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INSTRUÇÕES 

● Verifique se a numeração das questões e a paginação do caderno que contêm a 
prova objetiva e a página para o preenchimento do gabarito, estão corretas.

● Quando autorizado pelo fiscal da FIOCRUZ, escreva, nos espaços apropriados (EM 
TODAS AS PÁGINAS) do caderno de provas, seu número de inscrição.

● Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetivas (conhecimentos 
gerais e conhecimentos específicos), devendo controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui o preenchimento do gabarito.

● Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar seus cadernos 
das provas e retirar-se da sala.

● Não será permitido levar os cadernos das provas objetivas.
● Você receberá uma folha avulsa de RASCUNHO, que poderá ser utilizada  para 

marcar suas respostas, sendo permitido levá-la ao final.
● Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta preta, fabricada com material transparente.
● Não é permitida a utilização de nenhum tipo de aparelho eletrônico ou de 

comunicação.
● Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
● Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação da prova na companhia de 

um fiscal da FIOCRUZ.

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

● Leia atentamente cada item e assinale sua resposta e preencha, com caneta
esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva na página para
preenchimento do gabarito.

● A maneira correta de assinalar a alternativa na página para preenchimento do
gabarito é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela
correspondente.

● Marque as respostas assim:

Número de inscrição: 

BOA PROVA! 
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Q.1 (0.25) - Göttems et al. (2019), em estudo sobre 
sistema de saúde no Distrito Federal, revelam 
diferentes períodos históricos da evolução do sistema 
de 1960 a 1994. Os períodos históricos foram 
definidos pelos autores conforme os mandatos 
governamentais, e em cada um desses períodos foram 
levantadas as informações factuais de ações e 
intervenções conforme as seguintes categorias: 
organização da atenção à saúde, formação e 
desenvolvimento de pessoal em saúde, e gestão do 
sistema de saúde. Seguindo essa metodologia, os 
autores descrevem os seguintes períodos: de 1960 a 
1994, planificação e infraestrutura de serviços; de 
1995 a 2002, mudanças na atenção primária do DF e 
na formação de pessoal em saúde; de 2003 a 2010, 
mudanças na gestão do sistema de saúde; de 2011 a 
2018, novas mudanças na gestão dos hospitais e da 
atenção primária à saúde. 
Analisando-se os períodos históricos e a evolução do 
sistema de saúde do DF, é incorreto afirmar: 
 
a) ( ) O exame dos indicadores de mortalidade 
infantil e esperança de vida ao nascer sinalizam que 
ocorreram, ao longo do período de 1990 a 2017, 
significativas pioras nas condições gerais de vida da 
população. 
b) ( ) As experiências de formação e 
desenvolvimento de pessoal de saúde que se verificam 
no DF representam um potente vetor de inovações no 
campo da saúde e da educação. 
c) ( ) A implantação dos primeiros planos para 
organização do sistema de saúde do DF propiciou a 
criação da maior parte da infraestrutura física de 
serviços de saúde que estão disponíveis no momento 
atual no DF. 
d) ( ) No último período analisado se ousou 
promover a reestruturação da APS por meio das estru- 
turas existentes sem inclusão de entidades 
intermediárias para a contratação de profissionais, 
prática recorrente em momentos anteriores e em outras 
Unidades da Federação. 
e) ( ) Observa-se ênfase na construção de 
grandes hospitais que se manteve por pelo menos 20 
anos, agregando a essas unidades, todas as demais 
estratégias, como a formação dos profissionais, a 
incorporação de tecnologias, a forma de fazer a gestão 
do sistema e de pensar o cuidado em saúde. 
 
Q.2 (0.25) - Sobre a Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB), regulamentada pela Portaria Nº. 
2.436, de 21 de setembro de 2017, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) ( ) Todos os estabelecimentos de saúde que 
prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito 

do SUS, de acordo com esta portaria serão 
denominados Unidade Básica de Saúde – UBS, sendo 
consideradas potenciais espaços de educação, 
formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em 
serviço, inovação e avaliação tecnológica para a RAS. 
b) ( ) A integração entre a Vigilância em Saúde e 
Atenção Básica é condição essencial para o alcance de 
resultados que atendam às necessidades de saúde da 
população, na ótica da integralidade da atenção à 
saúde e visa estabelecer processos de trabalho que 
considerem os determinantes, os riscos e danos à 
saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade. 
c) ( ) A Atenção Básica é o conjunto de ações de 
saúde individuais, familiares e coletivas que envol- 
vem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por 
meio de práticas de cuidado inte- grado e gestão 
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e 
dirigida à população em território definido, sobre as 
quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. 
d) ( ) A PNAB tem na Saúde da Família sua 
estratégia prioritária para expansão e consolidação da 
Atenção Básica. 
e) ( ) Compete única e exclusivamente aos 
Municípios e ao Distrito Federal as responsabilidades 
com relação à Atenção Básica, cabendo aos demais 
entes federativos tão somente a supervisão e 
intervenção quando necessário. 
 
Q.3 (0.25) - A regionalização das Redes de 
Atenção à Saúde (RAS) no Brasil exige um 
federalismo cooperativo, que possibilite aos diferentes 
entes federativos encontrar soluções consensuais para 
a estruturação destas redes regionalizadas. As 
principais instâncias formais de negociação federativa 
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
existente no âmbito do Sistema Único de Saúde são: 
a) ( ) Comissões Intergestores Bipartite e 
Comissão Intergestores Tripartite. 
b) ( ) Conselho Nacional de Saúde e Comissões 
Intergestores Bipartite. 
c) ( ) Comissão Nacional de Incorporação de 
Novas Tecnologias em Saúde e Conselho Nacional de 
Saúde. 
d) ( ) Não existem instâncias formais de 
negociação federativa no âmbito do SUS. 
e) ( ) Conselho Nacional de Saúde e Comissão 
Intergestores Tripartite. 
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Q.4 (0.25) - Conforme previsto pela Portaria Nº.
2.436, de 21 de setembro de 2017, são princípios do
Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção
à Saúde (RAS), a serem operacionalizados na Atenção
Básica (AB):
a) ( ) Regionalização, população adscrita e 
resolutividade.
b) ( ) Universalidade, cuidado centrado na pessoa 
e resolutividade.
c) ( ) Universalidade, equidade e integralidade.
d) ( ) Universalidade, equidade e hierarquização.
e) ( ) Territorialização, ordenação da rede e 
participação da comunidade.

