estabelece com a droga do que priorizar a 
droga em si. 
Assinale a alternativa que NÃO reflete o posicionamento 
dos autores em relação ao fenômeno das drogas. 
 
(A) O desafio do trabalhador é se encontrar na linha 

tênue entre trabalhar para manter o modelo hege-
mônico biomédico e operar mudanças no modo de 
produzir cuidado. 

(B) A itinerância é a única marca das equipes de saúde 
que trabalham com usuários de substâncias psico-
ativas no contexto da rua. 

(C) A população de usuários de crack, moradores de 
rua, se torna visível à sociedade por conta das 
sucessivas medidas de violências e situações de 
humilhação social a que está submetida. 

(D) Vivemos a coexistência de práticas de cuidado 
pautadas no respeito aos valores humanos, ao lado 
de práticas repressoras e moralizantes. 

(E) A singularização também é uma experiência de 
resistência no campo da saúde, de oposição a 
discursos hegemônicos. 

 

07. Segundo dados do Boletim de Vigilância Epidemiológica 
do Estado do Rio Grande do Sul (2018), o Estado lidera 
as maiores taxas de suicídio do Brasil. Em 2016, por 
exemplo, aconteceram 11 suicídios para cada 100.000 
habitantes, quase o dobro da média brasileira. Por ser 
um fenômeno complexo e multifatorial, requer ações 
estratégicas articuladas de modo interdisciplinar e 
intersetorial. 
A Agenda de Ações Estratégicas para Vigilância e 
Prevenção do Suicídio e Promoção da Saúde no Brasil 
(2017-2020) é um caderno contendo três eixos de 
atuação. De acordo com esta Agenda, assinale a 
alternativa que apresenta ação estratégica de Gestão 
e Cuidado. 

 
(A) Fomentar a qualificação e melhoria da efetividade 

da regulamentação da publicidade e disponibili-
dade de bebidas alcoólicas. 

(B) Sensibilizar e capacitar lideranças comunitárias, 
especialmente aquelas que trabalham com 
populações ou grupos em situação de maior 
vulnerabilidade. 

(C) Elaborar materiais instrutivos para sensibilizar e 
capacitar profissionais de saúde, para qualificação 
dos registros de notificações, relacionadas ao 
suicídio. 

(D) Articular com o CVV a expansão nacional do código 
gratuito 188, de modo a permitir o acompanha-
mento da problemática, em nível local, na Rede de 
Atenção à Saúde. 

(E) Articular com Secretarias de Segurança Pública e 
Instituto Médico Legal estratégias estruturantes 
para melhoria do diagnóstico e registro da causa 
de morte por suicídio. 

 

08. Os seguintes estados mentais estão relacionados ao 
risco de suicídio, EXCETO:  

 
(A) constrição cognitiva. 
(B) sentimentos de desesperança. 
(C) ansiedade. 
(D) prática religiosa.  
(E) impulsividade. 
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09. Considere as afirmações abaixo com relação aos 
transtornos de personalidade. 

 
I - Portadores de transtornos de personalidade esqui-

zoide apresentam profundo distanciamento das 
relações sociais. 

II - Cisão é um mecanismo de defesa do ego primitivo 
comum em pessoas com transtorno de personali-
dade narcisista.  

III - Indivíduos com transtorno de personalidade antis-
social se veem como vítimas, usando a projeção 
como mecanismo de defesa primário do ego. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas II.  
(B) Apenas III.  
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 

10. Enfermeiros que trabalham com famílias convivem, 
constantemente, com a necessidade de realizar escuta 
atenta e serem úteis, de forma a proporcionar ambientes 
acolhedores e sensíveis ao sofrimento. Entretanto, erros 
são comuns na prática profissional de enfermagem, 
podendo causar impacto importante no relaciona-
mento com o grupo familial. Nesse sentido, considere 
os itens abaixo. 

 
I - Tomar partidos. 

II - Fazer muitos aconselhamentos de maneira prema-
tura. 

III - Falhar na criação de um contexto para a mudança. 
 

Quais os principais erros cometidos por enfermeiros 
que trabalham com famílias? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. A Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM) é uma reação 
extremamente grave ao uso de antipsicóticos. Seu 
diagnóstico é basicamente clínico, embora alguns 
marcadores laboratoriais também estejam presentes. É 
potencialmente fatal em 20 a 30% dos casos. Sobre 
essa síndrome, é INCORRETO afirmar que 

 
(A) deve ser tratada preferencialmente em Unidades 

de Terapia Intensiva, por ser um quadro grave. 

