ESCOLA FIOCRUZ DE GOVERNO
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Saúde

Parte I - AVALIAÇÃO OBJETIVA
Nome: ____________________________________________Inscrição nº: __________
Assinatura:_____________________________________________________________

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
a) Preencha seus dados nos locais apropriados e assine no campo indicado. Não
esqueça de preencher a folha de gabarito.
b) Certifique-se de ter preenchido todas as informações corretamente, pois este é o
seu documento de identificação.
c) 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.
d) Na prova há 16 questões de múltipla escolha, com quatro opções: a, b, c e d.

e) No gabarito, as questões estão representadas por seus respectivos números.
Marque com um “X” a alternativa que considerar correta. Há apenas uma
alternativa correta para cada questão. O gabarito encontra-se na última página
desta avaliação.

f) Ao terminar, chame o responsável pela aplicação da prova e entregue-lhe o
gabarito e este caderno de questões completo. Não será permitido ao candidato
levar consigo qualquer parte deste caderno de questões.
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Nas questões a seguir assinale o que se pede
(Peso 4):

Questão 1 – Durante o governo militar, surgiu
o Movimento pela Reforma Sanitária defendendo
a democratização da saúde. Neste período,
foram constituídas entidades importantes que
deram suporte ao movimento. São elas:
a.
(...) O Centro de Articulação das
Entidades de Saúde (CARES) e o Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS);
b.
(...) O Conselho Nacional de Secretários
de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS);
c.
(...) O Centro Brasileiro de Estudos de
Saúde (CEBES) e a Associação Brasileira de PósGraduação em Saúde Coletiva (ABRASCO);
d.
(...) O governo de exceção impediu o
surgimento de qualquer entidade para suporte
ao Movimento Sanitário Brasileiro, visto que não
havia liberdade para tais iniciativas no país, na
ocasião.
Questão 2 – A expressão Único no nome do
SUS significa a unificação da dualidade
institucional e política constituídas na Era
Vargas, para as ações de saúde: uma
corporativista e outra universalista. Com base
nesta
afirmativa,
escolha
a
alternativa
verdadeira:
a.
(...) A Era Vargas se distinguiu na história
política brasileira por ter inaugurado o Sistema
Único de Saúde, que em 1988, passou a ser
norma constitucional;
b.
(...) A palavra Único no Sistema Único de
Saúde quer significar que a Assistência Médica
deve ser oferecida de modo igualitário a toda a
população, não havendo discrepâncias na
qualidade da oferta de serviços entre uma região
e outra do país.

c.
(...) O nome Único no SUS é devido à
escolha política e institucional de unificar a
gestão do sistema sob a égide das NOBs e
NOAS.
d.
(...) A expressão Único no nome do SUS
advém da unificação institucional e política das
ações de saúde tanto individual como coletiva,
tratadas em formatos distintos na Era Vargas
Questão
3
–
Existem
desigualdades
geográficas e sociais nas taxas de morbidade e
mortalidade, no Brasil. Com base na afirmativa
escolha a alternativa correta:
a.
(...) A taxa de mortalidade infantil na
região Sul é mais alta que na região Nordeste;
b.
(...) O nível de renda e a escolaridade
das pessoas nas diferentes regiões do país se
equivalem;
c.
(...) Há prevalência da hipertensão em
diferentes raças e cor da pele;
d.
(...) Neste início do Século XXI, a
expectativa de vida do brasileiro gira em torno
de 92,8 anos.
Questão 4 - Com relação à organização e
oferta de serviço de saúde é incorreto afirmar
que:
a)
(...) O sistema de saúde brasileiro é
organizado como uma rede regionalizada de
serviço e existem mecanismos eficazes de
regulação e de referência e contrarreferência,
como
por
exemplo,
o
sistema
de
gerenciamento de lista de espera para
transplantes de órgãos;

b)

