
 

PROCESSO SELETIVO 

EDITAL N° 001/2018/ESCUTA 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

PROVA DE TUTORIA CORRIGIDA 

 

 

Caro(a) candidato(a): antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir e aguarde a ordem 
do Fiscal para iniciar o Exame. 

1. Este Caderno contém 20 (vinte) questões objetivas. 

2. A prova terá duração de 2 (duas) horas. 

3. Após o início da prova, você deverá permanecer, no mínimo, 30 min dentro da sala do Exame. 

4. Você recebeu do Fiscal o Caderno de Prova, coloque seu nome e número de inscrição com caneta 
esferográfica de tinta azul no local em que há a indicação nesta página e no gabarito. 

5. Cada questão contém 4 (quatro) alternativas (A, B, C, D), das quais somente uma atende às 
condições do enunciado. Responda a todas as questões. Para o cômputo da nota, serão considerados 
apenas os acertos. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
Portanto, ao preencher a Folha de Respostas/Gabarito, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois não será 
substituída. 

7. Quando você terminar a prova, avise o Fiscal, pois ele recolherá a Folha de Respostas, e você 
poderá retirar-se da sala. 

8. Enquanto o candidato estiver realizando o Exame, SERÁ TERMINANTEMENTE PROIBIDO utilizar 
computador, notebook, tablets e similares, telefone celular (manter totalmente desligado, inclusive sem a 
possibilidade de emissão de alarme sonoro ou ruído de vibração), radiocomunicador ou aparelho eletrônico 
similar, chapéu, boné, lenço, gorro, óculos escuros ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos ao 
Exame. 

9. O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo resultará na desclassificação do 
candidato.   

 

BOA PROVA! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 - O Decreto Nº 9.057/2017, publicado na edição do Diário Oficial da União em maio/2017 atualiza a 

legislação sobre o tema e regulamenta a Educação à Distância no país, define, ainda, que 

 

1. A oferta de pós-graduação lato sensu EaD fica autorizada para as instituições de ensino superior 

que obtêm o credenciamento EaD, sem necessidade de credenciamento específico, tal como a modalidade 

presencial.  

2. O credenciamento exclusivo para cursos de pós-graduação latu sensu EaD fica restrito às escolas 

de governo.  

3. Os polos de EaD, por exemplo, passam a ser criados pelas instituições, que deverão informá-los ao 

MEC, respeitados os limites quantitativos definidos pelo ministério com base em avaliações institucionais 

baseadas na qualidade e infraestrutura. 

4. Regulamenta a oferta de cursos a distância para o ensino fundamental e para a educação 

profissional técnica de nível médio. 

Assinale a alternativa correta: 

a. [    ] Estão corretas as afirmativas 1, 3, e 4. 
b. [    ] Somente a afirmativa 2 está correta. 
c. [ x ] As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 
d. [    ] Todas as afirmativas estão corretas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2 - Conforme Lindner; Schulter (2017), a Educação a Distância, como modalidade de ensino, apresenta 

algumas características distintas, principalmente se comparada ao ensino presencial. No presencial os 

alunos estudam em salas de aulas físicas, frente e frente com os colegas de classe, com professores e toda 

a estrutura da escola, o que facilita a comunicação, a identificação e a criação de grupos. Esses elementos 

do modo presencial são importantes para o processo de ensino e aprendizagem e precisam de uma 

atenção especial na EaD. 

Pensando por esse prisma, podemos afirmar que: 

1. Como na EaD os alunos estão em locais geográficos diferentes, é preciso prever a facilitação de 

estudo, seja em grupos ou estudo individual. O estudante não pode perder a motivação e as oportunidades 

de aprendizado. 

2. Tradicionalmente, nas salas de aula físicas, o professor é o agente que compartilha o que sabe com 

os alunos. Na EaD, o conteúdo não está "com o professor", mas, sim, disseminado em rede nos materiais 

previamente planejados, nos links sugeridos, nas atividades, etc. 

3. As tecnologias de informação e comunicação ampliam significativamente as possibilidades de troca 

de mensagens, eliminando fronteiras espaço-temporais e propiciando o aproveitamento destas mensagens 

por grande número de pessoas, dispersas geograficamente. 

4. No ambiente virtual, todos conseguem falar com todos, em diferentes momentos e lugares, mesmo 

assim a construção do conhecimento coletivo ou a produção de atividades colaborativas fica prejudicada 

pela falta da interação física dos participantes do grupo. Trabalhos em grupo a distância não têm mostrado 

bons resultados. 