(B) o uso de neurolépticos de alta potência pode ter 
relação com o desenvolvimento da SNM. 

(C) febre e instabilidade autonômica estão presentes 
entre suas manifestações clínicas. 

(D) a Clozapina é uma opção farmacológica para 
pacientes que desenvolveram SNM e que ainda 
precisam de antipsicótico. 

(E) ocorre com a mesma frequência em homens e 
mulheres. 

 

12. A inflação de diagnósticos psiquiátricos, na sociedade 
moderna, traduz um processo no qual a vida se tornou 
uma patologia. Um exemplo é a dor da perda de 
alguém: elaborá-la? Só até duas semanas. Após isso, 
independentemente do tempo de cada um para isso, a 
dor é calada por medicamentos. É o que a jornalista 
Eliane Brum, em sua matéria “Acordei doente mental” 
(2013), defende. Para ela: 

 
“Só se pode compreender as escolhas de alguém a 
partir do sentido que as pessoas dão às suas escolhas 
[...] Só teria acordado [doente mental] se permitisse a 
uma Bíblia – e a pastores de jaleco – determinar os 
sentidos que construo para a minha vida” (Eliane Brum). 

 
Franco Basaglia (2005) dizia que a psiquiatria sempre 
colocou o homem “entre parênteses” e supervalorizou a 
doença. Nesse sentido, só será possível avançar 
para um contexto de efetiva desinstitucionalização, 
quando se 

 
(A) reconhecer a incapacidade da psiquiatria em fornecer 

conhecimento satisfatório para o problema 
concreto da internação e da loucura. 

(B) identificar os pontos frágeis dos manuais diagnós-
ticos, promovendo seu refinamento, com base nas 
evidências científicas disponíveis. 

(C) valorizar determinados conhecimentos desen-
volvidos nas instituições manicomiais, adaptando-
os ao contexto das práticas territoriais. 

(D) trabalhar com os conceitos de saúde e doença de 
maneira isolada, para maior compreensão do 
cotidiano. 

(E) reconsiderar a relação estabelecida entre os técni-
cos e os pacientes dentro dos espaços do hospital 
psiquiátrico. 
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13. São intervenções de enfermagem, no plano de cuidados 
para crianças com Transtorno do Espectro Autista, 
EXCETO: 
 
(A) trabalhar com a criança coletivamente.  
(B) manter consistência com relação aos cuidadores.  

(C) oferecer reforço positivo quando for utilizado 
contato visual para conduzir expressões não verbais.  

(D) ajudar a criança a reconhecer partes separadas do 
corpo durante as atividades de autocuidado.  

(E) buscar esclarecimento e validação das informações.  
 

14. Qual dos fatores descritos abaixo NÃO corresponde 
ao diagnóstico de enfermagem “Automutilação”, 
conforme a classificação da North American Nursing 
Diagnosis Association (Edição 2018-2020)?  

 
(A) Comportamento instável. 
(B) Dissociação. 
(C) Ausência de confidente na família. 
(D) Comunicação eficaz entre pais. 
(E) Perfeccionismo. 

 

15. Liderança é um conceito que permeia diferentes áreas 
do conhecimento. Na prática clínica, em especial no 
campo grupal, o líder tem um papel muito importante. 
Ele pode ser designado a assumir essa função ou 
naturalmente nasce entre os membros do grupo.  
Considere as afirmações abaixo em relação aos conceitos 
de liderança, segundo Enrique Pichon Rivière (apud 
ZIMERMAN, 2000). 

 
I - A liderança autocrática habitualmente é exercida 

por pessoas com características negligenciais. Seu 
maior risco é a não conformação de um espaço 
continente para as angústias e limites do grupo. 

II - A liderança democrática possui um componente de 
liberalidade associado com a definição de limites 
hierárquicos, mais flexíveis e questionáveis pelos 
integrantes. 

III - A liderança demagógica é aquela em que o líder 
reúne um discurso consistente, mas com pouca 
repercussão em ações reais. 

IV - A liderança do tipo laissez-faire é comumente 
exercida por pessoas com características narcisistas, 
sendo própria de grupos compostos por pessoas 
inseguras de sua função social e que não sabem 
fazer uso racional da sua liberdade. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas III.  
(B) Apenas I e II.  
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) Apenas I, III e IV. 

