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O item II e IV são independentes um do outro. O item II é verdadeiro
e o item IV é falso.

indeferida

B

O item IV é verdadeiro, pois, “cuidado” na frase refere-se
especificamente ao cuidado do usuário de saúde mental e não a
natureza cuidado. Logo, ela é condizente com a questão.

indeferida

C

I, II, III e IV.

O texto, que embasa a questão, não deixa explícito que os Centros
de Convivencia em Cultura são serviços ligados aos CAPS, e não há
nenhuma problematização sobre isso, logo o recurso está incorreto.

indeferida

A

I, II e III.

O item I diz: É compreendida como o paradigma transformador da
Reforma Psiquiátrica. Ou seja, uma modificação nos serviços de
saúde mental e, também, nos processos de trabalho.

Indeferida

A

41

Verdadeiro,
falso, falso.

verdadeiro,

44

I - Verdadeira; II
Verdadeira;
III
Verdadeira.

45

46

-

Já o texto do autor referido diz: Neste sentido a Atenção
Psicossocial,
aqui
compreendida
como
o
paradigma
transformador da Reforma
Psiquiátrica, não pode ser confundida com uma transformação nos
serviços de saúde mental, ou seja, em uma modificação na
organização institucional das formas de cuidado ou dos processos
de trabalho.

Logo o Item I não é verdadeiro
Já o item III diz: Implica em transformar as mentalidades, os hábitos
e costumes cotidianos intolerantes em relação ao diferente,
buscando constituir uma ética de respeito à diferença. Trata-se de
um projeto civilizatório.
Já o texto do autor referido diz: Isto implica em transformar as
mentalidades, os hábitos e costumes cotidianos intolerantes em
relação ao diferente, buscando constituir uma ética de respeito à
diferença. Trata-se de um projeto civilizatório (...)
Logo o item III está correto.