(...) As unidades de Pronto Atendimento

foram criadas em 2008 para aliviar as
demandas das emergências hospitalares,
funcionando 24 horas e articuladas com o
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU);
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c)
(...) A atenção secundária é pouco
regulamentada e os procedimentos de média
complexidade, frequentemente, são preteridos
em favor dos procedimentos de baixo custo;
d)
(...) A força de trabalho na atenção
básica
apresenta
alta
rotatividade,
particularmente
por
conta
das
distintas
estruturas salariais e contratos de empregos
oferecidos pelos diferentes municípios.
Questão 5 - Considerando a Estratégia de
Saúde da Família como reorganizadora da
atenção básica à saúde no Brasil, analise os
itens a seguir.
I.
A Estratégia de Saúde da Família
pressupõe o atendimento, de uma equipe
médica, a um grupo de famílias de um dado
território, com a função medicalizadora.
II.
A Estratégia da Saúde da Família requer
baixa complexidade tecnológica nos campos do
conhecimento
e
do
desenvolvimento
de
habilidades e de mudanças de atitude.

de estudos e levantamentos realizados de
forma ocasional.
II. O
foco
dirigido
para
determinados
resultados
específicos,
procurando
estabelecer os objetivos e as metas a
serem alcançadas.
III. A
utilização
de
dados
diretamente
relacionados com práticas de saúde
pública, particularmente os referentes à
morbidade e à mortalidade.
IV. O
sentido
utilitário,
pragmático
da
atividade que, em última análise, visa
estabelecer o controle de doenças e não
apenas ampliar o conhecimento sobre as
mesmas.
a)

(...) Todas as assertivas estão corretas.

b)

(...) Todas as assertivas estão erradas

c)

(...) Apenas as assertivas I, II e IV estão

corretas.
d)

III.
A redução na taxa de mortalidade infantil
pós-neonatal está associado ao uso do PSF.
IV.
A Estratégia de Saúde da Família requer
baixa complexidade tecnológica nos campos do
conhecimento
e
do
desenvolvimento
de
habilidades e de mudanças de atitudes.
Pode-se afirmar que são corretos os itens:
a)

(...) I, e III

b)

(...) II e IV

c)

(...) III e IV

d)

(...) Todos itens estão corretos

Questão 6 - Assinale a opção correta sobre os
elementos característicos da atividade de
vigilância em saúde:
I.

O
caráter
de
atividade
contínua,
permanente e sistemática, o que a diferencia

(...) Apenas as assertivas II, III e IV

estão corretas.
Questão 7 - Verifique se são verdadeiras ou
falsas as seguintes afirmações sobre as
conquistas, desafios e obstáculos do SUS:
I. (...) A gestão do trabalho avançou em
aspectos
significativos,
com
inovações
institucionais, formação de trabalhadores e
ampliação da participação social em saúde.
II. (...) Os desafios políticos permanecem
relevantes, mas a redução das desigualdades
de renda, poder e saúde representa um
horizonte promissor à consecução do direito à
saúde no Brasil.
III. (...) A garantia de que o SUS não estará
na direção do modelo norte-americano (EUA)
depende fundamentalmente da ampliação do
financiamento federal.
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IV. (...) A redefinição da articulação públicoprivado constitui nó crítico a ser superado,
dada a convergência de pressões pela
privatização, tanto de setores identificados à
direita, como à esquerda no cenário político
nacional.

III. (...) O financiamento federal cresceu em
torno de quatro vezes na última década,
ampliando a porcentagem destinada ao
sistema de saúde.
IV. (...) O SUS tem apresentado a tendência de
estruturar subsistemas paralelos, para atender
necessidades
específicas,
ocasionando
dificuldades de coordenação e continuidade do
cuidado.

a)

(...) V F F V

b)

(...) F F F V

c)

(...) V V V F

a)

(...) V F V F

d)

(...) F V F F

b)

(...) V F F V

c)

(...) V V F V

d)

(...) V V V F

Questão 8 Identifique entre as afirmações
aquela que não corresponde à análise sobre a
implementação da atenção básica no SUS.
a) (...) A atenção básica no SUS tem a
função de oferecer acesso universal e um
conjunto abrangente de serviços, com base na
concepção ampliada de saúde e de seus
determinantes.
b) (...) Os investimentos na atenção básica
trouxeram resultados positivos. O uso dos
serviços da ESF ampliou a cobertura e o acesso
ao sistema de saúde.
c) (...) A integração da atenção básica com
os outros níveis assistenciais tem possibilitado
a
configuração
de
redes
de
atenção
regionalizadas.