 
 

16. Segundo a Portaria GM/MS nº 3.588/2017, que estabe-
lece novos parâmetros estruturantes da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS), os Centros de Atenção Psicossocial 
de Álcool e outras Drogas (tipo IV) têm como diretriz 

 
(A) adequar a oferta de serviços às necessidades 

do usuário, recorrendo às tecnologias de baixa 
exigência. 

(B) atender crianças e adolescentes separadamente. 
(C) operar na lógica de um processo de trabalho, priori-

zando os espaços individuais de atendimento. 
(D) concentrar a responsabilidade pelos usuários nas 

internações e em outros pontos de atenção. 
(E) funcionar de forma não necessariamente articulada 

com a Rede do Sistema Único de Assistência Social, 
coordenando o Projeto Terapêutico Singular. 

 

17. A ansiedade é uma reação emocional normal e espe-
rada diante de situações novas e desconhecidas. É 
possível distinguir a ansiedade patológica da ansiedade 
normal em resposta ao estresse, por meio de quatro 
critérios, EXCETO:  

 
(A) autonomia. 
(B) situação.  
(C) intensidade.  
(D) duração.  
(E) comportamento. 

 

18. Sobre o delirium, assinale com V (verdadeiro) ou F 
(falso) as afirmações abaixo. 

 
(  ) Caracteriza-se por estreitamento da consciência, 

prejuízo na atenção, alterações cognitivas e senso-
perceptivas. 

(  ) É frequentemente iatrogênico, resultando de 
problemas com medicações, estresse secundário a 
cirurgias ou complicações de procedimentos. 

(  ) A ampla gama de sintomas neuropsiquiátricos se 
manifesta a partir da disfunção generalizada de 
funções corticais superiores. 

(  ) Pacientes vítimas de trauma têm chances menores 
de desenvolver delirium por estarem mais ampla-
mente assistidos durante a hospitalização. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – F – V – F. 
(B) V – V – V – F. 
(C) F – V – F – V. 
(D) V – V – F – V. 
(E) V – F – V – V. 
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19. O transtorno bipolar é caracterizado por alterações de 
humor que vão de um estado de depressão profunda a 
uma euforia extrema (mania), intercalados por períodos 
de normalidade. Durante o episódio maníaco, o humor 
se mostra elevado, expansivo ou irritável, podendo 
estar presentes características psicóticas. Conside-
rando o plano de cuidados para o indivíduo em episódio 
maníaco, no âmbito da interação social prejudicada, é 
INCORRETO afirmar que 

 
(A) o indivíduo deve receber limites quando o compor-

tamento se mostra manipulativo. 
(B) se deve evitar argumentar, barganhar ou discutir 

as reações relacionadas a comportamentos inade-
quados com o indivíduo. 

(C) à medida que a autoestima diminui, o indivíduo 
sentirá menos necessidade de manipular os outros 
para sua própria gratificação. 

(D) é importante fornecer reforço positivo para compor-
tamentos não manipulativos. 

(E) tentar compreender a motivação por trás da 
manipulação pode facilitar a aceitação do indivíduo 
e de seu comportamento. 

 

20. Considere os itens abaixo em relação a condições 
associadas ao domínio “segurança/proteção”, segundo 
a classificação da North American Nursing Diagnosis 
Association (Edição 2018-2020).  

 
I - Déficit proprioceptivo  
II - Período de recuperação pós-operatório  

III - Alteração da função cognitiva  
 

Quais condições associadas correspondem ao diagnós-
tico de enfermagem “Risco de Quedas”?  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Considere o fenômeno da resistência no grupo. Numere 
a segunda coluna de acordo com a primeira, associando 
os papéis assumidos à respectiva definição conceitual. 

 
(1) Sabotador 
(2) Silencioso 
(3) Ambíguo 
(4) Desviador de assuntos 

 
(  ) “Capta” o risco de certos aspectos ansiogênicos e 

dá um jeito de mudar para assuntos mais amenos. 

(  ) Possui contradições em seus núcleos de identidade, 
maneja seus problemas com características psicopá-
ticas e pode funcionar como um pseudocolaborador. 

