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RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL MÉDIO 
 

Disciplina 

    ( )Língua Portuguesa 

    ( )Sistema Único de Saúde (SUS) 

    (x)Conhecimento Específico 
 

 Emprego:    Oficineiro em Saúde Mental (Rede de Atenção Psicossocial) 

N° da 
Questão 

         Opção de 
Resposta 
por extenso 

 
Parecer da 

Banca 

Deferido ou 
Indeferido 

Questão anulada 
ou Opção de 

Resposta correta 

20 O que está fora da 
instituição. 
 
 
 

  De acordo com o enunciado da questão, para os autores FARIAS, 

Izamir Duarte; THOFEHRN, Maira Buss; ANDRADE, Ana Paula 

Müller; CARVALHO, Lisa Antunes; FERNANDES, Helen Nicoletti; 

PORTO, Adrize Rutz. Oficina terapêutica como expressão da 

subjetividade. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. 

jul.-set. 2016;12(3),  

 

“O espaço terapêutico forma um dispositivo que contribui de modo 

peculiar para reflexão sobre o que seria essencial para o trabalho 

nas oficinas terapêuticas - as articulações com o espaço social. 

Sendo assim, as atividades e trabalhos propostos devem apontar 

para fora da instituição. As oficinas terapêuticas são dispositivos 

que devem viabilizar a desinstitucionalização, por isso seu valor 

enquanto prática que se articula com o que está fora dos muros 

da instituição 

INDEFERiDO Letra B 
 

22 De cuidado, interação e 
socialização. 
 

 

 

P Resumo: As oficinas terapêuticas funcionam como um dos 
elementos organizador do cotidiano nos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS). São estratégias de cuidado, interação e 
socialização 

INDEFERIDO Letra  C  
 

28 A abordagem familiar. 
 
 

De acordo com a bibliografia sugerida (Brasil, 2013) a resposta 

correta considera a abordagem familiar para a adoção de um cuidado 

integral. 

INDEFERIDO Letra E 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

O fechamento do manicômio (Letra B) é fundamental para a 

desconstrução da lógica manicomial, para a transformação da 

asstistência tradicional, curativista e hospitalocêntrica. 

 
P  73: Para um cuidado integral em saúde mental, a abordagem 
familiar é fundamental. Ela deve estar comprometida com o 
rompimento, com a lógica do isolamento e da exclusão, fortalecimento 
da cidadania, protagonismo e corresponsabilidade. Mas, estruturar 
uma abordagem a partir da família exige dos profissionais de Saúde 
abertura e visão ampliada 
 



 
 
 
 
 


