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RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL SUPERIOR ou NÍVEL MÉDIO
Disciplina
( )Língua Portuguesa
( )Sistema Único de Saúde (SUS)
(x)Conhecimento Específico
Emprego: Psicólogo Parte comum
N° da
Questão

Opção de Resposta
por extenso

Parecer da Banca

Questão anulada
ou Opção de
Resposta correta

Deferido ou
Indeferido

A
11

14

17

Apenas a afirmativa I é
verdadeira.

Ao psicólogo é vedado
induzir a convicções
políticas,
filosóficas,
morais,
ideológicas,
religiosas, de orientação
sexual ou a qualquer tipo
de preconceito, quando
do exercício de suas
funções profissionais.

Questão Anulada

A questão proposta é referida a um artigo de um dos livros propostos na Indeferido
bibliografia sugerida, e a resposta correta se apresenta tal qual está no
texto.
Indeferido
Só há possibilidade de uma resposta certa. O Código de Ética do
Psicólogo afirma que é um instrumento de reflexão e não um conjunto
de normas.

22

DEFERIDO

ANULADA

Indeferido

C

Indeferido

B

A grafia correta é “mosto”. Efetivamente passou um erro de digitação.

I, II e III estão corretos.
18

E

As respostas estão exatamente como no texto original. Todas questões
estão certas.
A violência não pode ser
analisada de maneira
simplista e, sobretudo,
que
não
basta

A resposta certa está exatamente como no prefácio do livro de referência

responsabilizar setores
específicos nem se
fundamentar em critérios
tradicionais
que
se
contentam
em
criminalizar a pobreza,
demonizar o usuário de
drogas
ilícitas
ou
responsabilizar o tráfico
de armas e drogas.

25

Um encontro de dois é
aquele em que dois estão
imersos na cidade e que
não se separam do
coletivo.

No texto de referência o autor explicita o que está dizendo a afirmativa
“D” não tendo mais nenhuma correta. No caso da questão A, o
“pressupõe” invoca a condição de necessidade, o que não é verdade
para o autor.

26

Se dá na cidade, nas ruas,
praças e mesmo na
privacidade de um quarto
fechado.

O autor não tem o interesse em problematizar a condição de sujeitoobjeto no texto e isso fica explicito na frase “A condição que se dá a
constituição de si NÃO TEM como ponto de partida nem o sujeito e nem
o objeto”, logo o item E é incorreto.

Indeferido

D

Indeferido

C

Indeferido

D

Indeferido

C

Na mesma questão. O autor não coloca o problema dos direitos ou
resgate de cidadania como um tema primordial no artigo, logo o item A
está incorreto.

29

30

Saúde mental na saúde
da
família
é
uma
estratégia promissora.

Por meio da Portaria no
106, de 11 de fevereiro
de
2000,
foram
instituídos os Serviços
Residenciais
Terapêuticos.
Tal
iniciativa contribui para a

Há apenas um item correto, o C, o que é coerente com o gabarito.
Só há uma possibilidade de resposta. A questão C toma medicalização
como apenas sinônimo de uso de medicamento, o que não é correto.

A questão D esta incorreta, pois diz que o autor afirma que os
residenciais terapeuticos GARANTEM a cidadania do novo sujeito
político. Isso não esta correto, podendo ser verificado no capitulo 5 do
livro, mais especificamente no item sobre residencialidade, no qual o autor
traz várias preocupações para a força institucionalizadora dos serviços se
não forem devidamente cuidados e analisados. Logo , são dispositivos

superação do modelo que CONTRIBUEM para a superação asilar e a plena cidadania, mas não
psiquiátrico
garantem se não forem colocados sempre em questão. Logo o item C do
predominantemente
gabarito é o único correto
asilar
ainda
hegemônico.
Indeferido

C

I e III, apenas.

A questão I está correta. De acordo com o texto, fica explícito a
incongruência entre a função de apoio e ideia clássica de um supervisor
do trabalho, nos moldes da gestão do trabalho industria.

II e IV, apenas.

As autoras, na continuidade da interpretação da posição de Gastão Indeferido
Wagner, afirmam: “Assim, o cuidadoso estabelecimento de contratos e
constantes revisitas a eles é condição para atualização da função apoio
e consequente legitimação do apoiador”. Logo, as autoras entendem que
a contratualização constantes e revisadas é a CONDIÇÃO para a
atualização da Função Apoio. Logo, o item II esta correto.
Sobre a aliança (entre Pinel e Hegel) e seus efeitos, o autor enumera Indeferido
todas as sentenças. A questão está voltada a aliança não definido o que
veio de um ou de outro. Além do mais, não há nenhuma possibilidade de
resposta que seja I,III e IV verdadeiras.

D

38

Há uma inseparabilidade Apenas o item b está correto, e o modo de construção da frase em nada Indeferido
entre
interventores
e altera o sentido do texto e a resposta final.
intervenção. Ao “vir-entre”
instituições, o intuito é
produzir
uma
desnaturalização de modos
de pensar, agir e ser, por
exemplo, de coletivos ou
mesmo
de
agentes
envolvidos em processos
terapêuticos.

B

39

É considerada documento A carta é um marco da luta antimanicomial. Só há uma resposta certa. A Indeferido
fundante
da
Luta carta marca ruptura com serviços que impoem e sustentam exclusão, a
Antimanicomial.
exemplo da própria psiquiatria.

E

32

33

37

I, II, III e IV.

B

40

A afirmativa I é verdadeira. O item I está como no texto, correto; O II está errado, pois há a presença Indeferido
de um não como distrator; e, o III tem um erro porque faltou o biológico.

A

