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LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Leia o texto.  
 
 

O permanente e o provisório 
 

O casamento é permanente, o namoro é provisório.  
O amor é permanente, a paixão é provisória.  
Uma profissão é permanente, um emprego é provisório.  
Um endereço é permanente, uma estada é provisória.  
A arte é permanente, a tendência é provisória.  
De acordo? Nem eu.  
Um casamento que dura 20 anos é provisório. Não somos repetições de nós mesmos, a cada 

instante somos surpreendidos por novos pensamentos que nos chegam através da leitura, do cinema, da 
meditação. O que eu fui ontem, anteontem, já é memória. Escada vencida degrau por degrau, mas o que 
eu sou neste momento é o que conta, minhas decisões valem pra agora, hoje é o meu dia, nenhum outro.  

Amor permanente... como a gente se agarra nesta ilusão. Pois se nem o amor pela gente 
mesmo resiste tanto tempo sem umas reavaliações. Por isso nos transformamos, temos sede de 
aprender, de nos melhorar, de deixar pra trás nossos imensuráveis erros, nossos ataques, nossos 
preconceitos, tudo o que fizemos achando que era certo e hoje condenamos. O amor se infiltra dentro de 
nós, mas seguem todos em movimento: você, o amor da sua vida e o que vocês sentem. Tudo pulsando 
independentemente, e passíveis de se desgarrar um do outro.  

Um endereço não é pra sempre, uma profissão pode ser jogada pela janela, [...] a arte passa por 
ciclos, e se tudo isso é soberano e tem valor supremo, é porque hoje acreditamos nisso, hoje somos 
superiores ao passado e ao futuro, agora é que nossa crença se estabiliza, a necessidade se manifesta, 
a vontade se impõe — até que o tempo vire.  

MEDEIROS, Martha. Coisas da Vida. POA 
L&M, 2005. P. 39-40. (Fragmento) 

 
ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA  
01. O texto é construído com base nos elementos 
associados aos adjetivos permanente e provisório. O 
que significa cada um deles? 
I – Permanente significa que não para, definitivo. 
II – Permanente é algo que tem caráter eterno, perene, 
que não termina. 
III – Provisório é algo que algo constante, inflexível. 
IV – Provisório é algo passageiro, que tem uma 
duração finita. 
Podemos afirmar que:  
a) Apenas os itens I e II estão corretos.  
b) Apenas os itens I e III estão corretos.  
c) Apenas os itens II e IV estão corretos.  
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  
e) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  
 
 
 
 

02. Que tipo de relação lexical se estabelece entre os 
adjetivos permanente e provisório? 
a) Os adjetivos expressam situações opostas. 
b) Os adjetivos expressam situações semelhantes. 
c) Permanente e provisório são homônimos. 
d) Permanente e provisório são parônimos.  
e) Permanente e provisório são sinônimos. 
 
03. Se substituirmos a palavra nós pelo seu singular 
correspondente, quantas outras palavras mudariam no 
enunciado sublinhado no texto? 
a) Quatro palavras. 
b) Cinco palavras. 
c) Seis palavras. 
d) Sete palavras. 
e) Oito palavras. 
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04. De que maneira os elementos associados 
(casamento X namoro; amor X paixão; profissão X 
emprego; endereço X estada; amor X tendência) a 
cada um dos adjetivos contribuem para comprovar a 
relação lexical estabelecida entre esses termos? 
I – À primeira vista, podem ser caracterizados como 
opostos ao serem caracterizados respectivamente, 
como permanentes ou provisórios. 
II – Um casamento parece ter um caráter menos 
permanente que um namoro; assim como o amor se 
confrontado com a paixão; uma profissão em relação 
ao emprego; um endereço em relação a uma estada; a 
arte em oposição à tendência. 
III - Um casamento parece ter um caráter mais 
permanente que um namoro; assim como o amor se 
confrontado com a paixão; uma profissão em relação 
ao emprego; um endereço em relação a uma estada; a 
arte em oposição à tendência. 
São corretas as afirmações: 
a) Apenas os itens I e II estão corretos.  
b) Apenas os itens I e III estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos.  
d) Todas os itens estão corretos.  
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.  
 
