Número de inscrição

ESCOLA FIOCRUZ DE GOVERNO
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Saúde
Prova de Conhecimentos Específicos
Nome completo: __________________________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________________________
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Preencha os seus dados nos locais apropriados e assine no campo indicado acima.
2. Certifique-se de ter preenchido todas as informações corretamente, pois esta é a sua
identificação.
3. Não será permitida qualquer forma de consulta a materiais ou a outras pessoas durante a
realização da prova. O candidato que desrespeitar esta condição estará automaticamente
eliminado da seleção.
4. A prova vale 10,0 pontos.
5. A prova contém 4 questões dissertativas, numeradas de 1 (um) a 4 (quatro). A questão 1 é
obrigatória e vale 4 (quatro) pontos. Para as questões 2 a 4, você deverá ESCOLHER
APENAS 2 (DUAS) QUESTÕES para responder. As questões 2 a 4 valem 3 (três) pontos
cada uma.
6. Escreva o seu número de inscrição no local indicado na parte superior de todas as folhas de
respostas.
7. Utilize exclusivamente o espaço disponibilizado para a resposta a cada questão, pois nada
escrito fora deste espaço será considerado na correção.
8. Ao terminar, chame o responsável pela aplicação da prova e entregue-lhe sua folha de
respostas e este caderno de questões completo. Não será permitido ao candidato levar consigo
qualquer parte deste caderno de questões.
Boa sorte!
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Questão 1 (obrigatória, 4 pontos)
Texto introdutório:
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) integram uma agenda mundial sobre o
Desenvolvimento Sustentável até 2030, que inclui a erradicação da pobreza, segurança alimentar,
agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e
saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades
sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento
econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros. A Agenda 2030 é extremamente
abrangente e desafiadora, exigindo o envolvimento profundo de diversos setores da sociedade,
incluindo a sociedade civil, governos locais, setor privado e academia para a ação cooperativa dentre
esses atores no atingimento dos ODS.
No contexto do desenvolvimento sustentável, as políticas públicas têm alta relevância e
incluem a ação dos governos para o alcance da sua efetividade. No campo da saúde, o SUS é a mais
importante política pública no Brasil e enfrenta um amplo e complexo conjunto de desafios de
implementação. Estes desafios têm interface direta com os fatores inerentes ao desenvolvimento
nacional, bem como a outros aspectos da cultura política e da organização social e institucional do
Estado Brasileiro. Por outro lado, o intercâmbio entre ciência, tecnologia e sociedade e a interseção
entre pesquisa e ação para o desenvolvimento sustentável e saúde inclui a geração de produtos,
técnicas e metodologias replicáveis visando o exercício da cidadania, transformação social e o
fortalecimento da saúde e qualidade de vida no âmbito dos territórios. Do âmbito local ao global, a
perspectiva de integração do conhecimento científico e social, nas suas diferentes formas, também se
reflete em desafios concretos para o alcance do desenvolvimento sustentável.
Enunciado:
A figura 1 a seguir apresenta os 17 (dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Considerando o texto introdutório acima e as referências bibliográficas indicadas na seção 10.2.7 do
edital de Chamada Pública deste processo seletivo, ESCOLHA UM DOS 17 ODS e disserte sobre
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como as Políticas Públicas podem promover sua realização, discutindo sobre como as relações entre
ciência, tecnologia e sociedade podem favorecer o desenvolvimento humano em territórios saudáveis
e sustentáveis.
Figura 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Fonte: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/134objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods
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Atenção: Escolha APENAS 2 (duas) questões dentre as seguintes e responda conforme se pede
no enunciado da questão.
Questão 2 (3 pontos)
Enunciado:
Os ODS, em continuidade aos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM, 2000-2015),
dedicaram espaço privilegiado para a agenda da Saúde Pública global. Considerando a relação entre
os ODS e as especificidades da política pública brasileira, disserte sobre:
-

Metas e meios de implementação;

-

Desafios para consolidação dos arranjos de governança para políticas públicas;

-

A meta da universalidade da cobertura de saúde.

Questão 3 (3 pontos)
Texto introdutório:
“O conceito de redes de inovação ultrapassa o conceito de sistemas por incluir uma diversidade maior
de atores e por constituir uma nova forma de organização para a produção do conhecimento, baseada
na colaboração e na interação. A extensão dessas redes estaria condicionada pelo crescimento da
complexidade do conhecimento e dos demais recursos necessários ao processo de inovação”.
(RIVERA; ARTMANN, 2016, S3)
Enunciado:
No âmbito da saúde, as Redes de Pesquisa que articulam ciência e tecnologia e as Redes de Atenção
são atualmente dispositivos estratégicos. Elenque e discorra sobre os requisitos para consolidação
dessas redes para a saúde, em um contexto intersetorial e interdisciplinar.
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Questão 4 (3 pontos)
Texto introdutório:
“Muito além de ser meramente o espaço político-operativo do sistema de saúde, o território do distrito
sanitário ou do município, onde se verifica a interação população-serviços no nível local, caracterizase por uma população específica, vivendo em tempo e espaço determinados, com problemas de saúde
definidos e que interage com os gestores das distintas unidades prestadoras de serviços de saúde. Esse
espaço apresenta, portanto, além de uma extensão geométrica, um perfil demográfico,
epidemiológico, administrativo, tecnológico, político, social e cultural, que o caracteriza como um
território em permanente construção”. (MONKEN; BARCELLOS, 2005, p. 889)
Enunciado:
Reflita sobre o excerto acima, e disserte sobre os conceitos de território / territorialidades/
territorializações, vinculando estes conceitos com as práticas de vigilância em saúde OU de promoção
da justiça social, no âmbito das Políticas Públicas.

Número de inscrição

Prova de Conhecimentos Específicos
Folha de respostas
Questão 1 (4 pontos) – Escreva a resposta no espaço abaixo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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Indique a questão escolhida e escreva a resposta respectiva no espaço respectivo.
Questão ____ (3 pontos).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Indique a questão escolhida e escreva a resposta respectiva no espaço respectivo.
Questão ____ (3 pontos).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