Assinale a alternativa correta: 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS EaD 



a. [    ] Estão corretas as afirmativas 1, 3, e 4. 
b. [ x ] Somente a afirmativa 4 não está correta. 
c. [    ] As afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
d. [    ] As afirmativas 2 e 4 estão corretas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3 - De acordo com os Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância (MEC, 2007), o 

corpo de tutores desempenha “papel de fundamental importância no processo educacional de cursos 

superiores a distância e compõe quadro diferenciado no interior das instituições”; além disso, o tutor “deve 

ser compreendido como um dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica” (BRASIL, 2007, p. 

21). Para Costa (2013) e para Brasil/MEC Brasil (2007) são atribuições do tutor:  

1. Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os estudantes 

2. Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso apoiando o professor da 

disciplina no desenvolvimento das atividades docentes. 

3. Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA e responder às 

solicitações dos alunos sem preocupação com o tempo de resposta. 

4. Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes e participar das atividades de 

capacitação e atualização promovidas pela instituição de ensino. 

5. Elaborar relatórios de acompanhamento dos alunos e participar do processo de avaliação da 

disciplina sob orientação do professor responsável.  

A partir das afirmativas apresentadas identifique e assinale a alternativa correta: 

a. [    ] Estão corretas as afirmativas 1, 4, e 5. 
b. [    ] As afirmativas 1, 3 e 5 estão corretas. 
c. [    ] Todas as afirmativas estão corretas. 
d. [ x ] Somente a afirmativa 3 não está correta. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4 - A incorporação de novas tecnologias de comunicação possibilitou o desenvolvimento de sistemas 

digitais que integram conjuntos de programas e funcionalidades em uma sofisticada arquitetura 

computacional que possibilitou o desenvolvimento de plataformas educacionais, capazes de gerenciar a 

aprendizagem e também aspectos administrativos e tecnológicos a ela relacionados. As plataformas 

educacionais são comumente denominadas Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVEAs) ou 

somente Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs). A nomenclatura reflete o conceito de “sala de aula 

on-line”, em que “a ideia de sistema eletrônico está presente mas é extrapolada pelo entendimento de que a 

educação não se faz sem ação e interação entre as pessoas” (FILATRO, 2008, p. 120). Com relação às 

plataformas educacionais é possível afirmar que: 

1. Os AVEAs são repositórios de materiais didáticos para a aprendizagem autoinstrucional. Em 

processo educacionais apoiados por AVEAs, o papel dos professores e tutores se resume a criação de uma 

trilha de aprendizagem para que o aprendiz tenha sugestão de como desenvolver seus estudos. 

2. Os AVEAs são, reconhecidamente, a ferramenta mais utilizada na EaD entre os recursos 

educacionais disponíveis, tanto para o compartilhamento de conteúdos quanto para a comunicação com os 

estudantes e desenvolvimento de atividades de aprendizagem. 

3. Os Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem podem ser utilizados em atividades presenciais, 

possibilitando aumentar as interações para além da sala de aula; encontros presenciais e atividades a 

distância; ou mesmo oferecendo suporte para a comunicação e troca de informações e interação entre os 

participantes. 

4. São espaços virtuais usados exclusivamente para publicação, o armazenamento e a 

disponibilização de materiais didáticos, como se fosse uma biblioteca virtual em que o aluno tem acesso aos 

materiais selecionados para determinada aprendizagem. 



Assinale a alternativa correta: 

a. [    ] Estão corretas as afirmativas 1, 2, e 4. 
b. [    ] Somente a afirmativa 2 está correta. 
c. [ x ] As afirmativas 2 e 3 estão corretas. 
d. [    ] Todas as afirmativas estão corretas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5 - Uma ampla variedade de atividades está disponível no AVEA para utilização em cada curso. De acordo 

com as necessidades de cada Unidade Curricular, curso ou assunto, o professor pode selecionar e utilizar 

as atividades que atendam às suas demandas. Cada atividade selecionada pode ser configurada a partir de 

diversas opções, tudo de acordo com a preferência e necessidade do professor, dos estudantes e dos 

objetivos de aprendizagem. 

Com relação a atividades possíveis no Moodle podemos afirmar que: 

1. O fórum pode ser utilizado para discutir suas dúvidas sobre determinada questão ou assunto, mas 

pode também ser um espaço para discussões mais amplas que se tornem pertinentes durante o curso. 

2. O  bate-papo, ou chat,  é  uma  atividade  em  que  estudantes,  professores  e  tutores estabelecem 

uma comunicação por escrito, on-line,  geralmente com dia e hora previamente  determinados.   