05. Qual a opinião da autora do texto sobre o que 
costuma ser visto como o caráter permanente do 
casamento e do amor? 
I - Para a autora o que vale sempre é o momento 
presente. 
II - Para a autora a crença de que o amor é 
permanente é uma ilusão à qual os seres humanos se 
agarram. 
III – Segundo a autora, as transformações que vamos 
sofrendo ao longo da vida determinam o caráter 
provisório das nossas relações. 
São corretas as afirmações: 
a) Apenas os itens I e II estão corretos.  
b) Apenas os itens I e III estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos  
d) Todas os itens estão corretos.  
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. No último parágrafo, a autora prossegue na 
reformulação da noção de oposição que estabeleceu 
inicialmente no seu texto. Observe as expressões 
utilizadas nesse trecho para questionar o caráter 
permanente de certas coisas. A que conclusão a autora 
chega a respeito do que é permanente ou provisório? 
I – A autora conclui que nada pode ser considerado 
permanente. 
II – Todas as experiências dos seres humanos são 
determinadas pelas crenças, desejos, opiniões e 
valores que nos guiam em um determinado momento 
de nossa vida: passado, presente, futuro. 
III – Tudo é provisório, já que pode sofrer mudança 
com o decorrer do tempo. 
São corretas as afirmações: 
a) Apenas os itens I e II estão corretos.  
b) Apenas os itens I e III estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos.  
d) Todas os itens estão corretos.  
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.  
 
07. A partir das orações: ... mas o que eu sou neste 
momento é o que conta.../ Pois se nem o amor pela 
gente mesmo resiste tanto tempo sem umas 
reavaliações./ Por isso nos transformamos... Os 
termos destacados podem ser substituídos, sem 
alteração de sentido, respectivamente por: 
a) porém – que – embora. 
b) no entanto – que – todavia. 
c) entretanto – porque – enquanto. 
d) contudo – porque – portanto. 
e) ainda que – porque – logo. 
 
08. A pontuação pode ser substituída, muitas vezes, 
por conectivos, para estabelecer variados tipos de 
relações sintático-semânticas. Na frase: Um endereço 
não é pra sempre, uma profissão pode ser jogada pela 
janela... O conectivo que pode ser usado em 
substituição à vírgula tem valor: 
a) explicativo. 
b) conclusivo. 
c) aditivo. 
d) final. 
e) adversativo. 
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09. Considere o enunciado:  ... de deixar pra trás 
nossos imensuráveis erros, nossos ataques, 
nossos preconceitos... Qual dos enunciados 
abaixo apresenta a mesma norma de uso da 
vírgula? 

a) “Buscamos nossos direitos e não somos 
criminosos”, diz líder dos grevistas. 
(ultimosegundo.ig.com.br/10.02.2012) 

b) O Ministério da Saúde retirou do Portal sobre Aids, 
Doenças Sexualmente Transmissíveis e Hepatites 
Virais, que o órgão mantém na internet, um vídeo 
com cenas de um casal homossexual trocando 
carícias em uma boate — o filme fazia parte da 
campanha de prevenção a doenças transmissíveis 
por relações sexuais (conhecidas como DSTs) 
lançada para o Carnaval deste ano. 
(ultimosegundo.ig.com.br/10/02.2012) 

c) Terremotos no Brasil são raros, mas representam 
um perigo real. 
(ultimosegundo.ig.com.br10/02/2012) 

d) Nasa divulga imagens da Aurora Boreal vista do 
espaço. Vídeo foi realizado a partir de fotografias 
tiradas na Estação Espacial Internacional, que 
orbita a 350 quilômetros da Terra. 
(ultimosegundo.ig.com.br10/02/2012) 

e) Todo ser humano necessita de carinho, 
compreensão e ajuda. 