(  ) Comporta-se à moda de um líder negativo, tentando 
impedir que o grupo cresça; revela-se como pseudoco-
laborador e prefere as pseudoadaptações. 

(  ) Apresenta-se de distintas formas, que lhe servem 
de proteção contra o acesso a sentimentos que não 
quer ou não pode mexer. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 3 – 2 – 1 – 4. 
(B) 4 – 3 – 1 – 2. 
(C) 3 – 2 – 4 – 1. 
(D) 4 – 1 – 2 – 3. 
(E) 1 – 2 – 3 – 4. 

 

22. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os fármacos e seus achados clínicos à 
intoxicação/reações adversas. 

 
(1) Opioides 
(2) Benzodiazepínicos 
(3) Neurolépticos 
(4) Anfetaminas 
(5) Tricíclicos 

 
(  ) Agitação, alucinações, taquicardia, pele seca, 

midríase, rubor. 

(  ) Depressão do SNC, bradipneia, hipotensão, hipo-
termia. 

(  ) Depressão do SNC e respiratória, miose, edema 
pulmonar. 

(  ) Hipotensão, distonia, ataxia, crises oculogíricas, 
trismo. 

(  ) Hipertensão, taquicardia, arritmias, paranoia, 
midríase. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 3 – 2 – 4 – 5 – 1. 
(B) 1 – 2 – 3 – 5 – 4. 
(C) 2 – 3 – 5 – 4 – 1. 
(D) 4 – 5 – 2 – 3 – 1. 
(E) 5 – 2 – 1 – 3 – 4. 
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23. A depressão aparece em segundo lugar entre as doenças 
mais incapacitantes que atingem indivíduos em idade 
produtiva. No hospital geral, de 1 a 2/3 dos pacientes 
deprimidos não são detectados e tratados de forma 
adequada. Isso ocorre, pelo menos em parte, porque a 
equipe assistencial foca seu trabalho no tratamento das 
condições físicas agudas. A depressão faz a tonalidade 
do humor saltar para irritabilidade. Essa combinação de 
humor depressivo e irritabilidade é chamada de  

 
(A) anedonia.  
(B) disforia.  
(C) tristeza.  
(D) avolia.  
(E) labilidade.  

 

24. Os sintomas obsessivo-compulsivos são encontrados 
nos mais variados perfis de pacientes. Considerando a 
entrevista com o paciente obsessivo-compulsivo, pode-se 
afirmar que o principal problema para o enfermeiro é 

 
(A) estabelecer o contato emocional genuíno. 

(B) interpretar todas as manobras de defesas utilizadas.  
(C) exigir do paciente uma tomada de decisão. 

(D) utilizar formas estereotipadas de iniciar e terminar 
a entrevista. 

(E) parecer indiferente, distante e objetivo.  
 

25. A revista Veja, de 02/09/2019, divulgou parte de um 
estudo internacional que coloca o bullying como uma 
prática de intimidação que afeta diretamente a saúde 
mental de crianças e adolescentes. Entre os resultados 
do estudo, vítimas de bullying passaram a não frequentar 
regularmente as aulas, outras desenvolveram transtornos 
de ansiedade e, inclusive, tentativas de suicídio. Para 
o enfermeiro de saúde mental, é fundamental lidar 
com o bullying, conhecendo sua dinâmica e os atores 
envolvidos.  

 
Em relação ao bullying, assinale a afirmação correta. 

 
(A) Corresponde a uma forma de intimidação dirigida, 

de maneira esporádica, a um alvo específico, mais 
fraco e indefeso (vítima). 

(B) Geralmente inicia na adolescência, podendo trazer 
repercussões negativas ao funcionamento psíquico 
do indivíduo adulto. 

(C) Formas de bullying, como a intimidação emocional, 
afetam menos a atmosfera escolar do que as inte-
rações entre os membros da família. 

(D) A intimidação pode refletir uma tendência genética 
à agressividade, de maneira mais isolada que 
outros componentes socioambientais. 

(E) Formas de intimidação virtual (cyberbullying), com 
postagem de conteúdos negativos ou fotos depre-
ciativas das vítimas, têm sido uma tendência atual. 
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01. B  11. E  21. B 

02. D  12. A  22. E 

03. A  13. A  23. B 

04. B  14. D  24. A 

05. C  15. A  25. E 

06. B  16. A    

07. D  17. B    

08. D  18. B    

09. D  19. C    

10. E  20. E    
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