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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR / ARTE TERAPEUTA/ 
RECREADOR - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 11 (onze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
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18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) Espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31) Conforme dispõe os pressupostos da Política 
Nacional sobre Drogas – Pnad (Decreto nº 
9.761, de 11 de Abril de 2019), analise as 
afirmativas a seguir.  
I. Buscar incessantemente atingir o ideal de 

construção de uma sociedade protegida do uso 
de drogas lícitas e ilícitas e da dependência de 
tais drogas. 

II. A orientação central da Política Nacional sobre 
Drogas considera aspectos legais, culturais e 
científicos, especialmente, a posição 
majoritariamente contrária da população 
brasileira quanto às iniciativas de legalização de 
drogas. 

III. Reconhecer as diferenças entre o usuário, o 
dependente e o traficante de drogas e tratá-los 
de forma diferenciada, considerada a natureza, 
a quantidade da substância apreendida, o local 
e as condições em que se desenvolveu a ação 
de apreensão, as circunstâncias sociais e 
pessoais e a conduta e os antecedentes do 
agente, considerados obrigatoriamente em 
conjunto pelos agentes públicos incumbidos 
dessa tarefa, de acordo com a legislação. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas  
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
 

32) Sobre os objetivos da Política Nacional sobre 
Drogas – Pnad (Decreto nº 9.761, de 11 de abril 
de 2019), assinale a alternativa correta. 
a) Conscientizar e proteger a sociedade brasileira 

dos prejuízos sociais, econômicos e de saúde 
pública representados pelo uso indevido e pela 
dependência de drogas lícitas e ilícitas 

b) Estabelecer procedimentos de avaliação para 
as intervenções terapêuticas e de recuperação, 
com base em parâmetros comuns, de forma a 
permitir a comparação de resultados entre as 
diversas formas de intervenção, as suas ações 
e os serviços ofertados 

c) Estimular e apoiar, inclusive financeiramente, o 
trabalho de comunidades terapêuticas, de 
adesão e permanência voluntárias pelo 
acolhido, de caráter residencial e transitório, 
inclusive entidades que as congreguem ou as 
representem 

d) Estimular o trabalho de instituições residenciais 
de apoio provisório, criadas como etapa 
intermediária na recuperação, dedicadas à 
reinserção social e ocupacional após período de 
intervenção terapêutica aguda 

33) Para assegurar a qualidade dos profissionais 
arteterapeutas, da prática e da docência da 
arteterapia a União Brasileira de Associações 
de Arteterapia (UBAAT) foi fundada em 2006. 
Em relação ao Código de Ética dos 
Arteterapeutas aprovado pela UBAAT no que 
diz respeito Sessão I – Para Com O Cliente 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O arteterapeuta deve respeitar os direitos e a 

dignidade do cliente e, em todas as 
circunstâncias, atuar em seu benefício. 

(  ) O arteterapeuta deve preservar a integridade de 
seu cliente e não o explorar de forma sexual, 
financeira, ou buscar vantagens emocionais ou 
pessoais de qualquer natureza. 

(  ) O arteterapeuta não deve estabelecer com o 
cliente qualquer tipo de relacionamento sexual. 

(  ) O arteterapeuta deve prestar serviços somente 
em contexto de uma relação profissional e em 
espaços que garantam a segurança do cliente. 

(  ) O arteterapeuta deve considerar tanto as 
possibilidades quanto limitações físicas, mentais 
e emocionais do cliente, desenvolvendo 
objetivos apropriados para o atendimento às 
suas necessidades e avaliar constantemente o 
desenvolvimento do processo arteterapêutico. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V - F 
b) V - V - V - F - F 
c) V - F - F - V - F 
d) V - V - V - V - V 
 

34) A Portaria (Portaria nº 849, de 27 de março de 
2017) que inclui à Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares a Arteterapia e 
outras Práticas Integrativas e Complementares 
(PICS) destaca conceitualmente Arteterapia 
como uma prática que utiliza a arte como base 
do processo terapêutico. Em relação as 
técnicas da Arteterapia, assinale a alternativa 
correta. 
a) Pintura, desenho, sons, música, modelagem, 

colagem, mímica, tecelagem, expressão 
corporal e escultura 

b) Pintura, desenho, sons, música, colagem, 
mímica, tecelagem, expressão corporal e 
escultura 

c) Pintura, desenho, sons, música, modelagem, 
colagem, mímica, tecelagem e expressão 
corporal 

d) Pintura, desenho, música, modelagem, 
colagem, mímica, tecelagem, expressão 
corporal e escultura 
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35) Existem poucos estudos quantitativos sobre 
arteterapia para o tratamento da depressão, mas 
uma pesquisa brasileira (Ciasca et al., 2018) 
avaliou se a arteterapia é benéfica como 
tratamento adjuvante para depressão em idosos.  
 