 
10.  No período: Uma profissão é permanente, um 
emprego é provisório.  
I – Uma profissão é sujeito 
II – Provisório é predicativo. 
III – O verbo ser flexionado no presente caracteriza o 
predicado como verbal. 
Podemos afirmar que: 
a) Apenas os itens I e II estão corretos.  
b) Apenas os itens I e III estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos.  
d) Todas os itens estão corretos.  
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prova de Conhecimentos Específicos e 
Legislação 

 
11. Segundo JAN ABRAN in: A Linguagem de 
Winnicott, sobre a ansiedade psicótica, o autor refere 
algumas formas estabelecidas de psicose que, 
segundo Winnicott, seriam organizações psicológicas 
surgidas a fim de proteger o núcleo do Self contra 
ansiedades impensáveis ou angústias primitivas 
apresentadas como: 
I – Ficar em pedaços 
II – Cair para sempre 
III- Ausência de relação com o corpo 
IV – Ausência de orientação 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente o item I é falso 
b) Somente o item II é verdadeiro 
c) Somente o item II é falso 
d) Somente os itens I e IV são verdadeiros 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
12. Segundo JAN ABRAN, Winnicott esquematizou 
uma lista daquilo que se passa no bebê e na criança no 
Momento de Esperança: 
No momento de esperança a criança: 
I – Percebe um novo setting que possui alguns 
elementos de confiabilidade; 
II – Conhece um impulso que pode ser denominado de 
busca do objeto; 
III – Desconhece que a crueldade está prestes a tornar-
se uma característica sua; 
IV- Mobiliza o ambiente ao seu redor com um esforço 
no sentido de alertá-lo para os perigos, assim como 
torná-lo capaz de tolerar os inconvenientes. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas o item IV está incorreto 
b) Apenas o item II está correto 
c) Apenas o item III está incorreto 
d) Apenas o item I está incorreto 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta 
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13. Segundo JAN ABRAN in: A Linguagem de 
Winnicott : 
Assinale a alternativa correta: 
a) Essas ansiedades são impensáveis porque esse 

tipo de ansiedade não pode ser concebido, 
provocando angústia e trauma (reação a intrusão). 
Para Winnicott, as angústias primitivas constituem 
a intrusão. A intrusão causa no bebê o sentimento 
de que o self foi aniquilado. É o oposto do ser; é o 
trauma da aniquilação, é o que violenta o núcleo 
do verdadeiro self. 

b) Essas ansiedades são impensáveis porque esse 
tipo de ansiedade não pode ser concebido, 
provocando impacto e trauma (reação a intrusão). 
Para Winnicott, as angústias primitivas constituem 
a intrusão. A intrusão causa no bebê o sentimento 
de que o self foi aniquilado. É o oposto do ser; é o 
trauma da aniquilação, é o que violenta o núcleo 
do self. 

c) Essas ansiedades são impensáveis porque esse 
tipo de ansiedade não pode ser concebido, 
provocando impacto e trauma (reação a intrusão). 
Para Winnicott, as angústias primitivas constituem 
a intrusão. A intrusão causa no bebê o sentimento 
de que o self foi aniquilado. É o oposto do ser; é o 
trauma da aniquilação, é o que violenta o núcleo 
do falso self. 

d) Essas ansiedades são impensáveis porque esse 
tipo de ansiedade não pode ser concebido, 
provocando impacto e trauma (reação a intrusão). 
Para Winnicott, as angústias primitivas constituem 
a intrusão. A intrusão causa no bebê o sentimento 
de que o self foi aniquilado. É o oposto do ser; é o 
trauma da aniquilação, é o que constitui os 
primórdios do verdadeiro self. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Segundo JAN ABRAN in: A Linguagem de 
Winnicott : é correto afirmar que: 
a) A preocupação materna primária – submissão da 

mãe suficientemente boa a seu bebê- é definida 
por Winnicott como mutualidade. É similar ao que 
Daniel Stern chamou com respeito ao afeto, de 
“harmonização”. Segundo Winnicott, a mutualidade 
pertence ao campo da comunicação pré-verbal 