Q.5 (0.25) - Lima, Pereira e Machado (2020), em
texto sobre “Crise, condicionantes e desafios de
coordenação do Estado federativo brasileiro no
contexto da Covid-19”, apresentam um quadro das
características do arranjo federativo do Brasil com
implicações para a coordenação de políticas públicas
e do Sistema Único de Saúde (SUS). A literatura sobre
o federalismo no país é vasta, entretanto há
convergências entre os autores no que tange aos seus
traços constitutivos, nas dimensões política, fiscal e
administrativa.
Sobre a dimensão política, leia as afirmações I a V
abaixo:
I. Uma das características políticas do arranjo
federativo brasileiro é a de termos uma organização
trina com predomínio de cultura política 
centralizadora. 
II. Uma das características políticas do arranjo
federativo brasileiro é a gestão federal por empresa
privada.
III. Há uma diversidade de instituições e atores
governamentais nos planos nacional e subnacional.
IV. Há uma ampla autoridade jurisdicional da
União e limitações do exercício de poder de veto das
unidades subnacionais nas arenas nacionais.
V. Há uma assimetria de riqueza e poder político
entre entes federativos esferas governamentais. 
Assinale a alternativa correta: 

a) ( ) Estão corretas as afirmações II, III, IV e V.
b) ( ) Estão corretas as afirmações I, III, IV e V.
c) ( ) Estão corretas as afirmações II, III e IV.
d) ( ) Todas as afirmações estão incorretas.
e) ( ) Estão corretas as afirmações I, III e IV.

Q.6 (0.25) - Os dados pré-pandêmicos da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e da
Organização Internacional do Trabalho (OIT),
acompanhados dos dados do Banco Mundial,
sobretudo quando confrontados com a produção

científica a respeito do mundo do trabalho e da saúde 
dos trabalhadores, já corroboravam, à época, as 
formulações acerca da crise estrutural do capital 
e, neste momento pós- pandêmico, dão uma 
dimensão dos desafios colossais que virão para o 
enfrentamento da pandemia e do pós-pandemia de 
Covid-19. André Luís Vizzaccaro-Amaral, em seu 
texto “A pandemia de Covid-19 e a intensificação 
da precarização do trabalho e dos impactos à saúde 
dos trabalhadores”, apresenta o que ele entende 
como sendo “as raízes estruturais da precarização 
do trabalho e de seus impactos para a 
subjetividade e a saúde dos trabalhadores”. 
Leia as afirmações de I a V e assinale a alternativa 
que apresenta as raízes estruturais da precarização 
do trabalho nos tempos modernos: 

I.      Crise estrutural do capital 
II. Reestruturação produtiva
III. Nova morfologia do trabalho
IV. Emergência do comunismo no mundo 
              ocidental
V. Reformas trabalhistas e previdenciárias.
a) ( ) Estão corretas as afirmações I, II e III.
b) ( ) Estão corretas as afirmações I e IV.
c) ( ) Todas as alternativas estão corretas.
d) ( ) Estão corretas as afirmações I, II, III e V.
e) ( ) Estão corretas as afirmações I e II.

Q.7 (0.25) - A Pandemia da Covid-19 no Brasil
deixou evidente a necessidade do país desenvolver
estratégias de vigilância em saúde capazes de reduzir
riscos de doenças e outros agravos, em especial os
riscos com alto potencial de disseminação e letalidade.
Nesse sentido, a vigilância popular em saúde
apresenta-se como uma importante estratégia de
enfrentamento aos riscos à saúde neste Século XXI.
Segundo Machado et al. (2021) no texto “Vigilância
popular em saúde (VPS) em tempos de pandemia:
proposta de um caminho”, “as ações de vigilância
popular em saúde desenvolvidas no enfrentamento da
pandemia configuram uma prática sanitária
participativa e integrada às ações de vigilância em
saúde, às redes, aos serviços assistenciais e às ações
comunitárias de cuidado, de prevenção e de apoio
social”.
Leia atentamente as afirmações I a V abaixo:
I. São diretrizes da Vigilância Popular em Saúde
(VPS) a teoria (conceitos), a estratégia e a operação.
II. A estratégia da VPS envolve participação com
produção de narrativas populares; promoção de saúde
intersetorial em múltiplas escalas; territórios
saudáveis e sustentáveis; e conexão entre redes, temas,
lugares e pessoas.
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III. A estratégia de VPS envolve como ação
principal e norteadora a comunicação digital pelos
novos meios de mídia social, sendo irrelevante, nos
tempos atuais e em pleno século XXI, a
territorialização e a presencialidade das ações de VPS.
IV. Promover VPS pressupõe diálogo contínuo,
uma política pública popular organizada e produzida a
partir da fala e da escuta, incorporando saberes e
práticas a uma ação forjada no território de referencia.
V. Promover VPS pressupõe um órgão gestor
centralizado e tecnicamente preparado, capaz de
produzir ações de comunicação de massa
verticalizadas e de cima para baixo, de modo a
influenciar a ação da sociedade por meio do
doutrinamento e persuasão.
Assinale a alternativa correta:

a) ( ) As afirmações I, II e IV estão corretas.
b) ( ) As afirmações I, II e V estão corretas.
c) ( ) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.
d) ( ) As afirmações I, II e III estão corretas.
e) ( ) As afirmações I, II, IV e V estão corretas.

Q.8 (0.25) - De acordo com a Constituição de
1988, o Sistema Único de Saúde - SUS é definido
como:
a) ( ) Uma rede regionalizada e hierarquizada de
ações e serviços públicos de saúde.
b) ( ) Uma rede regionalizada e hierarquizada de
ações e serviços públicos e privados de saúde, estes
últimos prestados somente no âmbito da saúde
suplementar.
c) ( ) Nenhuma das alternativas anteriores está
correta.
d) ( ) Um sistema de serviços públicos e privados
de saúde, financiados por recursos do Tesouro e por
recursos privados das famílias, coordenando saúde
pública, saúde suplementar e saúde complementar
para oferecer acesso aos cidadãos contribuintes.
e) ( ) Conjunto de ações e serviços públicos de
saúde prestados somente no âmbito federal pela
União.

Q.9 (0.25) - A Pandemia da Covid-19 deixou
evidente a importância de uma boa articulação
federativa para a construção do Sistema Único de
Saúde (SUS), e mostrou que existe atualmente no
Brasil uma crise federativa do Estado.
Lima, Pereira e Machado (2020), em texto sobre
“Crise, condicionantes e desafios de coordenação do
Estado federativo brasileiro no contexto da Covid-19”,
apresentam uma avaliação bastante certeira sobre as
condicionantes da crise federativa do Estado
brasileiro.

Nesse sentido, são grupos de condicionantes da crise 
federativa do Brasil evidenciada durante a Pandemia 
da Covid-19: 
a) ( ) A especificidade do arranjo federativo
brasileiro; o fim da fome no Brasil; o consumismo na
área da saúde.
b) ( ) A crise ambiental; o desenvolvimento
tecnológico; e o surgimento de novos vírus.
c) ( ) A internacionalização do setor
farmacêutico; a existência de profundas desigualdades
socioespaciais; e o acirramento das tensões
internacionais, especialmente entre os Estados Unidos
da América e a China.
d) ( ) A especificidade do arranjo federativo
brasileiro; a existência de profundas desigualdades
socioespaciais; e o acirramento de conflitos políticos
entre os governos.
e) ( ) A municipalização exacerbada; a amplitude
de uma classe média ascendente e que demanda
direitos; e o consumismo na área da saúde.