3. Os questionários são blocos de questões que podem ter diversos formatos. As questões mais 

utilizadas são as de múltipla escolha, associativas, verdadeiro ou falso e dissertativas. Em todos os 

formatos, inclusive as questões dissertativas, são corrigidas automaticamente pelo sistema, gerando o 

resultado de forma imediata ao estudante. 

4. O bate-papo, ou chat, é  semelhante  às  ferramentas  que  utilizam  bate-papo  em  tempo  real,  

como  Skype,  Facebook,  GTalk ou Whatsapp. Os estudantes podem conversar pelo chat sem a presença 

do professor ou tutor. Todos podem iniciar uma seção de chat. 

Assinale a opção correta: 

a. [ x ] Estão corretas as afirmativas 1, 2, e 4. 
b. [    ] Somente a afirmativa 1 está correta. 
c. [    ] As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. 
d. [    ] Todas as afirmativas estão corretas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6 - No que se refere às práticas de saúde, a intersetorialidade passa também a ser um componente e 

princípio essencial, sobretudo diante da crescente complexificação dos problemas enfrentados pela 

humanidade, como os problemas relacionados ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Assinale a opção 

que responde ao conceito de intersetorialidade.  

 

✔ a. É a intervenção coordenada de diversas instituições socioassistenciais e econômicas no 

desenvolvimento de ações de atenção integral para tratar de problemas de saúde, bem-estar e 

qualidade de vida da população. 

b. É o conjunto coordenado de intervenções das diferentes profissões que atuam no campo da saúde. 

c. É integração entre duas ou mais disciplinas ou áreas do conhecimento para um fim comum. É uma 

abordagem metodológica que integra conceitos, teorias e fórmulas na tentativa de compreender o 

objeto de estudo como um fenômeno sistêmico. 

d. É uma abordagem científica que visa a unidade do conhecimento. Desta forma, procura estimular 

uma nova compreensão da realidade articulando elementos que passam entre, além e através das 

disciplinas, numa busca de compreensão da complexidade. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7 - No ano de 2011, foi instituída a Portaria n.º 3.088, que define a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS. 

Há uma série de princípios que norteiam os serviços de base territorial e comunitária para o cuidado na 

Rede de Atenção Psicossocial. Assinale a alternativa que não corresponde a um desses princípios.  

a. Cuidado em liberdade. 

✔ b. Fortalecimento dos estigmas e preconceitos. 

b. Respeito aos Direitos Humanos. 
c. Estratégias de Redução de Danos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8 - As alternativas ao modelo hospitalocêntrico foram se construindo, inicialmente, com a implantação do 

primeiro Centro de Atenção Psicossocial do país, o CAPS Prof. Luiz da Rocha Cerqueira. Este serviço foi 

implantado na cidade de: 

a. Rio de Janeiro. 
b. Recife. 

✔ c. São Paulo. 

c. Belo Horizonte. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9 - No ano de 2001, foi aprovada a Lei n.º 10.216, importante marco para o cuidado em saúde mental e 

álcool e outras drogas. Esta lei definiu três tipos de internação psiquiátrica. Assinale a alternativa correta: 

a. Compulsória, não compulsória e involuntária. 

b. Involuntária, não compulsória e voluntária. 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



c. Consentida, não consentida e voluntária. 

✔ d. Voluntária, compulsória e involuntária. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10 - A história sobre o cuidado no campo de álcool e outras drogas foi influenciada também pela Reforma 

Psiquiátrica Brasileira. Assinale abaixo o item que não corresponde a um pressuposto da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira: 

a. O reconhecimento dos direitos dos pacientes: o direito ao tratamento, a ser informado, a recusar 

métodos terapêuticos, ao acesso às políticas sociais, ao reconhecimento de sua autonomia como 

sujeito de direitos.   

b. Organização de rede de serviços de base comunitária, abertos, próximos da residência do paciente, 

e eliminação das formas de tratamento de características asilares ou de confinamento. 

✔ c. Centralização e redução da rede de serviços, com incorporação decisiva da Atenção Básica 

e de agentes comunitários de saúde.  

d. Desinstitucionalização – os pacientes ainda submetidos a formas asilares de tratamento devem ser 

apoiados para construírem alternativas de vida fora das instituições. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11 - A Lei n.º 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 
de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental no cenário Brasileiro. Qual 
item abaixo não corresponde a um direito da pessoa com transtorno mental estabelecido pela Lei n.º 
10.216: 

a. Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando 
alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. 