b) A preocupação materna primária – submissão da 
mãe suficientemente boa a seu bebê- é definida 
por Winnicott como holding. È similar ao que 
Daniel Stern chamou com respeito ao afeto, de 
“harmonização”. Segundo Winnicott, o holding 
pertence ao campo da comunicação pré-verbal 

c) A preocupação materna primária – submissão da 
mãe suficientemente boa a seu bebê- é definida 
por Winnicott como handling. É similar ao que 
Daniel Stern chamou com respeito ao afeto, de 
“harmonização”. Segundo Winnicott, o handling 
pertence ao campo da comunicação pré-verbal 

d) A preocupação materna primária – submissão da 
mãe suficientemente boa a seu bebê- é definida 
por Winnicott como dependência absoluta. È 
similar ao que Daniel Stern chamou com respeito 
ao afeto, de “harmonização”. Segundo Winnicott, a 
dependência absoluta pertence ao campo da 
comunicação pré-verbal. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta 
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15.  Segundo Pierre Fedida em seu livro Depressão, 
quando, o mesmo fala sobre o agir depressivo é 
correto afirmar que: 
a) O agido do acting não possui com certeza uma 

retidão pulsional que diz respeito, em alguma parte 
do sujeito, a uma verdade de sua escolha. 
Diríamos então que acting prefigura – sob uma 
forma não elaborada e subtraída a simbolização – 
e antecipa o objeto de um ato livre supondo o 
tempo de sua efetuação. 

b) O agido do acting possui com certeza uma retidão 
pulsional que diz respeito, em alguma parte do 
sujeito, a uma verdade de sua escolha. Diríamos 
então que acting prefigura – sob uma forma não 
elaborada e subtraída ao significante – e antecipa 
o objeto de um ato livre supondo o tempo de sua 
efetuação. 

c) O agido do acting possui com certeza uma retidão 
pulsional que diz respeito, em alguma parte do 
sujeito, a uma verdade de sua escolha. Diríamos 
então que acting figura – sob uma forma elaborada 
e subtraída ao simbólico – e antecipa o objeto de 
um ato livre supondo o tempo de sua efetuação. 

d) O agido do acting possui com certeza uma retidão 
pulsional que diz respeito, em alguma parte do 
sujeito, a uma verdade de sua escolha. Diríamos 
então que acting prefigura – sob uma forma não 
elaborada e subtraída a simbolização – e antecipa 
o objeto de um ato livre supondo o tempo de sua 
efetuação. 

e) Nenhuma das respostas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Segundo Pierre Fedida em seu livro Depressão, 
quando, o mesmo fala sobre o agir depressivo é 
correto afirmar que:   
a) O ato do agir tem uma relação co-essencial com a 

determinação do dizer e também do escutado: o 
ato está engajado no dito que se significa a partir 
de uma perda, de uma separação, de um 
desligamento. Aquilo de que o homem tem horror 
é perder ao falar, quando escuta aquilo que diz. 
Esse dito do ato é fundador, pela ruptura a partir 
da qual se institui: ele é o acontecimento da 
negatividade - seja da linguagem, seja da 
historicidade. 

b) O ato do agir tem uma relação co-essencial com a 
determinação do dizer e também do escutado: o 
ato está engajado no dito que se significa a partir 
de uma perda, de uma separação, de um 
desligamento. Aquilo de que o homem tem horror 
é perder ao falar, quando escuta aquilo que diz. 
Esse dito do ato é aniquilador, pela ruptura a partir 
da qual se institui: ele é o acontecimento da 
negatividade - seja da linguagem, seja da 
historicidade.  

c) O ato do agir tem uma relação co-essencial com a 
determinação do dizer e também do escutado: o 
ato está engajado no dito que se significa a partir 
de uma falha, de uma separação, de um 
desligamento. Aquilo de que o homem tem horror 
é perder ao falar, quando escuta aquilo que diz. 
Esse dito do ato é fundador, pela ruptura a partir 
da qual se institui: ele é o acontecimento da 
negatividade - seja da linguagem, seja da 
historicidade. 