Q.10 (0.25) - Conforme sintetizado por Ogata et al.
(2021) no texto “Interfaces entre a educação
permanente e a educação interprofissional em saúde”,
a Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde – PNEPS “constitui-se numa política pública
estratégica para fomentar mudanças nos processos de
formação e desenvolvimento dos trabalhadores da
saúde no SUS, tendo como pressupostos a
problematização da realidade do cotidiano de trabalho
para a reflexão e construção coletiva de solução dos
problemas permitindo o delineamento de novos
conceitos e paradigmas, bem como a oportunidade de
disparar mudanças efetivas nos processos de
trabalho”. Dentre as competências constitucionais do
Sistema Único de Saúde, estabelecidas pelo Art. 200
da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, marque a alternativa que apresenta a 
competência específica do SUS para a formulação e 
implementação da PNEPS: 
a) ( ) Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde dos animais.
b) ( ) Incrementar, em sua área de atuação, 
estratégias de atividades física.
c) ( ) Participar da formulação da política e da 
execução das ações de segurança pública.
d) ( ) Controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a estética e 
participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e 
outros insumos.
e) ( ) Ordenar a formação de recursos humanos 
na área de saúde.
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Q.11 (0.25) - A literatura brasileira apresenta
sólidas reflexões sobre as origens e organização do
Sistema Único de Saúde no Brasil. Sobre a criação e
desempenho do SUS, leia as afirmações abaixo e
depois assinale a alternativa correta:
I. A 16ª Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em 1986, foi o início de um longo processo 
de lutas e de organização populares de caráter 
democrático.
II. A Reforma Sanitária pode ser percebida como 
a proposta de democratização da saúde no Brasil e foi 
a partir dela que se introduziu, na Constituição 
da República Federativa do Brasil, a determinação de 
que a “saúde é direito de todos e dever do Estado”.
III. A participação conjunta de profissionais de 
saúde, dirigentes sindicais e de órgãos públicos, 
intelectuais, parlamentares e de representantes de 
diversos movimentos sociais levou à formulação da 
proposta da “Reforma Sanitária”, que foi resultado de 
um grande movimento social denominado 
“Movimento da Reforma Sanitária”.
IV. Entre 1990 e 2015, houve reduções 
significativas das taxas de mortalidade por doenças 
trans- missíveis e por causas evitáveis, da 
morbimortalidade materno-infantil e da desnutrição 
infantil.

a) ( ) As afirmações I e IV estão corretas.
b) ( ) As afirmações I, II e III estão corretas.
c) ( ) As afirmações II, III e IV estão corretas.
d) ( ) Apenas a afirmação IV está correta.
e) ( ) As afirmações I e II estão corretas.

Q.12 (0.25) - Uma das diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e das Redes de Atenção à Saúde 
(RAS) estabelecidas no Art. 3o da Portaria nº 2.436, 
de 21 de setembro de 2017, é a hierarquização. 
Assinale a alternativa que melhor descreve o conceito 
a que se refere a respectiva diretriz de hierarquização:
a) ( ) A diretriz indica a organização do SUS e da
RAS fundada sobre uma ordem de prioridade que
estabelece superioridade de importância dos serviços
na rede, sendo a alta complexidade a mais importante
e à qual os serviços de média complexidade e atenção
básica devem subordinação.
b) ( ) A diretriz indica que o Ministro de Estado
da Saúde é a autoridade máxima do SUS e das RAS,
devendo Estados e Municípios subordinação às
políticas estabelecidas pela União.
c) ( ) A diretriz indica a organização do SUS e
das RAS em um conjunto articulado de ações e
serviços públicos de saúde de atenção básica, média
complexidade e alta complexidade.

d) ( ) A diretriz indica a subordinação dos
Municípios aos Estados e dos Estados à União na
organização do SUS e das RAS.
e) (  ) A diretriz indica a subordinação de
enfermeiros a médicos, de médicos a chefes
administrativos, de chefes administrativos a diretores
de órgãos, e assim por diante.

Q.13 (0.25) - Assinale a alternativa que, nos termos
da Portaria 2.761, de 19 de novembro de 2013, que
institui a Política Nacional de Educação Popular em
Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-
SUS), não representa um dos eixos estratégicos da
PNEP-SUS:
a) ( ) Intersetorialidade e diálogos multiculturais.
b) ( ) Participação, controle social e gestão
participativa.
c) ( ) Setorização e especialização de ensino na
saúde.
d) ( ) Cuidado em saúde.
e) ( ) Formação, comunicação e produção de
conhecimento.

Q.14 (0.25) - - A Portaria Nº. 2.761, de 19 de
novembro de 2013, institui a Política Nacional de
Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema
Único de Saúde (PNEPS-SUS). Sobre esta importante
política de educação em saúde, leia as afirmações I a
IV abaixo e depois assinale a alternativa correta:

I. A PNEPS-SUS reafirma o compromisso com a
universalidade, a equidade, a integralidade e a efetiva
participação popular no SUS
II. A PNEPS-SUS propõe uma prática político-
pedagógica que perpassa as ações voltadas para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a partir
do diálogo entre a diversidade de saberes
III. A PNEPS-SUS valoriza os saberes populares,
a ancestralidade, o incentivo à produção indivi- dual e
coletiva de conhecimentos e a inserção destes no SUS.
IV. São princípios da PNEP-SUS o diálogo, a
amorosidade, a problematização, a construção com- 
partilhada do conhecimento, a emancipação e o
compromisso com a construção do projeto
democrático e popular.

a) ( ) As afirmações I, III e IV estão corretas
b) ( ) As afirmações II, III e IV estão corretas.
c) ( ) Todas as afirmações estão corretas.
d) ( ) As afirmações I, II e III estão corretas.
e) ( ) Apenas as afirmações I e IV estão corretas.
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Q.15 (0.25) - A ideia de ciclo na análise de políticas
públicas apresentada no texto de Baptista e Rezende
(2011) trouxe ao centro das preocupações a
necessidade de ter um bom diagnóstico (reco- 
nhecimento) do problema para o qual a política
pública a ser criada irá tentar resolver. Assim, os
problemas constituem o ponto de partida para a
geração de uma política pública. A inclusão de um
problema na agenda de ação governamental segue
fluxos durante o processo decisório, que no final
determinam os problemas que serão tratados
prioritariamente pelo Estado. Assinale a alternativa
que apresenta os três fluxos do processo decisório para
a entrada de temas na agenda do governo, conforme
apresentado por Baptista e Rezende (2011), em análise
realizada com base em Kingdon (1984):
a) ( ) Fluxo Epidemiológico, Fluxo Tecnológico
e Fluxo Governamental.
b) ( ) Fluxo de Problemas, Fluxo de Soluções e
Fluxo Político.
c) ( ) Fluxo de Problemas, Fluxo de Reflexão e
Fluxo Político.
d) ( ) Fluxo de Problemas, Fluxo Tecnológico e
Fluxo Político.
e) ( ) Fluxo de Elaboração, Fluxo de Reflexão e
Fluxo Governamental.

Q.16 (0.25) - Sobre a regionalização das ações e
serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), tratada em diversos textos da
literatura científica de saúde pública nacional, é
incorreto afirmar que:
a) ( ) As regiões de saúde envolvem negociações 
e acordos políticos entre as três esferas de governo e o 
desenvolvimento de estratégias e instrumentos 
voltados para a integração de serviços, agentes, 
instituições e práticas em espaços geográficos 
distintos.
b) ( ) A regionalização não traz avanços 
organizativos ao SUS, viola a lógica de federalismo 
cooperativo do SUS e representam uma ameaça ao 
Sistema e à autoridade das Direções únicas do SUS na 
União, nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Municípios.
c) ( ) As regiões de saúde constituem eixo 
estruturante para o fortalecimento e qualificação da 
gestão do SUS.
d) ( ) A região de saúde agrega a perspectiva da 
diversidade regional (traduzida por dinâmicas es- 
pecíficas), do desenvolvimento e de articulação dos 
diversos campos da atenção à saúde no território.
e) ( ) A regionalização é um processo 
fundamental para o avanço do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

Q.17 (0.25) Souza et al. (2019), em texto no qual 
apresentam os desafios atuais da luta pelo direito 
universal à saúde no Brasil, fazem diagnóstico do 
Sistema Único de Saúde nos dias de hoje e elencam 
uma série de desafios a serem superados. Destacam os 
autores que “se o reconhecimento constitucional do 
direito à saúde produziu resultados positivos, a 
garantia do direito à saúde está longe de ter sido 
alcançada no cotidiano da vida dos cidadãos, 
registrando-se a persistência e a emergência de 
problemas de saúde e de lacunas e falhas dos serviços, 
inaceitáveis em sociedades civilizadas. Essa situação 
é o resultado (sempre provisório) das disputas entre 
diferentes projetos de sociedade que, no setor saúde, 
podem ser esquematicamente reunidos em dois 
blocos: o projeto democrático-popular do Movimento 
da Reforma Sanitária Brasileira e o projeto liberal-
conservador ao qual se vincula o setor privado na 
saúde. Assinale a alternativa que melhor representa o 
que os autores entendem ser o projeto democrático-
popular:”
a) ( ) Saúde como monopólio estatal, a ser 
oferecida por meio de sistema puramente estatal de 
saúde, sendo vedada a participação da iniciativa 
privada.
b) ( ) Saúde como bem de mercado, a ser 
oferecida livremente por meio de sistema liberal de 
produção de bens e serviços, com participação 
reduzida do Estado e ampla presença do setor privado.
c) ( ) Saúde como função secundária do Estado 
Brasileiro, a ser garantida por meio de sistema liberal 
de produção de bens e serviços e presença majoritária 
do setor privado.
d) ( ) Saúde como direito de todos e dever do 
Estado, a ser garantido por meio de um sistema 
público de saúde universal e equitativo, organizado na 
forma de uma rede regionalizada e hierarquizada de 
serviços públicos de saúde financiada e administrada 
pelo Estado.
e) ( ) Saúde como direito de todos e dever do 
Estado, a ser garantido por meio de sistema liberal de 
produção de bens e serviços, com participação 
reduzida do Estado e presença majoritária do setor 
privado.

Q.18 (0.25) - Conforme atestam Baptista e Rezende
(2021) no texto “A ideia de ciclo na análise de
políticas públicas” (2011), a própria ideia de ciclo da
política talvez seja a perspectiva mais corrente e
compartilhada nos estudos atuais de política, com
grande parte dos estudos fazendo uma análise por
momentos ou fases do processo político. Apesar das
críticas ao modelo (caráter funcionalista, racional e
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que tenta manter o controle sobre o processo político), 
a noção de fases de uma política pública persiste no 
debate acadêmico como referência importante de 
análise. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente as diferentes fases (ou ciclos) de uma 
política pública, na ordem sugerida pelas autoras: 
 
a) ( ) Reconhecimento do problema/montagem 
da agenda – Formulação da Política – Tomada de 
Decisão – Avaliação - Implementação. 
b) ( ) Tomada de Decisão – Reconhecimento do 
problema/montagem da agenda – Formulação da 
Política – Implementação – Avaliação. 
c) ( ) Nenhuma das alternativas está correta. 
d) ( ) Reconhecimento do problema/montagem 
da agenda – Formulação da Política – Tomada de 
Decisão – Implementação – Avaliação. 
e) ( ) Tomada de Decisão – Implementação – 
Avaliação – Ajustes de meio percurso – Conclusão. 
 
Q.19 (0.25) - No que se refere à Política Nacional 
de Atenção Básica, nos termos da Portaria Nº. 2.436, 
de 21 de setembro de 2017, a estratégia prioritária para 
expansão e consolidação o da Atenção Básica é: 
a) (   ) A saúde da família. 
b) (   ) A assistência farmacêutica. 
c) ( ) A ampliação da rede ambulatorial 
hospitalar. 
d) (    ) A criação de hospitais. 
e) ( ) A abertura de hospitais de alta 
complexidade. 
 
Q.20 (0.25) - O Sistema Único de Saúde (SUS), na 
sua relação com o acesso à saúde brasileira: 
a) (  ) Não tem responsabilidade com a ordenação 
da formação em saúde. 
b) ( ) Como sistema universal, integral, 
hierarquizado e estruturado pela atenção primária à 
saúde (APS), emprega quase metade dos médicos do 
país, à semelhança de países industrializados. 
c) ( ) Provê cuidado aos nascimentos apenas para 
uma minoria das gestantes, pois a rede hospitalar das 
maternidades é, na maioria, privada. 
d) ( ) É o único acesso a serviços de saúde para 
aproximadamente 75% da população brasileira, 
variando conforme a região, e seu financiamento 
representa menos da metade do gasto total com saúde 
no Brasil. 
e) ( ) Oferece sobretudo atenção de baixa 
complexidade (atenção primária à saúde), ficando a 
média e a alta complexidade dominada pelo setor 
privado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1  

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
SAÚDE 
EDITAL Nº 06 – 2022 

GABARITO  

CONHECIMENTOS GERAIS 

IDENTIFICAÇÃO: 769221.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANULADA 



PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA PROGRAMAS DE 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

EDITAL Nº 06 – 2022 
FIOCRUZ-BRASÍLIA 

CONHECIMENTOS  GERAIS 
Prova: 769221.1 

Data da Prova: Domingo, 13/11/2022 

INSTRUÇÕES 

● Verifique se a numeração das questões e a paginação do caderno que contêm a
prova objetiva e a página para o preenchimento do gabarito, estão corretas.

● Quando autorizado pelo fiscal da FIOCRUZ, escreva, nos espaços apropriados (EM
TODAS AS PÁGINAS) do caderno de provas, seu número de inscrição.

● Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetivas (conhecimentos
gerais e conhecimentos específicos), devendo controlar o tempo, pois não haverá
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui o preenchimento do gabarito.

● Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar seus cadernos
das provas e retirar-se da sala.

● Não será permitido levar os cadernos das provas objetivas.
● Você receberá uma folha avulsa de RASCUNHO, que poderá ser utilizada  para

marcar suas respostas, sendo permitido levá-la ao final.
● Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de

tinta preta, fabricada com material transparente.
● Não é permitida a utilização de nenhum tipo de aparelho eletrônico ou de

comunicação.
● Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
● Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação da prova na companhia de

um fiscal da FICORUZ.

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

● Leia atentamente cada item e assinale sua resposta e preencha, com caneta
esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva na página para
preenchimento do gabarito.

● A maneira correta de assinalar a alternativa na página para preenchimento do
gabarito é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela
correspondente.
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Q.1 (0.25) - No que se refere à Política Nacional
de Atenção Básica, nos termos da Portaria Nº. 2.436,
de 21 de setembro de 2017, a estratégia prioritária para
expansão e consolidação o da Atenção Básica é:

a) (  ) A assistência farmacêutica.
b) (  ) A saúde da família.
c) ( ) A ampliação da rede ambulatorial
hospitalar.
d) ( ) A abertura de hospitais de alta
complexidade.
e) ( ) A criação de hospitais.

Q.2 (0.25) - Lima, Pereira e Machado (2020), em
texto sobre “Crise, condicionantes e desafios de
coordenação do Estado federativo brasileiro no
contexto da Covid-19”, apresentam um quadro das
características do arranjo federativo do Brasil com
implicações para a coordenação de políticas públicas
e do Sistema Único de Saúde (SUS). A literatura sobre
o federalismo no país é vasta, entretanto há
convergências entre os autores no que tange aos seus
traços constitutivos, nas dimensões política, fiscal e
administrativa.
Sobre a dimensão política, leia as afirmações I a V
abaixo:
I. Uma das características políticas do arranjo
federativo brasileiro é a de termos uma organização
trina com predomínio de cultura política 
centralizadora. 
II. Uma das características políticas do arranjo
federativo brasileiro é a gestão federal por empresa
privada.
III. Há uma diversidade de instituições e atores
governamentais nos planos nacional e subnacional.
IV. Há uma ampla autoridade jurisdicional da
União e limitações do exercício de poder de veto das
unidades subnacionais nas arenas nacionais.
V. Há uma assimetria de riqueza e poder político
entre entes federativos esferas governamentais. 
Assinale a alternativa correta: 

a) ( ) Estão corretas as afirmações II, III, IV e V.
b) ( ) Todas as afirmações estão incorretas.
c) ( ) Estão corretas as afirmações I, III e IV.
d) ( ) Estão corretas as afirmações II, III e IV.
e) ( ) Estão corretas as afirmações I, III, IV e V.

Q.3 (0.25) - O Sistema Único de Saúde (SUS), na
sua relação com o acesso à saúde brasileira:

a) ( ) Oferece sobretudo atenção de baixa
complexidade (atenção primária à saúde), ficando a

média e a alta complexidade dominada pelo setor 
privado. 
b) ( ) Como sistema universal, integral,
hierarquizado e estruturado pela atenção primária à
saúde (APS), emprega quase metade dos médicos do
país, à semelhança de países industrializados.
c) ( ) É o único acesso a serviços de saúde para
aproximadamente 75% da população brasileira,
variando conforme a região, e seu financiamento
representa menos da metade do gasto total com saúde
no Brasil.
d) ( ) Provê cuidado aos nascimentos apenas para
uma minoria das gestantes, pois a rede hospitalar das
maternidades é, na maioria, privada.
e) ( ) Não tem responsabilidade com a ordenação
da formação em saúde.

Q.4 (0.25) Souza et al. (2019), em texto no qual 
apresentam os desafios atuais da luta pelo direito 
universal à saúde no Brasil, fazem diagnóstico do 
Sistema Único de Saúde nos dias de hoje e elencam 
uma série de desafios a serem superados. Destacam os 
autores que “se o reconhecimento constitucional do 
direito à saúde produziu resultados positivos, a 
garantia do direito à saúde está longe de ter sido 
alcançada no cotidiano da vida dos cidadãos, 
registrando-se a persistência e a emergência de 
problemas de saúde e de lacunas e falhas dos serviços, 
inaceitáveis em sociedades civilizadas. Essa situação 
é o resultado (sempre provisório) das disputas entre 
diferentes projetos de sociedade que, no setor saúde, 
podem ser esquematicamente reunidos em dois 
blocos: o projeto democrático-popular do Movimento 
da Reforma Sanitária Brasileira e o projeto liberal-
conservador ao qual se vincula o setor privado na 
saúde. Assinale a alternativa que melhor representa o 
que os autores entendem ser o projeto democrático-
popular:”
a) ( ) Saúde como monopólio estatal, a ser 
oferecida por meio de sistema puramente estatal de 
saúde, sendo vedada a participação da iniciativa 
privada. 
b) ( ) Saúde como direito de todos e dever do
Estado, a ser garantido por meio de sistema liberal de
produção de bens e serviços, com participação
reduzida do Estado e presença majoritária do setor
privado.
c) ( ) Saúde como bem de mercado, a ser
oferecida livremente por meio de sistema liberal de
produção de bens e serviços, com participação
reduzida do Estado e ampla presença do setor privado.
d) ( ) Saúde como função secundária do Estado
Brasileiro, a ser garantida por meio de sistema liberal
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de produção de bens e serviços e presença majoritária 
do setor privado. 
e) ( ) Saúde como direito de todos e dever do 
Estado, a ser garantido por meio de um sistema 
público de saúde universal e equitativo, organizado na 
forma de uma rede regionalizada e hierarquizada de 
serviços públicos de saúde financiada e administrada 
pelo Estado.

Q.5 (0.25) - Uma das diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e das Redes de Atenção à Saúde 
(RAS) estabelecidas no Art. 3o da Portaria nº 2.436, 
de 21 de setembro de 2017, é a hierarquização. 
Assinale a alternativa que melhor descreve o conceito 
a que se refere a respectiva diretriz de hierarquização:

a) ( ) A diretriz indica que o Ministro de Estado
da Saúde é a autoridade máxima do SUS e das RAS,
devendo Estados e Municípios subordinação às
políticas estabelecidas pela União.
b) (  ) A diretriz indica a subordinação de
enfermeiros a médicos, de médicos a chefes
administrativos, de chefes administrativos a diretores
de órgãos, e assim por diante.
c) ( ) A diretriz indica a organização do SUS e
das RAS em um conjunto articulado de ações e
serviços públicos de saúde de atenção básica, média
complexidade e alta complexidade.
d) ( ) A diretriz indica a organização do SUS e da
RAS fundada sobre uma ordem de prioridade que
estabelece superioridade de importância dos serviços
na rede, sendo a alta complexidade a mais importante
e à qual os serviços de média complexidade e atenção
básica devem subordinação.
e) ( ) A diretriz indica a subordinação dos
Municípios aos Estados e dos Estados à União na
organi- zação do SUS e das RAS.

