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26 D

Para Jaspers, a distinção entre primário e secundário pode ser feita em termos de 
causalidade,  no  sentido  de  que o  que é  primário  é  a  causa,  enquanto  o  que  é 
secundário é o efeito: a afasia sensorial  é primária,  a perturbação resultante das 
relações com outras pessoas é secundária.
Em relação ao recurso  que cita  falha na elaboração da frase em função da má 
tradução  do  inglês  para  o  português,  consideramos  que  a  vírgula  na  frase  da 
resposta correta aponta o sentido que completa o que se pede na questão. Essa é a 
única resposta possível,  já que as demais fogem ao tema discutido pelo clássico 
autor.
A resposta original é a única correta, na medida em que o sonho como processo 
secundário na esquizofrenia (letra “C”), levantada em recurso como possível de ser 
correta, não é uma questão discutida por esse autor.

Gabarito 
mantido

---

33 C
Letras “C” e “E” podem ser consideradas alternativas corretas, conforme argumentos 
apresentados.

Questão 
anulada

---

40 D

Bastide (1967) toma como foco de seu estudo a influência das seitas religiosas sobre 
os transtornos mentais. Quando o enunciado pede para achar a questão objetiva 
relacionada às  ideias  do  autor,  com o  enunciado  de  “Para  esse  autor”,  a  única 
alternativa possível é a letra “D”, pois são considerados “caldos de cultura”, o que ele 
denominou  “seitas  urbanas  e  esotéricas”  (possivelmente  grupos  de  espiritismo 
híbrido,  com componentes  afro-brasileiros  e  kardecistas,  segundo Dalgalarrondo,  
2007).

Gabarito 
mantido

---

51 E
As atribuições do Perito do INSS transcendem as informações contidas do Decreto 
3.048/99, artigo 136, e por isso transcendem o conteúdo Reabilitação profissional. 

Questão 
anulada

---

55 B

No sítio eletrônico do Ministério da Saúde, no link 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25085&janela=1, 
consta exatamente a composição da RENAST apresentada na alternativa correta.
No entanto, o link 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lista_cerest_1010_br.pdf, do mesmo 
Portal do Ministério da Saúde, apresenta um relatório com a discriminação por 
Unidade da Federação, que apresenta a soma de 180 unidades. Considerando que 
há dois dados distintos em um mesmo sítio eletrônico oficial do governo brasileiro, a 
questão está anulada.

Questão 
anulada

---

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lista_cerest_1010_br.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25085&janela=1

	Questão