Questão 10 - Indique qual opção contradiz o
paradigma da complexidade:
(...) A noção de não linearidade trabalha
com
a
propriedade
de
interconexões
sistêmicas, que vão além das relações doseresposta.

a)

(...) O paradigma da complexidade
constitui uma nova concepção de ciência.

b)

(...) A complexidade de um modelo pode
ser entendida como sua natureza não
finalística.

c)

(...) Aventa a imprecisão de limites entre
elementos do sistema e o borramento das
fronteiras inter e intra sistemas.

d)
d) (...) A expansão e consolidação da ESF
são dificultadas, entre outras coisas, pela
presença nos territórios locais de unidades
tradicionais de atenção básica.
Questão 9 - Verifique se são verdadeiras ou
falsas as seguintes afirmações sobre o SUS:
I.
(...) Houve uma ampliação dos serviços
de saúde depois da implantação do SUS.
II.
(...) A oferta de leitos hospitalares
financiados pelo setor público não é suficiente,
tendo sido observada a diminuição da
densidade de leitos hospitalares no Brasil,
entre 1993 e 2009.

Questão 11 - Jeca Tatu era um pobre
caboclo que morava no mato, numa casinha
de sapé. Vivia na maior pobreza, em
companhia da mulher, muito magra e feia e
de vários filhinhos pálidos e tristes.
[...] Um dia um doutor portou lá por causa da
chuva e espantou-se de tanta miséria. Vendo
o caboclo tão amarelo e chucro, resolveu
examiná-lo.
Amigo Jeca, o que você tem é doença.
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Pode ser. Sinto uma canseira sem fim, e dor
de cabeça, e uma pontada aqui no peito que
responde na cacunda.
Isso mesmo. Você sofre de ancilostomíase.
Anci... o quê?
Sofre de amarelão, entende? Uma doença
que muitos confundem com a maleita. O
doutor receitou o remédio adequado; depois
disse: "E trate de comprar um par de botinas
e nunca mais me ande descalço, nem beba
pinga, ouviu?"
Jeca ficou cismando. Não acreditava muito
nas palavras da ciência, mas por fim resolveu
comprar os remédios, e também um par de
botinas ringideiras.
(Monteiro Lobato,
adaptações)

Jeca

Tatu,

1935,

com

A partir do texto, assinale a alternativa
incorreta:
a) (...) As previsões do artigo. 196 da
Constituição Federal de 1988, no que se
refere às três dimensões do cuidado estão
consideradas no uso da botina ringideira, em
manter-se calçado e tomar o remédio do
doutor.
b) (...) A realidade sanitária brasileira se
caracteriza pelo aumento das doenças
crônicas não transmissíveis sem, contudo,
haver controlado as infecto-parasitárias.
c) (...) Os determinantes sociais da saúde
não têm íntima relação com as enfermidades.
Zeca Tatu adoeceu por andar descalço, um
hábito do interior.
d) (...) As ações referidas no texto, com o
cuidado com a saúde de Zeca Tatu revelam a
relevância pública dos serviços da saúde.
Questão 12 - A articulação intersetorial é
considerada um importante princípio para a
construção da proposta desenhada para o
SUS.
As
alternativas
justificam
esta
afirmação, exceto:

a) (...) A articulação intersetorial garante
que o processo saúde-adoecimento seja
analisado de forma ampliada, de modo a
reconhecer os múltiplos aspectos que
contribuem para o seu entendimento.
b) (...) A intersetorialidade se configura como
uma estratégia de gestão baseada na
articulação dos diversos setores e das
diversas políticas públicas, que tem sido
plenamente adotada no campo da saúde.
c) (...) A articulação intersetorial incentiva a
convocação de outros setores na construção
de políticas, a fim de identificar, em conjunto,
parâmetros sanitários sobre melhoria da
qualidade de vida da população.
d) (...) Por meio da articulação intersetorial,
busca-se
identificar
soluções
para
a
sustentação da promoção da equidade no
campo da saúde.
Questão 13 - Com relação aos projetos
metodológicos de organização da prática
científica e tecnológica, podemos afirmar:
a) (...) A ciência se constitui unicamente a
partir da realização de pesquisas que se
dedicam a investigar os objetos, de modo a
corroborar ou refutar teses já existentes.
b) (...) A pluridisciplinaridade se configura
como um sistema de justaposição de
disciplinas que se encontram em um único
nível, mas que não viabiliza uma cooperação
sistemática entre as mesmas.
c) (...) A abordagem transdisciplinar propõe
que a ciência seja reconhecida como rede de
instituições do campo científico e como modo
de produção de conhecimento, cuja relação
entre tais elementos seja mediada pela
concepção de prática científica.
e)