Q.6 (0.25) - A ideia de ciclo na análise de políticas
públicas apresentada no texto de Baptista e Rezende
(2011) trouxe ao centro das preocupações a
necessidade de ter um bom diagnóstico
(reconhecimento) do problema para o qual a política
pública a ser criada irá tentar resolver. Assim, os
problemas constituem o ponto de partida para a
geração de uma política pública. A inclusão de um
problema na agenda de ação governamental segue
fluxos durante o processo decisório, que no final
determinam os problemas que serão tratados
prioritariamente pelo Estado. Assinale a alternativa
que apresenta os três fluxos do processo decisório para
a entrada de temas na agenda do governo, conforme
apresentado por Baptista e Rezende (2011), em análise
realizada com base em Kingdon (1984):

a) ( ) Fluxo de Problemas, Fluxo de Reflexão e
Fluxo Político.
b) ( ) Fluxo de Elaboração, Fluxo de Reflexão e
Fluxo Governamental.
c) ( ) Fluxo de Problemas, Fluxo de Soluções e
Fluxo Político.
d) ( ) Fluxo Epidemiológico, Fluxo Tecnológico
e Fluxo Governamental.
e) ( ) Fluxo de Problemas, Fluxo Tecnológico e
Fluxo Político.

Q.7 (0.25) - Os dados pré-pandêmicos da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
acompanhados dos dados do Banco Mundial, 
sobretudo quando confrontados com a produção 
científica a respeito do mundo do trabalho e da saúde 
dos trabalhadores, já corroboravam, à época, as 
formulações acerca da crise estrutural do capital e, 
neste momento pós- pandêmico, dão uma dimensão 
dos desafios colossais que virão para o enfrentamento 
da pandemia e do pós-pandemia de Covid-19. André 
Luís Vizzaccaro-Amaral, em seu texto “A pandemia 
de Covid-19 e a intensificação da precarização do 
trabalho e dos impactos à saúde dos trabalhadores”, 
apresenta o que ele entende como sendo “as raízes 
estruturais da precarização do trabalho e de seus 
impactos para a subjetividade e a saúde dos 
trabalhadores”. Leia as afirmações de I a V e assinale 
a alternativa que apresenta as raízes estruturais da 
precarização do trabalho nos tempos modernos:
I. Crise estrutural do capital
II. Reestruturação produtiva
III. Nova morfologia do trabalho
IV. Emergência do comunismo no mundo

ocidental
V. Reformas trabalhistas e previdenciárias.

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

Q.8 (0.25) - Sobre a regionalização das ações e
serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), tratada em diversos textos da
literatura científica de saúde pública nacional, é
incorreto afirmar que:
a) ( ) As regiões de saúde envolvem negociações
e acordos políticos entre as três esferas de governo e o
desenvolvimento de estratégias e instrumentos
voltados para a integração de serviços, agentes,
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instituições e práticas em espaços geográficos 
distintos. 
b) ( ) As regiões de saúde constituem eixo 
estruturante para o fortalecimento e qualificação da 
gestão do SUS.
c) ( ) A regionalização é um processo 
fundamental para o avanço do Sistema Único de Saúde 
(SUS).
d) ( ) A região de saúde agrega a perspectiva da 
diversidade regional (traduzida por dinâmicas es- 
pecíficas), do desenvolvimento e de articulação dos 
diversos campos da atenção à saúde no território.
e) ( ) A regionalização não traz avanços 
organizativos ao SUS, viola a lógica de federalismo 
cooperativo do SUS e representam uma ameaça ao 
Sistema e à autoridade das Direções únicas do SUS na 
União, nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Municípios.

Q.9 (0.25) - Conforme atestam Baptista e Rezende
(2021) no texto “A ideia de ciclo na análise de
políticas públicas” (2011), a própria ideia de ciclo da
política talvez seja a perspectiva mais corrente e
compartilhada nos estudos atuais de política, com
grande parte dos estudos fazendo uma análise por
momentos ou fases do processo político. Apesar das
críticas ao modelo (caráter funcionalista, racional e
que tenta manter o controle sobre o processo político),
a noção de fases de uma política pública persiste no
debate acadêmico como referência importante de
análise. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente as diferentes fases (ou ciclos) de uma
política pública, na ordem sugerida pelas autoras:

a) ( ) Nenhuma das alternativas está correta.
b) ( ) Tomada de Decisão – Reconhecimento do
problema/montagem da agenda – Formulação da
Política – Implementação – Avaliação.
c) ( ) Reconhecimento do problema/montagem
da agenda – Formulação da Política – Tomada de
Decisão – Avaliação - Implementação.
d) ( ) Reconhecimento do problema/montagem
da agenda – Formulação da Política – Tomada de
Decisão – Implementação – Avaliação.
e) ( ) Tomada de Decisão – Implementação –
Avaliação – Ajustes de meio percurso – Conclusão.

Q.10 (0.25) - Göttems et al. (2019), em estudo sobre
sistema de saúde no Distrito Federal, revelam
diferentes períodos históricos da evolução do sistema
de 1960 a 1994. Os períodos históricos foram
definidos pelos autores conforme os mandatos
governamentais, e em cada um desses períodos foram
levantadas as informações factuais de ações e

intervenções conforme as seguintes categorias: 
organização da atenção à saúde, formação e 
desenvolvimento de pessoal em saúde, e gestão do 
sistema de saúde. Seguindo essa metodologia, os 
autores descrevem os seguintes períodos: de 1960 a 
1994, planificação e infraestrutura de serviços; de 
1995 a 2002, mudanças na atenção primária do DF e 
na formação de pessoal em saúde; de 2003 a 2010, 
mudanças na gestão do sistema de saúde; de 2011 a 
2018, novas mudanças na gestão dos hospitais e da 
atenção primária à saúde. 
Analisando-se os períodos históricos e a evolução do 
sistema de saúde do DF, é incorreto afirmar: 

a) ( ) No último período analisado se ousou
promover a reestruturação da APS por meio das estru- 
turas existentes sem inclusão de entidades
intermediárias para a contratação de profissionais,
prática recorrente em momentos anteriores e em outras
Unidades da Federação.
b) ( ) O exame dos indicadores de mortalidade
infantil e esperança de vida ao nascer sinalizam que
ocorreram, ao longo do período de 1990 a 2017,
significativas pioras nas condições gerais de vida da
população.
c) ( ) Observa-se ênfase na construção de
grandes hospitais que se manteve por pelo menos 20
anos, agregando a essas unidades, todas as demais
estratégias, como a formação dos profissionais, a
incorporação de tecnologias, a forma de fazer a gestão
do sistema e de pensar o cuidado em saúde.
d) ( ) A implantação dos primeiros planos para
organização do sistema de saúde do DF propiciou a
criação da maior parte da infraestrutura física de
serviços de saúde que estão disponíveis no momento
atual no DF.
e) ( ) As experiências de formação e
desenvolvimento de pessoal de saúde que se verificam
no DF representam um potente vetor de inovações no
campo da saúde e da educação.