d) O ato do agir tem uma relação co-essencial com a 
determinação do dizer e também do escutado: o 
ato está engajado no dito que se significa a partir 
de uma falta, de uma separação, de um 
desligamento. Aquilo de que o homem tem horror 
é perder ao falar, quando escuta aquilo que diz. 
Esse dito do ato é aniquilador, pela ruptura a partir 
da qual se institui: ele é o acontecimento da 
negatividade - seja da linguagem, seja da 
historicidade. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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17. Segundo Pierre Fedida em seu livro Depressão, 
quando, o mesmo fala sobre o vazio da metáfora e o 
tempo do intervalo é correto afirmar que:   
a) A concepção freudiana do aparelho psíquico é – 

como sabemos – a ficção necessária para se 
pensar um órgão construído em negativo. Dessa 
forma, ele não é metapsicológico, ou seja, obra de 
ficção teórica. De nada adiantaria assimilá-lo a 
uma descrição psicológica ou explicação biológica. 
Psíquico deve assim ser escutado a partir de um 
negativo, que apenas a positividade de uma ficção 
pode permitir pensar. 

b) A concepção freudiana do aparelho psíquico é – 
como sabemos – a ficção necessária para se 
pensar um órgão construído em negativo. Dessa 
forma, ele é metapsicológico, ou seja, obra de 
ficção teórica. De nada adiantaria assimilá-lo a 
uma descrição psicológica ou explicação biológica. 
Psíquico deve assim ser escutado a partir de um 
negativo, que apenas a positividade de uma ficção 
pode permitir pensar. 

c) A concepção freudiana do aparelho psíquico é – 
como sabemos – a ficção necessária para se 
pensar um órgão construído em tópicos 
(topologia). Dessa forma, ele é subjetivo, ou seja, 
não é obra de ficção teórica. De nada adiantaria 
assimilá-lo a uma descrição psicológica ou 
explicação biológica. Psíquico deve assim ser 
escutado a partir de um negativo, que apenas a 
positividade de uma ficção pode permitir pensar. 

d) A concepção freudiana do aparelho psíquico é – 
como sabemos – a ficção necessária para se 
pensar um órgão construído em negativo. Dessa 
forma, ele é metafísico e não metapsicológico 
como erroneamente vêm sido descrito. É obra de 
ficção teórica. De nada adiantaria assimilá-lo a 
uma descrição psicológica ou explicação biológica. 
Psíquico deve assim ser escutado a partir de um 
negativo, que apenas a positividade de uma ficção 
pode permitir pensar. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Conforme JOSÉ OUTEIRAL in Clínica da 
Transicionalidade, o mesmo afirma que: 
a) Quanto ao espaço transicional, o mesmo percorreu 

um trajeto semelhante ao da transferência. Visto 
inicialmente como uma dificuldade, porque 
revelava pontos cegos e dificuldades do analista, 
transformou-se num instrumento essencial da 
prática analítica. Os Estudos de Winnicott (1947), 
Paula Heimann1950 e Heinrich Racker (1982), 
especialmente deram visibilidade a conceituação 
teórica e clínica à da transicionalidade. 

b) Quanto à contratransferência, a mesma percorreu 
um trajeto semelhante ao da transferência. Vista 
inicialmente como uma dificuldade, porque 
revelava pontos cegos e dificuldades do analista, 
transformou-se num instrumento essencial da 
prática analítica. Os Estudos de Winnicott (1947), 
Paula Heimann1950 e Heinrich Racker (1982), 
especialmente deram visibilidade a conceituação 
teórica e clínica à contratransferência. 

c) Quanto à contratransferência, a mesma percorreu 
um trajeto semelhante ao da transferência. Vista 
inicialmente como uma ferramenta, porque 
revelava pontos cegos e dificuldades do analista, 
transformou-se num instrumento essencial da 
prática analítica. Os Estudos de Winnicott (1947), 
Paula Heimann1950 e Heinrich Racker (1982), 
especialmente deram visibilidade a conceituação 
teórica e clínica à contratransferência. 