(...) Nenhuma das respostas anteriores.

Questão 14 - As alternativas abaixo abordam
a implementação do SUS no Brasil. Leia e
assinale com Verdadeiro (V) ou Falso (F):
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I.(...) A estruturação do SUS se deu por meio
da participação social, institucionalizada na
Constituição
de
1988
e
que
assumiu
importante
papel
na
formulação
das
estratégias de saúde e no controle social.
II. (...) A intersetorialidade é importante para a
atenção básica, principalmente no campo da
promoção da saúde e de prevenção de
doenças.
III. (...) A implementação do SUS se deu com
base na descentralização do sistema de saúde,
e fortaleceu a legislação já existente.
IV. (...) A consequência da articulação do
serviço público com o privado, que visa a
ampliação do oferecimento de serviços de
saúde, é a garantia de qualidade dos tipos de
serviços oferecidos.
a)

(...) V F V F

b)

(...) V F V V

c)

(...) F F F V

d)

(...) V V F F

Questão 15 – A observação contínua e a
coleta sistemática de dados sobre doenças
caracteriza uma essencial atividade na saúde
pública. Responda corretamente:
a)
(...) Trata-se de ação típica da atividade
de vigilância ambiental.
b) (...) Trata-se de ação atípica da atividade
de vigilância epidemiológica.
c)
(...) Trata-se de ação típica da atividade
de vigilância sanitária.
d)
(...) Trata-se de ação típica da vigilância
em saúde.
Questão 16 – Os entes federados têm
competência no que se refere à Educação
Permanente em Vigilância em Saúde. Com
base na afirmativa, responda V para verdadeiro
e F para falso.

I.(...)Compete ao município a promoção e
execução da educação permanente, ao estado
compete o fomento e a execução da atividade
e à União compete a participação ou execução
da educação permanente em vigilância em
saúde.
II. (...)Compete ao município a promoção e
execução da educação permanente; ao estado
compete o fomento e execução da atividade; e
à União compete a participação e execução da
educação permanente em vigilância em saúde,
de acordo com a política de Desenvolvimento
Profissional e a Educação Permanente dos
Trabalhadores da Saúde.
III. (...)Aos Municípios competem a execução
da educação permanente em vigilância em
saúde sem, contudo, haver a atividade de
promoção, pois esta é competência dos
estados da federação.
IV. (...)Não há, ainda, uma política pública
estabelecida para a educação permanente em
vigilância em saúde.
a)

(...) F F F F

b)

(...) V V V V

c)

(...) V F F F

d)

(...) V F V V

ESCOLA FIOCRUZ DE GOVERNO
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Saúde
N° Inscrição:

GABARITO
Marque com um “X” a alternativa que considerar correta. Há apenas uma alternativa
correta para cada questão.

QUESTÃO

ALTERNATIVAS

1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D
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Nome:____________________________________________Inscrição nº: ____________
Assinatura:_____________________________________________________________
Parte II - AVALIAÇÃO DISSERTATIVA
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
a) Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço fornecido para rascunho. Em seguida,
transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO.
b) Na FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, não escreva seu nome nem utilize outra forma de
identificação. Apenas preencha com o seu número de inscrição.
c) Não coloque título em sua dissertação. Respeite o limite máximo de 30 linhas e as margens
da FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. Serão desconsiderados palavras e textos redigidos fora
destes limites.
d) 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.
Tema:
Com base na charge, desenvolva uma redação abordando o sistema dual de prestação de saúde, no
Brasil e os desafios para superá-lo. (Peso 6)
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Inscrição nº:
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FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Inscrição nº:

