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Q.1 (0.25) - Sobre a Política Nacional de Saúde
Integral das Populações do Campo, da Floresta e das
Águas, assinale a alternativa incorreta:
a) ( ) Propõe-se a promover a saúde por meio de
ações que reconheçam as especificidades de gênero,
geração, raça/cor, etnia e orientação sexual.
b) ( ) Deve buscar a redução de riscos e agravos
decorrentes dos processos de trabalho e das tecno- 
logias agrícolas, particularmente da exposição
contínua aos raios ultravioleta.
c) ( ) Inclui articulações intersetoriais para
promover a saúde, mobilizando a população para
cobrar ações de saneamento e meio ambiente das
empresas estaduais responsáveis.
d) ( ) Busca garantir o acesso aos serviços de
saúde desde a atenção básica, atenção de média e alta
complexidade até a urgência e emergência.
e) ( ) Objetiva reduzir os acidentes e agravos
relacionados aos processos de trabalho no campo, na
floresta e nas águas, particularmente o adoecimento
decorrente do uso de agrotóxicos e de mercúrio.

Q.2 (0.25) - Sobre os objetivos específicos da
Política Nacional de Saúde Integral das Populações do
Campo, da Floresta e das Águas, julgue os itens abaixo
em V (verdadeiro) e F (falso).
I – apoiar processos de educação e informação das
populações do campo, da floresta e das águas sobre
direito à saúde;
II- promover planejamentos participativos capazes de
identificar as demandas de saúde das populações do
campo, da floresta e das águas, respeitando suas
especificidades;
III – promover mecanismos de informação e
comunicação, de acordo com a diversidade e as
especificidades socioculturais
A alternativa correta é:

a) ( ) I, II e III estão corretas.
b) ( ) Apenas I e II estão corretas.
c) ( ) Apenas II e III estão corretas.
d) ( ) Apenas I e III.
e) ( ) Apenas uma alternativa está correta.

Q.3 (0.25) - Sobre as diretrizes a serem observadas 
na elaboração dos planos, programas, projetos e ações 
da saúde segundo a da Política Nacional de Saúde 
Integral das Populações do Campo, da Floresta e das 
Águas, julgue os itens abaixo:
I - Transversalidade como estratégia política e a 
intersetorialidade como prática de gestão norteadoras 
da execução das ações e serviços de saúde voltadas às 
populações do campo, da floresta e das águas.

II - Promoção de ambientes saudáveis, 
contribuindo para a defesa da biodiversidade, e do 
respeito ao território na perspectiva da 
sustentabilidade ambiental 
III - Informação e comunicação em saúde 
considerando a centralidade do gestor nacional do 
Sistema Único de Saúde na produção de ferramentas 
de comunicação. 
A alternativa correta é: 

a) ( ) I, II e III estão corretas.
b) ( ) Apenas I e III estão corretas.
c) ( ) Apenas II e III estão corretas.
d) ( ) Apenas I e II estão corretas.
e) ( ) Apenas uma alternativa está correta.

Q.4 (0.25) - Sobre as políticas de Saúde,
especialmente, a Política Nacional de Saúde Integral
das Populações do Campo, da Floresta e das Águas
(PNSIPCFA), leia atentamente as afirmações abaixo e
coloque V (verdadeiro) e F (falso).
( ) A Política Nacional de Saúde Integral das
Populações do Campo, da Floresta e das Águas surge
a partir da mobilização de gestores, familiares e
trabalhadores de saúde, iniciada na década de 1990.
( ) A Estratégia de Saúde da família é referência na
atenção básica para a PNSIPCFA.
( ) Em 2005 foi instituída a PNSIPCFA com objetivo
de atender as necessidades de atenção à saúde dessas
populações.
( ) O processo de construção dessa Política
fundamentou-se nas evidências das desigualdades e
necessidades de saúde das populações do campo, da
floresta e das águas.
( ) A PNSIPCFA tem como finalidade melhorar o nível
de saúde das populações do campo, da floresta e das
águas.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta:

a) ( ) F – F – V – F – V
b) ( ) V – F – V – V – F
c) ( ) F – V – F – V – V
d) ( ) F – V – V – F – V
e) ( ) F – F – V – V – V