A arteterapia como tratamento adjuvante para 
transtorno depressivo maior em idosos ______. 
 
Sobre os achados do estudo citado, assinale a 
alternativa que preencha corretamente a lacuna. 
a) não proporcionou melhoras nos sintomas 

depressivos e de ansiedade 
b) proporcionou melhorias nos sintomas 

depressivos e de ansiedade 
c) proporcionou melhorias nos sintomas 

depressivos 
d) proporcionou melhorias nos sintomas ansiosos 
 

36) Leia abaixo, o trecho extraído do Plano Nacional 
de Políticas sobre Drogas (PLANAD).  

(BRASIL, Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, 2022). 

______ envolve ações de educação preventiva com 
foco no indivíduo e no seu contexto sociocultural, 
buscando desestimular o uso inicial de drogas, promover 
a abstinência e conscientizar e incentivar a diminuição 
dos riscos associados ao uso, ao uso indevido e à 
dependência de drogas lícitas e ilícitas; 
 
______ abrange ações de atenção, cuidado, apoio, 
mútua ajuda, recuperação, tratamento, proteção, 
promoção, e reinserção social de usuários e 
dependentes de álcool e outras drogas; 
 
______ consiste em ações de repressão da produção 
não autorizada e do tráfico ilícito de drogas, além da 
regulação de substâncias controladas e ações de 
desenvolvimento sustentável; 
 
______ engloba as ações de expansão do 
conhecimento científico, desenvolvimento de 
indicadores, estatísticas e avaliação de políticas, 
programas e projetos; 
 
______ contempla as ações de coordenação e 
integração, além da promoção da transparência e da 
realização da prestação de contas da política sobre 
drogas para a sociedade. 
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Prevenção / Tratamento, Cuidado e Reinserção 

Social / Redução da Oferta / Pesquisa e 
Avaliação / Governança, Gestão e Integração 

b) Tratamento, Cuidado e Reinserção Social / 
Prevenção / Redução da Oferta / Pesquisa e 
Avaliação / Governança, Gestão e Integração 

c) Prevenção / Tratamento, Cuidado e Reinserção 
Social / Pesquisa e Avaliação / Redução da 
Oferta / Governança, Gestão e Integração 

d) Prevenção / Tratamento, Cuidado e Reinserção 
Social / Redução da Oferta / Governança, 
Gestão e Integração / Pesquisa e Avaliação 

37) Considerando as Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (PICS), analise as 
afirmativas a seguir. 
I. As PICS denominadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) como medicinas 
tradicionais e complementares, foram 
institucionalizadas no Sistema Único de Saúde 
(SUS) por meio da Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares no SUS 
(PNPIC), aprovada pela Portaria GM/MS nº 971, 
de 3 de maio de 2006.  

II. A oferta de serviços e produtos de homeopatia, 
medicina tradicional chinesa/acupuntura, 
plantas medicinais e fitoterapia, foi ampliada em 
março de 2017 incluindo arteterapia, ayurveda, 
biodança, dança circular, meditação, 
musicoterapia, naturopatia, osteopatia, 
quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, 
terapia comunitária integrativa e yoga, 
totalizando 19 práticas.  

III. Essas práticas ampliam as abordagens de 
cuidado e as possibilidades terapêuticas para os 
usuários, garantindo uma maior integralidade e 
resolutividade da atenção à saúde. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 
 

38) Leia abaixo, o trecho extraído de Guimarães e 
Saeki (2007): 
 