d) Quanto à contratransferência, a mesma percorreu 
um trajeto oposto ao da transferência. Vista 
inicialmente como uma dificuldade, porque 
revelava pontos cegos e dificuldades do analista, 
transformou-se num instrumento essencial da 
prática analítica. Os Estudos de Winnicott (1947), 
Paula Heimann1950 e Heinrich Racker (1982), 
especialmente deram visibilidade à conceituação 
teórica e clínica à contratransferência. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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19. Conforme JOSÉ OUTEIRAL in Clínica da Transicionalidade, o mesmo sobre o desenvolvimento da 
circularidade transferência-contratransferência afirma que: 
a) Em uma fase inicial da análise dos pacientes que apresentam estruturas “borderlines”, como as conseqüentes 

perturbações na capacidade de simbolização e com conflitos predominantemente diádicos ou, inclusive, em 
estados de mente muito primitivos, situações onde a atividade conflitiva é precária porque o paciente não existe 
ainda como “pessoa total”, o que encontramos é uma circularidade onde o paciente projeta “necessidades” e 
introjeta “cuidados” e só numa fase posterior é capaz de projetar “conteúdos representacionais” e introjetar as 
“interpretações verbais do analista”. 

b) Em uma fase inicial da análise dos pacientes que apresentam estruturas “não neuróticas”, como as conseqüentes 
perturbações na capacidade de simbolização e com conflitos predominantemente diádicos ou, inclusive, em 
estados de mente muito primitivos, situações onde a atividade conflitiva é precária porque o paciente não existe 
ainda como “pessoa total”, o que encontramos é uma circularidade onde o paciente projeta “necessidades” e 
introjeta “objetos parciais” e só numa fase posterior é capaz de projetar “conteúdos representacionais” e introjetar 
as “interpretações verbais do analista” 

c) Em uma fase inicial da análise dos pacientes que apresentam estruturas “borderlines”, como as conseqüentes 
perturbações na capacidade de representação e com conflitos predominantemente diádicos ou, inclusive, em 
estados de mente muito primitivos, situações onde a atividade conflitiva é precária porque o paciente não existe 
ainda como “pessoa total”, o que encontramos é uma circularidade onde o paciente projeta “necessidades” e 
introjeta “cuidados” e só numa fase posterior é capaz de projetar “conteúdos representacionais” e introjetar as 
“interpretações verbais do analista” 

d) Em uma fase inicial da análise dos pacientes que apresentam estruturas “não neuróticas”, como as conseqüentes 
perturbações na capacidade de simbolização e com conflitos predominantemente diádicos ou, inclusive, em 
estados de mente muito primitivos, situações onde a atividade conflitiva é precária porque o paciente não existe 
ainda como “pessoa total”, o que encontramos é uma circularidade onde o paciente projeta “necessidades” e 
introjeta “cuidados” e só numa fase posterior é capaz de projetar “conteúdos representacionais” e introjetar as 
“interpretações verbais do analista” 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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20. Freud, em um texto chamado, A DINÂMICA DA TRANSFERÊNCIA (VOL XII) afirma:  
“O tópico quase inexaurível da transferência foi recentemente tratado por Wilhelm Stekel [1911b] nesse periódico, 