Q.5 (0.25) - As Políticas de Saúde, na última
década, são colocadas em prática, por meio de seus
Planos Operativos. São compostos por eixos
estratégicos, e, no caso da PNSIPCFA, incluem ações
que devem atuar sobre os diferentes condicionantes e
determinantes que sustentam a desigualdade social em
saúde, leia atentamente as afirmações abaixo e
coloque C (Certo) e E (Errado).
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I - O acesso dessas populações deve ser 
ampliado e garantido por meio da Atenção Básica, 
com serviços de qualidade e tempo adequado ao 
atendimento das necessidades. 
II - O Plano Operativo (PO) privilegia a 
educação popular na perspectiva de promover a 
integração de saberes e práticas de cuidado das 
populações do campo, da floresta e das águas. 
III - O monitoramento e a avaliação devem 
ocorrer utilizando indicadores que tenham como re- 
ferência a morbimortalidade e o acesso dessas 
populações à atenção integral à saúde, incluindo a 
estratégia de saúde da família. 
IV - A promoção e vigilância devem incluir ações 
para redução dos fatores de risco e de agravos 
decorrentes dos processos de trabalho, destacando as 
intoxicações por agrotóxicos, mercúrio e outras 
substâncias, assim como, desenvolver ações de 
saneamento ambiental. 
V - O detalhamento operacional e a descrição 
das atividades e metas do PO devem estar contem- 
plados apenas no Plano Estadual, conforme o Decreto 
nº 7.508/2011, e o Contrato Organizativo de Ação 
Pública (COAP). 
A alternativa correta é: 

a) ( ) I, II e III são corretas
b) ( ) I, II, III e IV são corretas
c) ( ) I, II e V são corretas
d) ( ) todas as afirmativas são corretas
e) ( ) I, IV e V são corretas

Q.6 (0.25) - Ao analisar, de forma controversa, o
processo de construção da cidadania no Brasil, José
Murilo de Carvalho (2007) afirma que a categoria de
trabalhador rural ficou excluída da proteção social até
o início dos anos de 1970 e que essa proteção foi
concebida como privilégio e não como um direito.
Considerando o trecho acima extraído de respectiva
referência, leia atentamente as afirmações abaixo e
coloque V (verdadeiro) e F (falso).

I -  Tal cultura convinha tanto aos donos de terras 
quanto aos governantes do Estado brasileiro que 
firmaram um pacto de poder forjado por 
reciprocidades de interesses.  
II -  Na ausência de um sistema de proteção social 
do Estado, em teoria, caberia aos proprietários das 
terras e às entidades religiosas filantrópicas prestarem 
assistência social, inclusive médico-hospitalar, aos 
trabalhadores rurais. 
III - Aos trabalhadores rurais/camponeses, 
restaram dois distintos caminhos: a luta organizada da 
categoria pela reforma agrária e pela garantia de 

direitos sociais ou a submissão permissiva à 
exploração de sua força de trabalho pelo capital. 
IV - À época, esses sindicatos tornaram-se os 
maiores prestadores de assistência médica e odonto- 
lógica no interior do país, sendo referência de 
atendimento não só para os trabalhadores associados, 
mas para a população rural. 
V - A prática sindical à época fez o 
enfrentamento da luta de classe e se tornou 
instrumento das ações próprias de governo. 
A alternativa correta é: 

a) ( ) Somente as alternativas 1, 2 e 3 estão
corretas.
b) ( ) Somente as alternativas 1, 2, 3 e 5 estão
corretas
c) ( ) Somente as alternativas 2, 3 e 4 estão
corretas.
d) ( ) Somente as alternativas 3, 4 e 5 estão
corretas.
e) ( ) Somente as alternativas 1, 2, 3 e 4 estão
corretas.

Q.7 (0.25) - O conceito de promoção da saúde,
associado ao de justiça ambiental, implica incorporar
a defesa de direitos humanos fundamentais, a redução
das desigualdades e o fortalecimento da democracia na
defesa da vida e da saúde. Extraído de FENNER, A.
(coordenador). Saúde dos povos e populações do
campo, da floresta e das águas: a Fiocruz e a sua
atuação estratégica na temática de saúde e ambiente
relacionada aos povos e populações do campo, da
floresta e das águas, leia atenta- mente as afirmações
abaixo e coloque V (verdadeiro) e F (falso).

