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34

Retém algumas das
características
de
sentido que a palavra
tem tanto na biologia
quanto na gramática.

A autora faz uma crítica ao modo como o termo gênero é utilizado na saúde, Indeferido
explicitando que: “na área da saúde o conceito de gênero retém algumas das
características do sentido que a palavra tem tanto na biologia quanto na
gramática” (p.73). Efetivamente, é uma crítica que ela faz ao seu (mal) uso.
Todas as demais afirmativas apresentam erros em relação ao que a autora
apresenta. Os erros estão nas expressões: jamais, não, exclusivamente,
efetivamente.

35

V, F, V, V.

Não há problemas na formulação da questão e/ou erro. O comando é claro: Indeferido
“A sequência correta, de baixo para cima, é:” Isso significa que haverá,
necessariamente, uma alteração no ordenamento das questões. A terceira
sentença/item virará, de baixo para cima, alterando o ordenamento, a/o
segunda/o.

40

Falsa, verdadeira, falsa,
verdadeira.

41

I e a III estão corretas.

A questão se pauta pela ideia de território e cidade que o artigo traz, não na Indeferido
exatidão do que as autoras expressaram. Diz o comando: “Sobre essa ideia
pode-se afirmar que:”. Em termos de ideias, as diferenças apresentadas não
invalidam a questão.

42

I, II e III

O autor afirma: O Encontro entre AT (acompanhante terapêutico) e Indeferido
acompanhado, acontece sempre no chão comum da polis, seja, nos espaços

O pleito pela anulação é válido, tendo em vista que o erro que se
apresentou muda, efetivamente, o sentido da frase.

Deferido

Questão anulada ou
Opção de Resposta
correta

ANULADA

abertos públicos, públicos ou não - onde a presença da cidade é evidente -,
seja também na privacidade secreta e silenciosa de um quarto fechado - onde
a cidade se faz presente como o entorno que envolve.
A tensão, de acordo com o texto, é constitutiva na função de apoio. Ela Indeferido
sempre acompanha a tarefa do apoiador. Eis como está literalmente no texto:
“A proposta do apoio mexe com estas “zonas de conforto”, muitas vezes
acomodadas como ganho secundário e, por isso, há certo grau de tensão que
sempre acompanha a tarefa do apoiador, pois ela sempre vai mobilizar
diferentes forças: as conservadoras, para manter posições garantidas; e as
forças disruptoras, mais dispostas a enfrentar os riscos e ansiedades geradas
pelo que o novo possa desterritorializar ou vir a exigir.

45

I, II e III

49

Falso, falso, verdadeiro, O autor deixa explícito que os serviços de saúde são uma estratégia para o Indeferido
verdadeiro.
fim dos manicômios, porém, a Reforma Psiquiátrica deve ser vista como um
processo social complexo. Neste sentido, o autor afirma que para acabarmos
com os manicômios não podemos olhar só para dimensão técnicoassistencial, mas também pensar sobre a dimensão teórico-conceitual,
jurídico-política e a dimensão sociocultural. Esta última sendo, inclusive, uma
dimensão estratégica. Por fim, o autor em nenhum momento do livro diz que
os Centros de Atenção Psicossocial serão serviços que vão substituir o
manicômio.

50

I, II e III

Paulo Amarante afirma, na página 64: “Ai estão vários cientistas de renome Indeferido
mundial debatendo essas questões como IIya Progogine, Edgar Morin,
Isabelle Stengers, Fritjof Capra, Henry Altan, Humberto Maturana, Francisco
Varela, Boaventura de Sousa Santos e muitos outros [...] Com base nesta
concepção, podemos considerar que o processo de reforma psiquiátrica não
é uma invenção de psiquiatras insatisfeitos ou insurgentes (como afirma os
defensores da psiquiatria, mas sim uma conseqüência natural de uma
transformação da própria ciência.” A partir desta afirmação do próprio autor,
podemos considerar que a dimensão teórico conceitual não pode abandonar
Basaglia, mas é anterior aos seus próprios pensamentos e não se limita a
teoria dele.