em estilo descritivo. Gostaria de, nas páginas seguintes, acrescentar algumas considerações destinadas a explicar 
como a transferência é necessariamente ocasionada durante o tratamento psicanalítico, e como vem ela a 
desempenhar neste seu conhecido papel.Deve-se compreender que cada indivíduo, através da ação combinada de sua 
disposição inata e das influências sofridas durante os primeiros anos, conseguiu um método específico próprio de 
conduzir-se na vida erótica — isto é, nas precondições para enamorar-se que estabelece, nos instintos que satisfaz e 
nos objetivos que determina a si mesmo no decurso daquela. Isso produz o que se poderia descrever como um clichê 
estereotípico (ou diversos deles), constantemente repetido — constantemente reimpresso — no decorrer da vida da 
pessoa, na medida em que as circunstâncias externas e a natureza dos objetos amorosos a ela acessíveis permitam, e 
que decerto não é inteiramente incapaz de mudar, frente a experiências recentes. Ora, nossas observações 
demonstraram que somente uma parte daqueles impulsos que determinam o curso da vida erótica passou por todo o 
processo de desenvolvimento psíquico. Esta parte está dirigida para a realidade, acha-se à disposição da 
personalidade consciente e faz parte dela. Outra parte dos impulsos libidinais foi retida no curso do desenvolvimento; 
mantiveram-na afastada da personalidade consciente e da realidade, e, ou foi impedida de expansão ulterior, exceto na 
fantasia, ou permaneceu totalmente no inconsciente, de maneira que é desconhecida pela consciência da 
personalidade. Se a necessidade que alguém tem de amar não é inteiramente satisfeita pela realidade, ele está fadado 
a aproximar-se de cada nova pessoa que encontra com idéias libidinais antecipadas; e é bastante provável que ambas 
as partes de sua libido, tanto a parte que é capaz de se tornar consciente quanto a inconsciente, tenham sua cota na 
formação dessa atitude.Assim, é perfeitamente normal e inteligível que a catexia libidinal de alguém que se acha 
parcialmente insatisfeito, uma catexia que se acha pronta por antecipação, dirija-se também para a figura do médico. 
Decorre de nossa hipótese primitiva que esta catexia recorrerá a protótipos, ligar-se-á a um dos clichês estereotípicos 
que se acham presentes no indivíduo; ou, para colocar a situação de outra maneira, a catexia incluirá o médico numa 
das ‘séries’ psíquicas que o paciente já formou. Se a ‘imago paterna’, para utilizar o termo adequado introduzido por 
_____________ (1911, 164), foi o fator decisivo no caso, o resultado concordará com as relações reais do indivíduo 
com seu médico. Mas a transferência não se acha presa a este protótipo específico: pode surgir também semelhante à 
imago materna ou à imago fraterna. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
a) Ferenczi. 
b) Otto Rank. 
c) Fliess. 
d) Charcot. 
e) Nenhuma das respostas anteriores está correta. 
 

21. De acordo com Art. 8º, da Lei Federal 8080/90, as 
ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema 
Único de Saúde-SUS, seja diretamente ou mediante 
participação complementar ___________________, 
serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Complete a lacuna conforme o texto da lei: 
a) da iniciativa privada. 
b) do governo. 
c) do município. 
d) do estado. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 

 
22. Conforme o artigo 6 da Lei 8080/90 as alternativas 
abaixo estão incluídas ainda no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde – SUS, com exceção de: 
a) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho 
b) a execução de ações de proteção à saúde do 

trabalhador 
c) controle das terceirizações dos serviços de saúde 
d) a vigilância nutricional e a orientação alimentar 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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23. Art.33 - Os recursos financeiros do Sistema Único 
de Saúde - SUS serão depositados em conta especial, 
em cada esfera de sua atuação, movimentados sob 
fiscalização dos respectivos : 
a) Conselhos Municipais de Saúde 
b) Secretários de Saúde 
c) Prefeitos 
d) Alternativas b e c 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
24.  Art.9º - A direção do Sistema Único de Saúde - 
SUS é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera 
de governo pelos seguintes órgãos: 
I - no âmbito da União, pelo _____________________; 
II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal ______ 
_______________________; 
III - no âmbito dos Municípios ___________________ 
_____________________.  
Qual a seqüência das palavras que completa 
respectivamente os espaços em branco 
a) Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde ou órgão 

equivalente e Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente 

b) Governo Federal, Governo estadual e Governo 
Municipal 

c) Ministério da Saúde, Coordenadoria do Estado e 
Secretaria de Saúde 

d) Ministro da Saúde, Secretaria do Estado e  
Secretario Municipal de Saúde 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
25. Sobre o que dispõe a lei 8142/90 de 28 de 
dezembro de 1990. 
a) Criação e elaboração do regimento do SUS 
b) Participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos humanos na área 
da saúde e dá outras providências. 

c) Participação da iniciativa privada na gestão do 
Sistema Único de Saúde e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos humanos na área 
da saúde e dá outras providências. 

d) Participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e dá outras providências. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

 