I - Engloba, igualmente, o direito à terra, a alimentos 
saudáveis e à democracia.  
II - O direito à cultura e às tradições, em especial das 
populações atingidas, frequentemente discriminadas. 
III - A concepção de saúde e ambiente transcende 
as variáveis do saneamento básico, da contaminação 
ambiental por poluentes e das doenças e mortes 
decorrentes desses fatores. 
IV - A construção ocorrerá não somente em 
ambientes mais saudáveis, mas não requer uma soci- 
edade mais fraterna e igualitária. 
V - Estas premissas não são abaladas quando 
investimentos econômicos, políticas e decisões gover- 
namentais acabam por prejudicar os direitos 
fundamentais comunidades tradicionais diversas, 
entre outras. 
A alternativa correta é: 
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a) ( ) I, II e III.
b) ( ) I, II e IV.
c) ( ) I, III e IV.
d) ( ) I, II e V.
e) ( ) todas as afirmativas.

Q.8 (0.25) - Ao refletir sobre o percurso da
institucionalização da Educação Popular em Saúde
(EPS) como política, os autores Bonetti, Odeh e
Carneiro, identificam e discutem referenciais teóricos
que a sustenta. Assinale a alternativa correta,
conforme o pensamento dos autores.

a) ( ) Segundo Gadotti, a educação popular se
constitui em um grande conjunto de teorias e de
práticas que tem em comum, nas diversas partes do
mundo, o compromisso com os mais pobres e com a
emancipação humana.
b) ( ) A EPS é um compromisso político com as
classes médias, com a luta por melhores condições de
vida e de saúde, pela cidadania e pelo controle social.
c) ( ) Apresenta-se diretamente ligada à
desvalorização e à desconstrução da participação
popular, possuindo perspectiva histórica,
reconhecendo os pequenos passos e os movimentos
das forças sociais em busca do controle de seu próprio
destino.
d) ( ) Paludo nega que o movimento de educação
popular que opta pela via da institucionalização em
políticas públicas, deve ser mais amplo do que a
política propriamente dita.
e) ( ) Instigando a importância dos processos
instituintes da EPS, Vasconcelos refere que basta sa- 
berem fazer, não é preciso que o saber seja difundido
e generalizado nas instituições de saúde.

Q.9 (0.25) - No texto Caça às informações: acesso
das populações do campo, da floresta e das águas às
ações e serviços do SUS. A autora caracteriza o acesso
como o acolhimento oportuno diante das necessidades
e demandas da população, conjuntamente com a
resolução, a continuidade e a qualidade do cuidado aos
problemas que a acomete nos serviços de saúde de um
determinado território. Nesta perspectiva, analise as
assertivas abaixo e assinale alternativa incorreta.
a) ( ) Relaciona o acesso às condições
socioeconômicas, de vida, nutrição, trabalho,
habitação e educação dos usuários.
b) ( ) Presença de profissionais devidamente
remunerados e preparados para o atendimento à saúde.
c) ( ) A existência de instalações equipadas e
inseridas em espaços nos quais usuários e
profissionais possam interagir.

d) ( ) As precárias condições socioeconômicas
são consideradas elementos facilitadores do acesso às
ações e serviços de saúde.
e) ( ) As distâncias geográficas configuram-se
como barreiras de acesso das populações do campo, da
floresta e das águas aos serviços de saúde.

Q.10 (0.25) - De acordo com o texto Movimentos
Populares do Campo e das Águas: percepções do
acesso à estratégia de saúde da família, de Costa et al,
avalie as afirmações abaixo e assinale a alternativa
correta:
a) Um desafio que persiste no SUS é a
consolidação das políticas de promoção da equidade
em saúde (PPES), no sentido de superar/minorar as
iniquidades. Nesse sentido, a Política Nacional de
Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta
e das Águas (PNSIPCFA) foi institucionalizada como
uma PPES.
b) O movimento popular é um sujeito histórico,
coletivo e institucionalizado, fruto da estrutura
econômica, mas das condições subjetivas dessa
estrutura que luta por garantia de direitos e efetivação
de políticas públicas permanentes e de uso coletivo.
c) A participação da sociedade se restringe aos
espaços institucionais, já garantidos na forma da lei
pelo SUS, como as Conferências e Conselhos de
Saúde, mas se apresenta, também, em um determinado
território, onde a população de forma organizada,
contribua de forma contínua e permanente, em diálogo
com a implantação, consolidação e fortalecimento do
SUS.
d) A Atenção Primária à Saúde (APS), como um
dos principais eixos estruturantes do SUS, tem
atributos essenciais: primeiro contato,
longitudinalidade, integralidade e coordenação do
cuidado, sendo orientada pela Estratégia Saúde da
Família (ESF) que está diretamente relacionada a
garantia de acesso dos usuários aos serviços de saúde.
e) As barreiras organizacionais são situações que
dificultam a capacidade das pessoas na utilização dos
serviços de saúde, incluindo o tempo para obter uma
consulta, tipo de agendamento, turnos de
funcionamento, tempo para fazer exames laboratoriais
e continuidade do tratamento.
A alternativa correta é:

a) ( ) Todas as alternativas estão corretas.
b) ( ) Alternativas b e c estão incorretas.
c) ( ) Todas as alternativas estão incorretas.
d) ( ) Alternativas a e c estão corretas.
e) ( ) Alternativas d e e estão incorretas.
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Q.11 (0.25) - O marco de trinta anos de existência
do SUS e a implantação da ESF demonstrarem alguns
avanços no acesso à saúde das populações rurais no
Ceará, e considerando as reflexões apresentadas pelos
autores sobre a efetivação do acesso para esse grupo,
assinale a alternativa incorreta.

a) ( ) A PNSIPCFA elaborada conjuntamente
com os movimentos populares representou passo re- 
levante na direção de qualificar o acesso.
b) ( ) Existem desafios a serem superados, tais
como, barreiras geográficas, dificuldades estruturais,
comunicação insatisfatória, pouca integralidade da
Rede de Atenção à Saúde (RAS), dificuldade na
fixação profissional, dentre outros.
c) ( ) É importante o diálogo das equipes de
saúde com esses movimentos sociais na construção de
um modelo de atenção que considere as diversidades
das populações rurais no processo saúde-doença.
d) ( ) É necessário que a ESF não considere a
construção histórica e coletiva dos movimentos popu- 
lares dos campos e das águas na luta contra todas as
formas de opressão e dominação, bem como dificulte
a promoção do diálogo junto aos movimentos.
e) ( ) É fundante a edificação de um modelo de
atenção à saúde que possibilite o rompimento das
diversas barreiras e crie pontes que dimensionem o
acesso aos serviços de saúde em seu conceito
ampliado.

Q.12 (0.25) - Com base na análise de Folgado
(2015) sobre o conceito de desenvolvimento, que
busca elementos sobre os dois principais modelos de
desenvolvimento proposto para o campo brasileiro, o
agronegócio e a agroecologia. Leia atentamente as
afirmações abaixo e assinale a alternativa incorreta.
a) ( ) O desenvolvimento procura satisfazer as
necessidades da geração atual, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as
suas próprias necessidades.
b) ( ) O agronegócio, modelo hegemônico,
resulta de uma aliança de classe entre o capital
financeiro internacional, que atua por meio dos
bancos, com as empresas transnacionais que exercem
atividade no ramo da agricultura, tais como Monsanto,
Syngenta, Bayer etc., e com os latifundiários.
c) ( ) O desenvolvimento decorre apenas do
crescimento e do acúmulo de riqueza, pois vai além da
dimensão cultural, abrangendo outras dimensões tal
como a econômica, que também não deixa de ser uma
riqueza da humanidade.
d) ( ) Agroecologia é uma construção conceitual
recente, mas enquanto prática, é a base da produção
camponesa exercida ao longo dos anos da

humanidade. Os seus princípios apontam para a 
convivência entre os seres vivos, para garantir as 
necessidades atuais, sem comprometer o atendimento 
das necessidades futuras. 
e) ( ) O modelo neodesenvolvimentista que apoia
o agronegócio, o hidronegócio, que expulsa cam- 
poneses e populações quilombolas, ribeirinhas,
pescadoras e indígenas de seus territórios, para
garantir o “desenvolvimento econômico” é hoje um
dos principais causadores de mortes e doenças entre as
populações do Campo, da Floresta e das Águas.