... “Nise Magalhães da Silveira nasceu em Maceió 
em 15 de fevereiro de 1905. Formou-se pela 
Faculdade de ______ da Bahia em 1926. Em 1933, 
aprovada por concurso público, torna-se ______ da 
antiga Assistência a Psicopatas e Profilaxia no Rio 
de Janeiro. Fundou em 1946 a Seção de 
Terapêutica Ocupacional e Reabilitação (STOR) do 
Centro Psiquiátrico Nacional no Engenho de Dentro 
na cidade ______. Em 1952, a partir do trabalho 
desenvolvido nesta seção do hospital, criou o 
Museu de ______. Mantinha contato e intercâmbio 
com ______, de quem traz grande influência para o 
Brasil através de cursos, simpósios e conferências, 
além da aplicação prática de contribuições 
junguianas e da publicação de vários estudos 
relacionados”... 
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Psicologia / Psicóloga / de Salvador / Imagens e 

pensamentos / Friedrich Nietzsche 
b) Medicina / Psiquiatra / do Rio de Janeiro / 

Imagens do Inconsciente / Carl Jung 
c) Medicina / Psiquiatra / do Rio de Janeiro / 

Imagens do Inconsciente / Sigmund Freud 
d) Terapia Ocupacional / Terapeuta Ocupacional / 

de São Paulo / Imagens da esquizofrenia / 
Sigmund Freud 
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39) Leia a seguir o trecho extraído de Leal (1994): 
 
“...O movimento Baságlia, que eu aprecio, e estou 

de acordo ..., é um movimento que ao meu ver 
não se ocupa do mundo interno do paciente...” 

 
Sobre o movimento Baságlia referido no trecho 
acima pela psiquiatra brasileira Nise da Silveira, 
assinale a alternativa correta. 
a) O movimento Baságlia citado, refere-se a cidade 

de Baságlia, no Sul da Itália, onde manicômios 
deixaram de existir a partir de 1980 

b) O movimento Baságlia citado, refere-se ao 
manicômio italiano onde mais de 200 pacientes 
morreram após um incêndio 

c) O movimento Basaglia citado, refere-se a 
proposta de ampliação da rede de manicômios 
na Itália no fim do século XX   

d) O movimento Basaglia citado, refere-se a 
Franco Basaglia, Psiquiatra italiano que dedicou 
a vida à luta antimanicomial, um dos 
responsáveis pelo encerramento dos hospitais 
psiquiátricos italianos em 1978 

 
40) Sobre Arteterapia e a reabilitação, analise as 

afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Arteterapia é uma área de atuação profissional 

que utiliza recursos artísticos com finalidade 
terapêutica.  

(  ) Na definição da Associação Brasileira de 
Arteterapia, é um modo de trabalhar utilizando a 
linguagem artística como base da comunicação 
cliente profissional.  

(  ) Sua essência é a criação estética e a elaboração 
artística em prol da saúde.  

(  ) A arteterapia usa a atividade artística como 
instrumento de intervenção profissional para a 
promoção da saúde e a qualidade de vida, 
abrangendo hoje as mais diversas linguagens: 
plástica, sonora, literária, dramática e corporal, 
a partir de técnicas expressivas como desenho, 
pintura, modelagem, música, poesia, 
dramatização e dança. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - V   c)  V - V - V - F 
b) V - F - V - V   d)  V - V - V - V 
 

41) Os movimentos de Reforma Psiquiátrica 
propiciaram, na segunda metade do século XX, 
a ascensão de um novo paradigma na 
assistência a portadores de transtornos 
mentais. O conceito de “recovery”, proposto a 
partir da década de 1970, insere-se nesse 
contexto. Assinale a alternativa correta sobre o 
conceito de “recovery”. 
a) Se propõe a substituir a reabilitação centrada em 

conceitos biomédicos, incorporando dimensões 
subjetivas ao cuidado em saúde mental 

b) Preconiza cura ou remissão de sintomas 
c) Trata-se de uma reabilitação centrada em 

conceitos biomédicos 
d) Explora exclusivamente na revisão da 

identidade, empoderamento, reconquista da 
esperança e concretização de planos 

42) A Arteterapia pode oferecer à criança 
hospitalizada oportunidade para lidar melhor 
com essa situação desfavorável e com isso 
facilitar sua adaptação às rotinas hospitalares 
(Valladares et al., 2011). 
 
Considerando o acima exposto, assinale a 
alternativa correta. 
a) Arteterapia é um meio inadequado para 

canalizar, de maneira positiva, as variáveis do 
desenvolvimento da criança hospitalizada e 
neutralizar os fatores de ordem afetiva que, 
naturalmente, surgem com a doença 

b) A criação de espaços de arteterapia pode 
dificultar a expressão das crianças de uma 
forma mais produtiva, pois esses locais 
impedem o desenvolvimento de suas 
potencialidades expressiva 

c) Nota-se que as intervenções de arteterapia 
prejudicam as crianças a desenvolver a 
capacidade de se relacionarem com a realidade 
externa, estabelecendo uma ponte entre o 
hospital e o ambiente externo 

d) Os dados mostraram que as crianças, de modo 
geral, registraram progresso após as 
intervenções de arteterapia, sobretudo nas 
categorias de funcionamento físico, nos padrões 
de relacionamento, humor, afetos e expressão 
temática 

 
43) Atividades que estimulem as funções 

sensoriais, cognitivas e motoras da pessoa 
idosa são importantes para proteger o intelecto 
e reduzir a sua deterioração. Essas atividades 
possibilitam a manutenção de suas 
capacidades cognitivas, assegurando uma 
melhor qualidade de vida na velhice. Nesse 
sentido, a arteterapia é uma ferramenta que 
pode ser utilizada na promoção da saúde da 
pessoa idosa. Nesse contexto, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A intervenção utilizando a Arteterapia promove 

positivamente um envelhecimento saudável, 
com redução das emoções negativas, melhora 
da autoestima e diminuição da ansiedade. 

II. A intervenção utilizando a Arteterapia permite a 
redução da frequência ou intensidade dos 
sintomas depressivos, contribuindo para o 
autoconhecimento, o resgate da autoestima e da 
confiança nos idosos.  

III. A intervenção utilizando a Arteterapia promove 
melhor aceitação do ambiente, aumento da 
autoestima e maior motivação para trabalho. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) As afirmativas I, II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
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44) Tanto no Brasil como em outros países a 
arteterapia tem sido usada na reabilitação. 
Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Arteterapia, segundo a classificação da Organização 

Mundial da Saúde, está na categoria de técnicas 
complementares de saúde, por tratar-se de uma área 
com um saber específico que pode contribuir na 
prevenção, manutenção e recuperação da saúde. 

(  ) A arteterapia ainda não consta no elenco da 
Classificação Brasileira de Ocupações. 

(  ) A arteterapia está em uma área transdisciplinar que 
promove a interface da arte, da educação, da 
psicologia e da mitologia com os mais diversos 
sistemas de crenças, resgatando por meio das artes 
a possibilidade de utilizar recursos expressivos e 
criativos para auxiliar as pessoas a contatar sua 
interioridade. 

(  ) A arteterapia tem uma longa história no trabalho com 
dificuldades relacionadas ao trauma, incluindo 
transtorno de estresse pós-traumático. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - V   c)  V - V - V - V 
b) V - V - V - F   d)  V - F - V - V 
 

45) Embora influenciados por diferentes áreas de 
conhecimento, o arteterapeuta incorporou uma série 
de outras abordagens em seu trabalho, como atenção 
plena, foco na compaixão, cognitivo-analítico. Porém, 
o uso de evidências científicas sólidas, ainda podem 
ser melhor exploradas e incorporadas as atividades 
do arteterapeuta. Mesmo assim, diferentes estudos 
apontam que a arteterapia pode impactar 
positivamente pessoas com transtorno de estresse 
pós-traumático. Assinale a alternativa correta, 
considerando a alterações positivas da arteterapia no 
transtorno de estresse pós-traumático. 
a) Mudanças em redes neurais 
b) Mudanças na expressão do cortisol 
c) Aumento da densidade mitocondrial 
d) Redução da densidade mitocondrial 
 

46) Abaixo é apresentado o trecho extraído de 
Chiang e colaboradores (2018): 
 
Tendências recentes na Psiquiatria em direção a uma 

abordagem mais ______ no tratamento de transtornos mentais 
têm colocado cada vez mais atenção em métodos como a 
______. Embora os avanços da medicina, tenham mantido os 
agentes farmacológicos na vanguarda do tratamento de 
transtornos psiquiátricos, muitos medicamentos contribuem 
para a má qualidade de vida e ______, mesmo quando os 
medicamentos são capazes de aliviar os principais ______ de 
um distúrbio. Cada vez mais, os profissionais de saúde 
sugerem arteterapia para atender ______ dos pacientes. 

 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) custosa / arteterapia / efeitos adversos / 

problemas / às necessidades de saúde 
b) holística / arteterapia / efeitos adversos / sintomas 

/ às necessidades de saúde 
c) holística / terapia em grupo / qualidade do sono / 

sintomas / às expectativas 
d) holística / terapia cognitiva / má alimentação / 

sintomas / às expectativas 

47) Em 2006, um Grupo de Trabalho do Departamento de 
Saúde sobre Artes e Saúde da Escócia relatou que as 
artes têm “uma clara contribuição para dar e oferecer 
grandes oportunidades na entrega de melhor saúde, 
bem-estar e experiência aprimorada para pacientes, 
usuários de serviços e funcionários”. Desta forma, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. A arte em hospitais geralmente é vista positivamente 

por pacientes e funcionários. 
II. Pacientes hospitalizados frequentemente expressam 

uma preferência por paisagens e cenas da natureza - 
respostas emocionais positivas a ambientes naturais. 

III. Os efeitos podem ser mediados por respostas 
psicológicas ao brilho e saturação das cores. As cores 
que provocam altos níveis de prazer com baixos níveis 
de excitação são mais propensas a induzir um estado 
de calma. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas  
b) As afirmativas I, II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas  
 

48) Sobre o uso de arteterapia com música para pacientes 
dependentes químicos, assinale a alternativa correta. 
a) Ainda não há consenso sobre os efeitos da 

arteterapia com música para pacientes dependentes 
químicos 

b) A arteterapia com música é o método mais eficaz no 
tratamento de pacientes dependentes químicos 

c) A arteterapia com música é o método mais eficaz no 
tratamento de pacientes dependentes químicos de 
álcool 

d) A arteterapia com música não é eficaz no tratamento 
de pacientes dependentes químicos 

 
49) No Rio de Janeiro, o Instituto municipal Nise da 

Silveira abriga várias experiências no campo da 
economia solidária, colaborativa e cooperativa. 
Uma delas é o Bloco Carnavalesco Loucura 
Suburbana, parte do complexo de cuidados em 
saúde mental da instituição, criada em 1999, onde 
antes funcionava o antigo Hospício. O Bloco nasceu 
do processo de desinstitucionalização do Centro 
Psiquiátrico Pedro II, que, com a municipalização da 
Saúde, passa a ser denominado Instituto Municipal 
de Assistência à Saúde Nise da Silveira. Desta 
forma, analise as afirmativas a seguir. 
I. As experiências de empreendimentos 

artísticos/culturais compreendem dimensões 
distintas, conectadas entre si, no âmbito dos 
sistemas de saúde mental: acolhimento, inciativa e 
solidariedade, nos modos de trabalhar dos serviços.  

II. São abrigados e/ou fomentados por instâncias 
governamentais, mas apoiados por distintos 
setores da sociedade civil, acontecendo nos 
territórios das políticas de saúde, o que os torna 
objeto interessante de análise.  

III. Destaca-se a relevância da experiência do sujeito 
em sofrimento psíquico produzir cultura, 
comercializar seus produtos gerando renda, 
adquirir autonomia e fazê-lo entre – e atravessando 
as – instâncias das políticas públicas, do conselho 
municipal de saúde, do mercado de artesanato, do 
movimento social da economia solidária.  

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas  
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas  
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50) A arteterapia utiliza de diferentes materiais 
expressivos. Considerando as diferentes 
possibilidades de linguagens, considere a 
linguagem modelagem. Desta forma, assinale a 
alternativa correta quanto aos materiais 
utilizados na linguagem modelagem. 
a) Criação de personagens e maquetes 
b) Tecelagem, bordado e costura 
c) Mosaico e assemblagem 
d) Argila, massa artesanal e biscuit  
 

51) Abaixo é apresentado o trecho extraído de 
Attard e colaboradores (2018): 
 
A arteterapia permite que os indivíduos usem a 
______ para se expressar criativamente e se 
comunicar de maneira diferente consigo mesmos, 
com os outros e com sua realidade. As diretrizes 
para tratamento de psicose e esquizofrenia 
sugerem que a arteterapia, são consideradas 
efetivas para melhorar os sintomas negativos da 
______. Apesar de tais indicações, o suporte para 
a utilidade da arteterapia está enraizado na teoria e 
na ______ e muito em pesquisa precisa ser melhor 
explorado na temática. 
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) arte / psicose / experiência clínica 
b) medicação / depressão / experiência clínica 
c) arte / depressão / experiência clínica 
d) medicação / psicose / política pública 
 

52) Sobre as ações do arteterapeuta na promoção, 
prevenção e atenção à saúde mental, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Arteterapia, não é uma alternativa médica 

recomendada como terapia complementar. 
II. Arteterapia tem sido utilizada como uma das 

intervenções médicas com bons efeitos clínicos 
nos transtornos mentais.  