Q.11 (0.25) - A Pandemia da Covid-19 deixou
evidente a importância de uma boa articulação
federativa para a construção do Sistema Único de
Saúde (SUS), e mostrou que existe atualmente no
Brasil uma crise federativa do Estado.
Lima, Pereira e Machado (2020), em texto sobre
“Crise, condicionantes e desafios de coordenação do
Estado federativo brasileiro no contexto da Covid-19”,
apresentam uma avaliação bastante certeira sobre as
condicionantes da crise federativa do Estado
brasileiro.
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Nesse sentido, são grupos de condicionantes da crise 
federativa do Brasil evidenciada durante a Pandemia 
da Covid-19: 

a) ( ) A especificidade do arranjo federativo
brasileiro; a existência de profundas desigualdades
socioespaciais; e o acirramento de conflitos políticos
entre os governos.
b) ( ) A crise ambiental; o desenvolvimento
tecnológico; e o surgimento de novos vírus.
c) ( ) A municipalização exacerbada; a amplitude
de uma classe média ascendente e que demanda
direitos; e o consumismo na área da saúde.
d) ( ) A internacionalização do setor
farmacêutico; a existência de profundas desigualdades
socioespaciais; e o acirramento das tensões
internacionais, especialmente entre os Estados Unidos
da América e a China.
e) ( ) A especificidade do arranjo federativo
brasileiro; o fim da fome no Brasil; o consumismo na
área da saúde.

Q.12 (0.25) - A Pandemia da Covid-19 no Brasil
deixou evidente a necessidade do país desenvolver
estratégias de vigilância em saúde capazes de reduzir
riscos de doenças e outros agravos, em especial os
riscos com alto potencial de disseminação e letalidade.
Nesse sentido, a vigilância popular em saúde
apresenta-se como uma importante estratégia de
enfrentamento aos riscos à saúde neste Século XXI.
Segundo Machado et al. (2021) no texto “Vigilância
popular em saúde (VPS) em tempos de pandemia:
proposta de um caminho”, “as ações de vigilância
popular em saúde desenvolvidas no enfrentamento da
pandemia configuram uma prática sanitária
participativa e integrada às ações de vigilância em
saúde, às redes, aos serviços assistenciais e às ações
comunitárias de cuidado, de prevenção e de apoio
social”.
Leia atentamente as afirmações I a V abaixo:

I. São diretrizes da Vigilância Popular em Saúde
(VPS) a teoria (conceitos), a estratégia e a operação.
II. A estratégia da VPS envolve participação com
produção de narrativas populares; promoção de saúde
intersetorial em múltiplas escalas; territórios
saudáveis e sustentáveis; e conexão entre redes, temas,
lugares e pessoas.
III. A estratégia de VPS envolve como ação
principal e norteadora a comunicação digital pelos
novos meios de mídia social, sendo irrelevante, nos
tempos atuais e em pleno século XXI, a
territorialização e a presencialidade das ações de VPS.

IV. Promover VPS pressupõe diálogo contínuo,
uma política pública popular organizada e produzida a
partir da fala e da escuta, incorporando saberes e
práticas a uma ação forjada no território de referência.
V. Promover VPS pressupõe um órgão gestor
centralizado e tecnicamente preparado, capaz de
produzir ações de comunicação de massa
verticalizadas e de cima para baixo, de modo a
influenciar a ação da sociedade por meio do
doutrinamento e persuasão.
Assinale a alternativa correta:

a) ( ) As afirmações I, II e V estão corretas.
b) ( ) As afirmações I, II e IV estão corretas.
c) ( ) As afirmações I, II, IV e V estão corretas.
d) ( ) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.
e) ( ) As afirmações I, II e III estão corretas.

Q.13 (0.25) - A regionalização das Redes de
Atenção à Saúde (RAS) no Brasil exige um
federalismo cooperativo, que possibilite aos diferentes
entes federativos encontrar soluções consensuais para
a estruturação destas redes regionalizadas. As
principais instâncias formais de negociação federativa
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios
existente no âmbito do Sistema Único de Saúde são:

a) ( ) Conselho Nacional de Saúde e Comissão
Intergestores Tripartite.
b) ( ) Comissão Nacional de Incorporação de
Novas Tecnologias em Saúde e Conselho Nacional de
Saúde.
c) ( ) Não existem instâncias formais de
negociação federativa no âmbito do SUS.
d) ( ) Comissões Intergestores Bipartite e
Comissão Intergestores Tripartite.
e) ( ) Conselho Nacional de Saúde e Comissões
Intergestores Bipartite.

Q.14 (0.25) - Conforme previsto pela Portaria Nº.
2.436, de 21 de setembro de 2017, são princípios do
Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção
à Saúde (RAS), a serem operacionalizados na Atenção
Básica (AB):

a) ( ) Territorialização, ordenação da rede e 
participação da comunidade.
b) ( ) Universalidade, equidade e hierarquização.
c) ( ) Universalidade, equidade e integralidade.
d) ( ) Universalidade, cuidado centrado na pessoa 
e resolutividade.
e) ( ) Regionalização, população adscrita e 
resolutividade.
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Q.15 (0.25) - A literatura brasileira apresenta
sólidas reflexões sobre as origens e organização do
Sistema Único de Saúde no Brasil. Sobre a criação e
desempenho do SUS, leia as afirmações abaixo e
depois assinale a alternativa correta:

I. A 16ª Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em 1986, foi o início de um longo processo 
de lutas e de organização populares de caráter 
democrático.
II. A Reforma Sanitária pode ser percebida como 
a proposta de democratização da saúde no Brasil e foi 
a partir dela que se introduziu, na Constituição 
da República Federativa do Brasil, a determinação de 
que a “saúde é direito de todos e dever do Estado”.
III. A participação conjunta de profissionais de 
saúde, dirigentes sindicais e de órgãos públicos, 
intelectuais, parlamentares e de representantes de 
diversos movimentos sociais levou à formulação da 
proposta da “Reforma Sanitária”, que foi resultado de 
um grande movimento social denominado 
“Movimento da Reforma Sanitária”.
IV. Entre 1990 e 2015, houve reduções 
significativas das taxas de mortalidade por doenças 
trans- missíveis e por causas evitáveis, da 
morbimortalidade materno-infantil e da desnutrição 
infantil.

a) ( ) Apenas a afirmação IV está correta.
b) ( ) As afirmações I, II e III estão corretas.
c) ( ) As afirmações II, III e IV estão corretas.
d) ( ) As afirmações I e IV estão corretas.
e) ( ) As afirmações I e II estão corretas.