Q.13 (0.25) - O artigo de Folgado (2015) discute o
impacto dos agrotóxicos na saúde humana e
ambiental, analise as afirmações abaixo e assinale a
alternativa incorreta.

a) ( ) Os agrotóxicos são substâncias tóxicas, ou 
seja, são biocidas, de modo que, em menor ou maior 
grau são feitos para exterminar determinados 
organismos vivos. Desse modo, tais substâncias 
causam um conjunto de problemas sociais, ambientais, 
econômicos, entre outros. E, podem causar dois tipos 
de intoxicações nas pessoas, as crônicas e as agudas.
b) ( ) No entanto, em sua grande maioria os 
agrotóxicos são bastante estudados e até mesmo visi- 
bilizados, muito em função dos interesses e dos 
poderes (culturais) que determinam em vários 
aspectos as opções feitas pela ciência em relação aos 
estudos a serem realizados.
c) ( ) As intoxicações agudas são mais visíveis e 
mais facilmente relacionadas diretamente à utilização 
dos agrotóxicos, pois elas têm efeito mais imediato. E, 
as intoxicações crônicas são mais difíceis de 
diagnosticar, visto que os efeitos podem aparecer 
depois de um longo período de exposição, e às vezes, 
é até em outras gerações que se manifestam os efeitos.
d) ( ) Os impactos ambientais causados por 
agrotóxicos são outra dimensão do problema que afeta 
as populações do Campo, da Floresta e das Águas. 
Pode-se destacar, que provocam contaminações da 
terra, que por sua vez matam os microorganismos, 
de modo que a terra fique infértil, já que são 
estes organismos vivos que a tornam produtiva.
e) ( ) Um exemplo preocupante de impacto 
ambiental é o que vem ocorrendo com as populações 
de abelhas. Segundo o estudo da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar) e da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP) de Rio Claro (SP), o uso de 
agrotóxicos inseticidas tem sido um dos maiores 
responsáveis pela morte de abelhas em todo o País.



6 

Q.14 (0.25) - Na abordagem dos autores, as práticas
de cuidado propiciam proteção diante das
adversidades vividas no campo por meio da produção
agroecológica para consumo próprio, da autos- 
sustentação e das crenças e superstições. “A cultura do
cuidado popular torna-se uma ferramenta de
sobrevivência das famílias no contexto que as rodeia,
por meio de tradições e costumes”. Diante desses
contextos, a solidariedade apresenta-se como um
aspecto significativo das práticas de cuidado. Con- 
siderando o texto extraído do RUCKERT, B.;
CUNHA, D. M.; MODENA, C. M. Saberes e práticas
de cuidado em saúde da população do campo: revisão
integrativa da literatura. Pode-se afirmar que:

I - A população camponesa vivencia situações-
limites em decorrência das condições de vida e saúde 
no campo brasileiro e encontra, nas práticas de 
cuidado em saúde, uma forma de incidência 
nessa realidade concreta. 
II - Não são as situações-limites por si só que 
promovem a falta de esperança, mas sim a percepção 
delas como algo insuperável, a partir do momento em 
que os camponeses passam a perceber a realidade de 
forma crítica, dedicam-se à superação dessas 
situações-limites e à construção do inédito viável. 
III - A insatisfação com os serviços de saúde, por 
não atenderem às especificidades da população do 
campo e por ter baixa ou nenhuma integração entre os 
serviços e as práticas populares de cuidado.  
IV - Tanto as práticas das parteiras, quanto as 
demais práticas que são oferecidas às pessoas da 
família e à comunidade, constituem-se em redes de 
apoio social. Nessa rede, também é possível receber 
auxílio para acessar os serviços públicos de saúde. 
V - Práticas populares de cuidado, em especial o 
uso de plantas medicinais, às concepções e valores dos 
camponeses não contribuem a adesão à terapêutica, 
além de impossibilitar maior participação dos sujeitos 
no próprio tratamento. 
A alternativa correta é: 

a) (  ) Somente as alternativas I e II estão 
corretas.
b) ( ) Somente as alternativas II e V estão 
corretas.
c) ( ) Somente as alternativas II e III estão 
corretas.
d) ( ) Somente as alternativas III e V estão 
corretas.
e) ( ) Somente as alternativas I, II, III e 
IV estão corretas.

