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POLÍTICAS PÚBLICAS E 

INTERSETORIALIDADE 
 

 
 

GABARITO PRELIMINAR 
 

 

Questão 1 

Com base no texto de MENEZES ET AL., podemos afirmar que a coordenação do 

cuidado está emergindo cada vez mais como uma “resposta” à fragmentação do 

sistema de saúde pública. Quais são os exemplos bem sucedidos citados pelos autores 

de reorganização da dinâmica do cuidar? 

 

 

Uma combinação flexível das tecnologias relacionais e da organização dos processos 

de trabalho que promove algum grau de integralidade do cuidado; coordenação de 

casos, sistematização de tomadas de decisão, atenção às constantes modificações das 

necessidades de saúde são exemplos bem-sucedidos dessa reorganização (página 65). 
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Questão 2 

A crise dos anos 1970 assinalou a exaustão do padrão capitalista monopolista ancorado 

num regime de acumulação rígida forsista-keynesiano para o padrão de capitalismo 

tardio engendrando assim um novo regime de acumulação. Tais mudanças fundadas 

em propostas neoliberalizantes, impactaram fortemente a organização do Estado e da 

sociedade, assim como das políticas sociais ao redor do globo (ANDERSON, 

Perry. Balanço do neoliberalismo. In SADER, Emir & GENTILI, Pablo (orgs.) Pós-

neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1995, p. 9-23; BRETTAS, Tatiana.  Capitalismo dependente, neoliberalismo e 

financeirização das políticas sociais no Brasil. In: Revista Temporalis, Brasília (DF), ano 

17, n. 34, jul/dez de 2017). 

 

A partir dos textos de Anderson (1995) e Brettas (2017) disserte sobre as características 

gerais do neoliberalismo e as particularidades de sua implementação no Brasil. Articule 

a particularidade brasileira à relação entre políticas sociais e fundo público. 

 

O gabarito deverá abordar as características principais apresentadas por Perry 

Anderson e Tatiana Brettas para o neoliberalismo, tais como: desregulamentação da 

economia; abertura para o mercado internacional; subsídios ao capital; privatizações 

de empresas estatais e de patrimônios públicos; barateamento da força de trabalho; 

precarização das relações de trabalho; concentração de renda e as desigualdades 

sociais; articulação dependente com os países do centro capitalista. 
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Questão 3 

 “Na pesquisa intitulada Desigualdades sociais e satisfação das mulheres com o 

atendimento ao parto no Brasil: estudo nacional de base hospitalar (2014)” constatou-

se que 65,9% das mulheres submetidas a algum tipo de violência obstétrica são pretas 

e pardas (ASSIS, J.F. Interseccionalidade, racismo institucional e direitos humanos: 

compreensões à violência obstétrica. Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 

133, p. 547-565, set. /dez.2018). 

 

A partir destes dados relacione os conceitos violência obstétrica e racismo 

institucional, sugerindo duas formas de enfrentamento destes fenômenos no campo 

das políticas sociais, especialmente, na área da saúde. 

 

 

A/o candidata/o deverá apresentar seu entendimento sobre os conceitos de violência 

obstétrica e racismo institucional, correlacionando-os e abordar o enfrentamento às 

desigualdades raciais nas políticas sociais, especialmente, na saúde que possam ser 

materializadas a partir das intervenções profissionais das/os candidatas/os. 
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Questão 4 

 

 “A ética – entendida como modo de ser socialmente determinado – tem sua gênese no 

processo de autoconstrução do ser social. Sob esse prisma de análise social e 

histórica, entende-se que o ser social surge da natureza e que suas capacidades 

essenciais são construídas por ele no seu processo de humanização: ele é autor e 

produto de si mesmo, o que indica a historicidade de sua existência, excluindo qualquer 

determinação que transcenda a história e o próprio homem”. (BARROCO, M. L. S. 

Fundamentos sócio-históricos da Ética. São Paulo: Cortez Editora, 2008. P.20. Grifos da 

autora). 

 

O trabalho, como categoria fundante do ser social, nos coloca frente a necessidades de 

ter que realizar escolhas e valorações. Discorra sobre o processo de humanização do 

ser social e o desenvolvimento das capacidades humano-genéricas a partir do trabalho, 

apontando para o surgimento da moral e da ética, bem como as particularidades desta 

última nas relações sujeito-sujeito, sujeito-objeto e sujeito-natureza.   

 

a candidata deverá ser capaz de articular o trabalho ao processo de humanização do 

ser social e as outras formas de objetivação deste, quais sejam, atividade 

teleologicamente orientada, tendência à universalização e a linguagem articulada. 

Igualmente, articular às capacidades humanas de, as quais o particularizam frente aos 

seres animais: realizar atividades teleologicamente orientadas; objetivar-se material e 

idealmente; comunicar-se e expressar-se pela linguagem articulada; tratar suas 

atividades e a si mesmo de modo reflexivo, consciente e autoconsciente; escolher entre 

alternativas concretas; universalizar-se e sociabilizar-se (NETTO e BRAZ, 2006. P.41). 

Isto posto, deve apontar que antes do surgimento do ser social inexiste a moral e a 

ética, as quais só surgem a partir do trabalho e das necessidades criadoras postas por 

ele ao ser natural. Após, devem diferenciar a moral e a ética no sentido de que esta 

última é um modo de ser, ou seja, ela só se realiza na ação, não na ideação. Enquanto 

a moral é esse “conjunto de valores” norteadores, a ética é a realização dos mesmos.  

 