III. Esses distúrbios incluem principalmente 
transtornos de depressão e ansiedade, 
comprometimento cognitivo e demências, 
doença de Alzheimer, esquizofrenia e autismo.  

IV. Assim, a arteterapia pode servir não apenas 
como um método terapêutico útil para ajudar os 
pacientes a se abrirem e compartilharem seus 
sentimentos, pontos de vista e experiências, 
mas também como um tratamento auxiliar no 
diagnóstico de doenças para ajudar os 
profissionais de saúde a obterem informações 
complementares.  

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas  

53) O grupo, como modalidade de cuidado coletivo 
à população, tem se tornado frequente nos 
serviços de saúde, devido ao seu 
reconhecimento enquanto prática de educação 
em saúde. Sobre a organização e planejamento 
de Grupo, assinale a alternativa correta. 
a) O cuidado em grupo envolve, a partir de 

relações interpessoais, a constituição de 
subjetividade e do psiquismo, a elaboração do 
conhecimento e a aprendizagem em saúde 

b) O referencial teórico não é a fundamentação 
teórica do grupo, na qual os profissionais da 
saúde se apoiam para conduzir a intervenção 

c) Após o objetivo elaborado, dado que ele é fixo, 
não se deve ter um guia para o desenvolvimento 
do grupo 

d) Os temas podem ser identificados apenas após 
o início do grupo 

 
54) O transtorno do espectro do autismo (TEA) é 

uma síndrome do neurodesenvolvimento 
heterogênea sem etiologia patológica ou 
neurobiológica unificada, caracterizada por 
dificuldades na interação social, problemas de 
comunicação e tendência a se envolver em 
comportamentos repetitivos. Analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A arteterapia é uma forma de expressão que 

abre as portas para a comunicação sem 
interação verbal.  

II. A arteterapia oferece aos terapeutas a 
oportunidade de interagir individualmente com 
indivíduos com autismo e fazer conexões 
amplas de maneira mais confortável e eficaz. 

III. Portanto, encorajar crianças com TEA a 
expressar sua experiência usando expressões 
não verbais é desnecessário para seu 
desenvolvimento. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas  
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas  
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55) De acordo com as estatísticas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 1 em cada 8 homens e 
1 em cada 10 mulheres desenvolverão câncer 
ao longo da vida. O diagnóstico pode causar 
sofrimento físico, sofrimento psicológico e 
interrupção do apoio social. Os pacientes com 
câncer sofrem de muitos sintomas, como 
ansiedade, depressão, fadiga, dor e sintomas 
relacionados à terapia. Interessantemente, a 
arteterapia, um dos tratamentos não 
farmacológicos disponíveis, torna-se cada vez 
mais popular. Sobre o uso de arteterapia na fase 
de tratamento câncer, assinale a alternativa 
correta. 
a) A arteterapia tem efeito positivo na qualidade de 

vida e sintomas em pacientes com câncer e 
pode ser usada como tratamento complementar 

b) A arteterapia tem um efeito positivo na 
gravidade do câncer e pode ser usada como 
tratamento de primeira escolha para pacientes 
com câncer 

c) A arteterapia tem um efeito negativo na 
qualidade de vida e sintomas em pacientes com 
câncer e não pode ser usada como tratamento 
complementar 

d) A arteterapia tem um efeito neutro na qualidade 
de vida e sintomas em pacientes com câncer 

 
56) Dado o crescente interesse na prática e na 

pesquisa em arteterapia, é importante 
investigar como os arteterapeutas se envolvem 
com a tecnologia digital ou como (e se) a prática 
pode ser adaptada com segurança para incluir 
novos modos potenciais de entrega e novas 
mídias artísticas. 
Desta forma, analise as afirmativas a seguir. 
I. Pesquisas crescentes ilustram o aumento do 

uso da tecnologia digital por arteterapeutas, 
tanto para entrega on-line quanto para criação 
de arte digital.  