Q.15 (0.25) - O texto de Amorim et al. questiona 
como a Vigilância em Saúde tem interagido com a 
sociedade, sobretudo no plano territorial. Que 
estratégias de comunicação são utilizadas e até que 
ponto elas observam os princípios de democracia e 
participação que pautam o campo? Assinale a 
alternativa incorreta, conforme
o pensamento dos autores.

a) ( ) A Vigilância em Saúde pressupõe olhar
atento sobre a situação de saúde de populações, com- 
preendendo a saúde, a doença e o cuidado como
manifestações indissociáveis da existência humana.
b) ( ) As práticas de saúde a partir de processos
comunicacionais não são marcadas por uma lógica
profissional-centrada, que privilegia o discurso
cientificista, vertical e autoritário, predominante nos
espaços do Sistema Único de Saúde.
c) ( ) Emerge como contraponto à globalização a
questão do local e do território vivido. A ordem global
imposta aos territórios racionaliza o seu uso por meio
de normas e leis únicas que se apropriam dos recursos
nos mais diversos lugares no mundo.
d) ( ) A ordem local é fruto da interação social no
cotidiano local, reunindo todos os elementos da
totalidade social, os homens, as empresas, as
instituições, as formas sociais e jurídicas numa mesma
lógica do local vivido.
e) ( ) Os processos de mobilização social
baseados na ordem local devem incorporar elementos
teóricos e práticos da política e da cultura do território,
reconhecendo-os como dispositivos para sua
efetivação. Favorecendo a mobilização, a
emancipação e o empoderamento comunitário.

Q.16 (0.25) - O artigo de Amorim et al. reflete uma
ação de base territorial em contextos de profundas
desigualdades e iniquidades sociais em saúde.
Abordando “como atuar” em territórios diversos em
meio à emergência sanitária, sem a pretensão de
formular uma resposta definitiva. Sobre o assunto, leia
atentamente as afirmações.
I - Mobilização social e participação plena, com
maior ênfase, pela atuação nos territórios mais
vulneráveis.
II - Construção de elaboração de mapas falantes
e/ou cartografias de ação territoriais locais.
III - Comunicação, de base popular e
democrática, deve ser a referência para que os vários
processos de trabalho sejam compartilhados,
retroalimentando as práticas locais e a sua difusão.
IV - Tecnologias relacionais (plenárias e comitês
populares, rodas de conversas), e mesmo a utilização
de dispositivos tecnológicos (aplicativos móveis, por
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exemplo), podem contribuir para o fortalecimento de 
redes de solidariedade de base territorial. 
V - Revisitar saberes e práticas no âmbito do 
SUS, encontrando perspectivas e formas diferenciadas 
de práticas em Vigilância da Saúde com ampla 
participação da sociedade. 
A alternativa correta é: 

a) ( ) I, II e III.
b) ( ) I, II e IV.
c) ( ) I e IV.
d) ( ) II e V.
e) ( ) todas as afirmativas.

Q.17 (0.25) - As determinações sociais da saúde
(DSS) são um conjunto de fatores sociais,
econômicos, culturais, étnico/raciais, psicológicos e
comportamentais que influenciam a ocorrência de
problemas de saúde e os fatores de risco na população.
Os estudos em DSS buscam entender os mecanismos
de produção das iniquidades em saúde. Considerando
o recorte extraído do artigo de Oliveira, et al.
Determinações Sociais da Saúde e os Desafios na
propagação e combate a COVID-19. Analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta.

a) ( ) A origem de mais uma pandemia é
expressão da ruptura metabólica na natureza, como
nos ensina Foster (2017), com as contradições do
sistema capitalista, que para sua reprodução na
sociedade moderna, precisa avançar sobre os bens da
natureza e ampliar a exploração do trabalho.
b) ( ) A pandemia encontra, além das
contradições capitalistas, vários países com suas
perdas de direitos conquistados e aumento nas
políticas de austeridade, que pioraram as condições de
vida e saúde das populações. Configurando-se numa
ameaça continuamente acelerada para a civilização e a
própria vida.
c) ( ) Sobre as determinações sociais em tempos
de COVID-19, Souza (2020) aponta o fortalecimento
dos sistemas de saúde bem como os diferentes
impactos que as doenças geram nas classes sociais,
sobretudo nos grupos mais abastados.
d) ( ) Essas DSS indicam que a “pandemia pode
impactar nas comunidades mais pauperizadas,
especialmente nos países de capitalismo dependente,
devido ao baixo acesso à água tratada, saneamento,
estrutura e renda que permita adotar as medidas de
prevenção”.
e) ( ) No Brasil, além destas crises, há ainda uma
crise político-institucional, em que as divergências
entre governo federal, estados e municípios e a não

condução conjunta das políticas de saúde dificultam o 
combate à pandemia. 