✔ b. Ser tratada como pessoa com deficiência, pois foi acometida por uma doença que a 

incapacita para o trabalho. 

c. Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. 

d. Ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

12 - Tendo em vista a importância do tema do consumo, porte e comércio de drogas no mundo, algumas 

categorias vêm sendo bastante discutidas pelas diferentes disciplinas e áreas de conhecimento. Assinale a 

alternativa que corresponde a uma assertiva correta: 

✔ a. Na descriminalização, além de a conduta não ser mais punida com prisão, ela também deixa 

de ser considerada como crime. 

b. A despenalização é um modelo em que uma conduta não deixa de ser punida com prisão, mas 

continua sendo tipificada como crime. 

c. A legalização implica que a conduta passe a ser um comportamento completamente ilegal. 

d. A regulamentação implica no controle e contabilização da maioria dos materiais que passam a 

circular de forma ilícita no mercado. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



13 - A prática tolerante evita o julgamento moral sobre os comportamentos relacionados ao uso de 

substâncias psicoativas e às práticas sexuais, por exemplo, evitando intervenções autoritárias e 

preconceituosas,  bem como não obriga haver imediata e obrigatória extinção do uso de drogas – no âmbito 

da sociedade ou no caso de cada sujeito –. Seu foco incide na formulação de práticas, direcionadas aos 

usuários de drogas e aos grupos sociais com os quais eles convivem, que têm por objetivo a diminuição dos 

danos causados pelo uso de drogas. Essa prática contempla a diversidade, visto que compreende que cada 

sujeito estabelece uma relação particular com as substâncias e que a utilização de abordagens 

padronizadas como pacotes prontos e impostos para todos é ineficaz e excludente. Trata-se de um 

conceito/prática bastante difundido no campo de álcool e outras drogas. Das opções abaixo, assinale a 

alternativa que corresponde a esse conceito:  

✔ a. Redução de Danos. 

b. Cuidado integral. 
c. Abstinência. 
d. Tolerância. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

14 -  Sobre o consumo de drogas no Brasil, considerando o “uso na vida” como qualquer uso (inclusive um 

único uso experimental), os Levantamentos Domiciliares dos anos de 2001 e 2005 revelaram que: 

I - Comparando-se estimativas de dependentes de álcool e de tabaco realizadas nos anos de 

2001 e em 2005 revelam uma diminuição de 1,1% nas porcentagens.  

II – O uso na vida de maconha em 2005 aparece em primeiro lugar entre as drogas ilícitas. 

III - Em segundo lugar, as drogas com maior uso na vida, em 2005, exceto tabaco e álcool, foram 

os solventes. 

IV - Dados de 2005 verificaram uma diminuição de 0,6% no número de pessoas que declararam 

ter feito uso na vida de cocaína. 

Estão CORRETAS: 

a. As afirmativas I e IV. 
b. As afirmativas I e III. 
c. As afirmativas II e IV. 

✔ d. As afirmativas II e III. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

15 - Os meios de comunicação têm evidenciado nos últimos anos a chamada “epidemia do crack”. Em 

relação ao perfil dos usuários de crack e/ou similares, analise as afirmativas apresentadas abaixo e 

identifique a opção correta. 

I. Dados de 2012 estimaram a existência de 370 mil usuários de crack e/ou similares nas capitais 

brasileiras. Aproximadamente 80% destes fazem uso da substância em espaços privados. 

II. A média de tempo de uso de crack e/ou similares nas capitais é de 7 anos. 

III. A maioria dos usuários são homens e a média de idade é de 30 anos. 

IV. Outros dados indicam que os usuários têm pouco acesso aos serviços de atenção e tratamento de 

dependência química. 

Estão CORRETAS: 

a. As afirmativas I e III.  
b. As afirmativas I e IV. 
c. As afirmativas I, II e III. 

✔ d. As afirmativas II, III e IV. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

16 -  De acordo com o II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil (2005), 

dentre as drogas lícitas, o álcool é a mais consumida, seguida do tabaco. Dentre as diversas consequências 

do uso do álcool, os acidentes de trânsito ocasionados pela combinação entre álcool e direção representam 

um grave problema de saúde pública. Sobre esse cenário, analise as afirmativas apresentadas e identifique 

a opção correta: 

 

I. Segundo os dados do II LENAD, houve uma redução de 20% de motoristas que dirigiram no último 

ano sob efeito de bebida alcoólica. 

II. Estima-se que metade das mortes por acidentes de trânsito tem associação com o consumo de 
bebidas alcoólicas. 

III. A redução do índice de beber e dirigir possivelmente está associada a uma maior conscientização 

das pessoas, mobilizadas pelas campanhas de prevenção amplamente divulgadas nos serviços de 

saúde.  