II. As oportunidades potencialmente imensas que 
a tecnologia traz para a arteterapia devem ser 
consideradas juntamente com limitações e 
desafios de natureza clínica, pragmática e ética.  

III. Tecnologia pode aumentar a relevância e o 
alcance da arteterapia sem comprometer a 
segurança dos clientes e os princípios 
fundamentais da profissão. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas  
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas  

57) Abaixo é apresentado o trecho do texto extraído 
de  Wei &  Zhong (2022): 
 
“...Visitar museus pode inspirar autorreflexão e 
resultados ______ de longo prazo, especialmente 
em relação à consciência social. A experiência do 
ambiente do ______ desempenha um papel 
importante na recuperação psicológica das 
crianças. É um processo de aculturação que conta 
com métodos pedagógicos, desenvolvimento, 
realização e aquisição de novos ______. O museu 
tornou-se gradualmente um novo meio para ajudar 
os seres humanos a se conectarem com a ______ 
e a se moverem em direção à “igualdade e 
inclusão”. 
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) físicos / museu / conhecimentos / internet 
b) cognitivos / museu / conhecimentos / sociedade 
c) cognitivos / ambulatório / colegas / sociedade 
d) físicos / museu / colegas / internet    
 

58) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A arteterapia é um processo terapêutico que 

desconsidera as diferentes técnicas artísticas, a 
fim de auxiliar o cliente a se conhecer, por meio 
da pintura, escultura, desenho, dramatização e 
contação de histórias. 

(  ) O arteterapeuta mergulha junto com o cliente, 
num mundo imaginário e, ao mesmo tempo real, 
conduzindo-o na busca do autoconhecimento.  

(  ) E, neste processo, o cliente entra em contato 
com conteúdos submersos do inconsciente para 
reconhecê-los e aprender a viver da melhor 
maneira possível, preservando a saúde mental 
e corporal.  

(  ) Neste sentido, observamos que há um 
entrelaçamento entre a Arteterapia e a 
Psicologia Analítica, pois Jung (2011) ressalta 
que o homem deve ser visto por inteiro, ou seja, 
como um todo; pertencente a uma comunidade, 
num determinado momento, não poderia, 
portanto, ser visto dissociado do seu contexto 
social, cultural e universal. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - V - F 
b) F - V - F - V 
c) F - V - V - V 
d) V - F - F - V 
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59) Leia abaixo, o trecho extraído de Malhotra, 
Anand e Kaimal (2022): 
 
Lesões por queimaduras são consideradas 
agudamente ______. Diante de uma experiência 
traumática, os caminhos ______ para a produção 
da fala são bloqueados, o que codifica as memórias 
traumáticas visualmente muitas vezes descritas 
como terror mudo. Ao acessar os aspectos verbais 
e não verbais da memória, a ______ pode ser 
usada para fornecer uma maneira de comunicar e 
processar experiências traumáticas. A arteterapia 
em centros de queimados pode atender às 
necessidades ______ relacionadas ao manejo da 
dor por meio da distração com a arte e oferecer um 
meio de lidar com o estresse, trauma ou 
pensamentos e sentimentos que são difíceis de 
descrever simplesmente em palavras.  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) traumatizantes / neurológicos / arteterapia / 

psicossociais 
b) inflamatórias / cardiovasculares / arteterapia / 

psicossociais 
c) traumatizantes / neurológicos / prescrição 

medicamentosa / físicas 
d) inflamatórias / cardiovasculares / prescrição 

medicamentosa / psicossociais 
 

60) Analise as afirmativas a seguir sobre arteterapia 
em pacientes pediátricos oncológicos e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) As crianças conseguem se comunicar melhor 

com a família e os provedores por meio da arte. 
(  ) A produção de arte cria uma saída para 

expressar emoções e sentimentos subjacentes. 
(  ) A arteterapia ajuda a desenvolver habilidades de 

enfrentamento em crianças em tratamento de 
câncer. 

(  ) As crianças apresentam sintomas e 
comportamento melhorados após a arteterapia. 

(  ) Uma maior qualidade de vida e plano de 
cuidados podem resultar da arteterapia. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - V - V 
b) V - F - V - V - V  
c) V - V - V - F - V 
d) V - V - V - V - V 
 