Q.18 (0.25) - O modelo de desenvolvimento
econômico existente no campo produz impactos nos
modos de vida das comunidades e dos trabalhadores,
produzindo agravos à saúde que são consequências
das modificações ambientais e da forma de
organização do trabalho. Analise as afirmações
abaixo.
I - A saúde é o produto de vários fatores que têm
relação com uma vida digna: direito à alimentação,
habitação, saneamento, trabalho digno, renda,
educação e ambientes saudáveis.
II - Ter saúde é viver numa sociedade mais justa e
igualitária, onde homens e mulheres tenham seus
direitos respeitados, com participação popular nas
decisões e que não seja somente não ter doenças no
corpo.
III - De acordo com o princípio da equidade do SUS,
as populações não devem ser assistidas conforme as
suas necessidades, assim, é fundamental construir
ações junto às populações do campo que estão em
maior vulnerabilidade.
A alternativa correta é:

a) ( ) As alternativas I, II e III estão corretas
b) ( ) As alternativas II e III estão corretas
c) ( ) As alternativas I e II estão corretas
d) ( ) Apenas a alternativa III está correta
e) ( ) Nenhuma alternativa anterior está correta

Q.19 (0.25) - Os sistemas agroecológicos de
produção ou produção agroecológica, tem se
constituído em uma estratégia de conversão da
agricultura na perspectiva da sustentabilidade.
Segundo Folgado (2015), a agroecologia não é apenas
um conjunto de técnicas de produção, mas sim uma
concepção de mundo que, por sua vez, determina a
forma com a qual os seres humanos se relacionam
consigo e com os demais seres vivos. Leia atentamente
as afirmativas abaixo, e assinale a correta.
I - Na agroecologia se busca fazer agricultura a
partir de uma perspectiva ecológica.
II - A cosmovisão das populações do campo, da
floresta e das águas, reforça a necessidade do cuidado
físico e espiritual como mecanismos de promoção de
saúde.
III - Os sistemas agroecológicos procuram
estabelecer agroecossistemas mais próximos do
natural, contrariamente ao que se observa em sistemas
agrícolas convencionais, em que continuadas colheitas
e remoção de restos de cultura limitam tais
reinvestimentos, comprometendo a qualidade do solo,
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levando à dependência por insumos externos como 
fertilizantes e agrotóxicos para atingir alta produção e 
regulação de pragas e doenças. 
A alternativa correta é: 

a) ( ) Somente a questão II está correta.
b) ( ) Somente as proposições I e III estão

corretas.
c) ( ) Somente a proposição III está correta.
d) ( ) Somente a proposição I está correta.
e) ( ) Todas as proposições estão corretas.

Q.20 (0.25) - Segundo FENNER A. (2018) o
conceito de saúde incorporado à Política Nacional de
Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta
e das Águas, associado ao de justiça ambiental,
implica incorporar a defesa dos direitos humanos
fundamentais, a redução das desigualdades e o
fortalecimento da democracia na defesa vida e da
saúde. Neste sentido, segundo o autor é correto
afirmar:

a) ( ) Promover saúde requer a busca de uma
sociedade mais fraterna e solidária, onde a dignidade
humana seja intocável, assim possui relação direta
com os modelos produtivos adotados pelas políticas
governamentais.
b) ( ) Mesmo sendo um problema grave, com
números cada vez mais avassaladores, a violência no
campo não tem relação, nem deve ser foco de
intervenção do setor saúde, cabendo aos setores de
segurança pública.
c) ( ) Atualmente, o SUS conta com sistemas de
gestão e de informação eficazes e integrados que
promovem a identificação, o registro, a análise e a
intervenção sobre problemas de saúde derivados do
trabalho que acometem as populações abrangidas pela
Política.
d) ( ) Promover a saúde das populações do
campo, da floresta e das águas se resume na
construção de ambientes mais saudáveis.
e) ( ) Na PNSIPCFA os conceitos de
determinação social e determinantes sociais possuem
o mesmo sentido e significado.
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