IV. O padrão de beber e dirigir é mais comum entre os homens do que entre as mulheres. 

 

Estão CORRETAS: 

a. As afirmativas II e III.  
b. As afirmativas I, III e IV. 

✔ c. As afirmativas I, II e IV. 

d. As afirmativas II, III e IV. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

17 -  Pode-se afirmar que a história da humanidade é permeada pelo uso de substâncias psicotrópicas. Em 

rituais, experimentos, festas, ou seja, em diversos contextos, as drogas têm uma longa trajetória histórica. 

Sobre a história das drogas na humanidade assinale a afirmativa CORRETA: 

✔ a. O uso de substâncias psicoativas, em várias culturas, há milênios é, entre outros, um 

recurso para a ligação com divindades.  

b. A aplicação médica e farmacêutica das drogas possui registros desde a Antiguidade. A referência 

destas substâncias como fonte de prazer datam da segunda metade do século XVIII. 

c. A cocaína foi sintetizada pela primeira vez no século XX e, desde então, seu consumo esteve 

associado à obtenção do prazer, especialmente ao prazer sexual.  

d. Apesar de o álcool ser conhecido há bastante tempo, foi durante a Revolução Industrial que seu 

consumo se tornou um problema de saúde pública, devido ao elevado número de trabalhadores que 

consumiam a substância e prejudicavam a produção.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

18 - O álcool é uma substância lícita, seu consumo é amplamente difundido, principalmente associado ao 

contexto recreativo. Diante de uma realidade epidemiológica do aumento da incidência de doenças 

crônicas, emerge a necessidade de uma abordagem profissional ampliada, que considere os aspectos 

sociais envolvidos. Neste contexto, analise as afirmativas apresentadas: 

I. Muitas condições de saúde, entre elas a dependência de álcool e outras substâncias, são 

estigmatizadas pela população ou pelos profissionais de saúde. 



II. As percepções sobre o uso ou usuários de álcool ou outras drogas são de ordem social e não 

influenciam as políticas públicas. 

III. Profissionais de saúde envolvidos no diagnóstico ou tratamento da dependência do uso de álcool ou 

outras drogas que associam a dependência com fraqueza de caráter reforçam a perspectiva 

moralizante e estereotipada. 

IV. Numa sociedade em que a dependência de álcool e uso de outras drogas apresenta uma forte 

conotação moralizante, o estigma social se torna um grande problema para o usuário. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a. As afirmativas I, II e III estão corretas. 

✔ b. As afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c.   As afirmativas I, II e IV estão corretas. 

d. As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

19 - O desenvolvimento de Projetos de Intervenção, no campo da atenção aos problemas decorrentes do 

uso de drogas, assume grande relevância na atualidade. As ações propostas precisam, no entanto, 

adequar-se aos novos cenários e desafios impostos pela modernidade. Assim, fatores como o crescimento 

do tráfico de drogas, o fácil acesso a qualquer substância psicoativa, as condições sociais e culturais da 

contemporaneidade, implicando novas configurações familiares, e as modificações nas relações com o 

trabalho devem ser considerados de forma mais sistêmica e integrada à proposta de atenção. O 

desenvolvimento de programas e de projetos de atenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e 

outras drogas deve, portanto, considerar: 

 

I. As características e a diversidade cultural, identificando e compreendendo os diversos grupos que 

interagem no território e suas particularidades. 

II. A configuração das correlações de forças e poder no território, identificando as lideranças 

comunitárias e como elas podem contribuir (ou não) com o Projeto de Intervenção. 

III.  A participação da comunidade em todo o processo de construção, implementação e avaliação do 

projeto. 

IV. As principais drogas de uso e abuso na comunidade, a disponibilidade de serviços para 

atendimento e o cuidado uniprofissional.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

✔ a. As afirmativas I, II e III estão corretas. 

b. As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c. As afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d. As afirmativas II, III e IV estão corretas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

20-  Na avaliação de pessoas que fazem uso de álcool e/ou outras drogas, deve-se sempre considerar os 

aspectos individuais, clínicos, laborais, familiares e do meio social. A entrevista motivacional é um estilo 

de aconselhamento guiado por princípios fundamentais, centrado na pessoa, que tem como escopo 

estimular a mudança do comportamento. São princípios fundamentais da Entrevista Motivacional: 

I. Estimular confrontos diretos e indiretos. 

II. Expressar empatia. 

III. Perguntas abertas. 

IV. Promover a confiança e a capacidade do usuário. 



Assinale a alternativa CORRETA: 

a. Todas as afirmativas estão corretas. 

✔ b. As afirmativas II, III e IV estão corretas. 

c. As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d. As afirmativas I, II e IV estão corretas. 