Q.16 (0.25) - Conforme sintetizado por Ogata et al.
(2021) no texto “Interfaces entre a educação
permanente e a educação interprofissional em saúde”,
a Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde – PNEPS “constitui-se numa política pública
estratégica para fomentar mudanças nos processos de
formação e desenvolvimento dos trabalhadores da
saúde no SUS, tendo como pressupostos a
problematização da realidade do cotidiano de trabalho
para a reflexão e construção coletiva de solução dos
problemas permitindo o delineamento de novos
conceitos e paradigmas, bem como a oportunidade de
disparar mudanças efetivas nos processos de
trabalho”. Dentre as competências constitucionais do
Sistema Único de Saúde, estabelecidas pelo Art. 200
da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, marque a alternativa que apresenta a
competência específica do SUS para a formulação e
implementação da PNEPS:

a) ( ) Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde dos animais.
b) ( ) Ordenar a formação de recursos humanos 
na área de saúde.
c) ( ) Participar da formulação da política e da 
execução das ações de segurança pública.
d) ( ) Incrementar, em sua área de atuação, 
estratégias de atividades física.
e) ( ) Controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a estética e 
participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e 
outros insumos.

Q.17 (0.25) - Sobre a Política Nacional de Atenção
Básica (PNAB), regulamentada pela Portaria Nº.
2.436, de 21 de setembro de 2017, assinale a
alternativa incorreta:

a) ( ) Todos os estabelecimentos de saúde que
prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito
do SUS, de acordo com esta portaria serão
denominados Unidade Básica de Saúde – UBS, sendo
consideradas potenciais espaços de educação,
formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em
serviço, inovação e avaliação tecnológica para a RAS.
b) ( ) A Atenção Básica é o conjunto de ações de
saúde individuais, familiares e coletivas que envol- 
vem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico,
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por
meio de práticas de cuidado inte- grado e gestão
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e
dirigida à população em território definido, sobre as
quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
c) ( ) A integração entre a Vigilância em Saúde e
Atenção Básica é condição essencial para o alcance de
resultados que atendam às necessidades de saúde da
população, na ótica da integralidade da atenção à
saúde e visa estabelecer processos de trabalho que
considerem os determinantes, os riscos e danos à
saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade.
d) ( ) Compete única e exclusivamente aos
Municípios e ao Distrito Federal as responsabilidades
com relação à Atenção Básica, cabendo aos demais
entes federativos tão somente a supervisão e
intervenção quando necessário.
e) ( ) A PNAB tem na Saúde da Família sua
estratégia prioritária para expansão e consolidação da
Atenção Básica.
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Q.18 (0.25) - De acordo com a Constituição de 
1988, o Sistema Único de Saúde - SUS é definido 
como: 
 
a) ( ) Uma rede regionalizada e hierarquizada de 
ações e serviços públicos e privados de saúde, estes 
últimos prestados somente no âmbito da saúde 
suplementar. 
b) ( ) Nenhuma das alternativas anteriores está 
correta. 
c) ( ) Uma rede regionalizada e hierarquizada de 
ações e serviços públicos de saúde. 
d) ( ) Um sistema de serviços públicos e privados 
de saúde, financiados por recursos do Tesouro e por 
recursos privados das famílias, coordenando saúde 
pública, saúde suplementar e saúde complementar 
para oferecer acesso aos cidadãos contribuintes. 
e) ( ) Conjunto de ações e serviços públicos de 
saúde prestados somente no âmbito federal pela 
União. 
 
Q.19 (0.25) - - A Portaria Nº. 2.761, de 19 de 
novembro de 2013, institui a Política Nacional de 
Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (PNEPS-SUS). Sobre esta impor- 
tante política de educação em saúde, leia as afirmações 
I a IV abaixo e depois assinale a alternativa correta:  
 
I. A PNEPS-SUS reafirma o compromisso com a 
universalidade, a equidade, a integralidade e a efetiva 
participação popular no SUS 
II. A PNEPS-SUS propõe uma prática político-
pedagógica que perpassa as ações voltadas para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a partir 
do diálogo entre a diversidade de saberes 
III. A PNEPS-SUS valoriza os saberes populares, 
a ancestralidade, o incentivo à produção indivi- dual e 
coletiva de conhecimentos e a inserção destes no SUS. 
IV. São princípios da PNEP-SUS o diálogo, a 
amorosidade, a problematização, a construção com- 
partilhada do conhecimento, a emancipação e o 
compromisso com a construção do projeto 
democrático e popular. 
 
a) ( ) Todas as afirmações estão corretas. 
b) ( ) As afirmações I, III e IV estão corretas 
c) ( ) Apenas as afirmações I e IV estão corretas. 
d) ( ) As afirmações I, II e III estão corretas. 
e) ( ) As afirmações II, III e IV estão corretas. 
 
Q.20 (0.25) - Assinale a alternativa que, nos termos 
da Portaria 2.761, de 19 de novembro de 2013, que 
institui a Política Nacional de Educação Popular em 
Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-

SUS), não representa um dos eixos estratégicos da 
PNEP-SUS: 
a) ( ) Intersetorialidade e diálogos multiculturais. 
b) ( ) Participação, controle social e gestão 
participativa. 
c) ( ) Formação, comunicação e produção de 
conhecimento. 
d) ( ) Cuidado em saúde. 
e) ( ) Setorização e especialização de ensino na 
saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





 

2  

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
SAÚDE 
EDITAL Nº 06 – 2022 

GABARITO  

CONHECIMENTOS GERAIS 

IDENTIFICAÇÃO: 769221.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANULADA 



PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA PROGRAMAS DE 
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Data da Prova: Domingo, 13/11/2022 

INSTRUÇÕES 

● Verifique se a numeração das questões e a paginação do caderno que contêm a
prova objetiva e a página para o preenchimento do gabarito, estão corretas.

● Quando autorizado pelo fiscal da FIOCRUZ, escreva, nos espaços apropriados (EM
TODAS AS PÁGINAS) do caderno de provas, seu número de inscrição.

● Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetivas (conhecimentos
gerais e conhecimentos específicos), devendo controlar o tempo, pois não haverá
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui o preenchimento do gabarito.

● Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar seus cadernos
das provas e retirar-se da sala.

● Não será permitido levar os cadernos das provas objetivas.
● Você receberá uma folha avulsa de RASCUNHO, que poderá ser utilizada  para

marcar suas respostas, sendo permitido levá-la ao final.
● Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de

tinta preta, fabricada com material transparente.
● Não é permitida a utilização de nenhum tipo de aparelho eletrônico ou de

comunicação.
● Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
● Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação da prova na companhia de

um fiscal da FIOCRUZ.

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

● Leia atentamente cada item e assinale sua resposta e preencha, com caneta
esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva na página para
preenchimento do gabarito.

● A maneira correta de assinalar a alternativa na página para preenchimento do
gabarito é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela
correspondente.

● Marque as respostas assim:

Número de inscrição: 

BOA PROVA! 
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Q.1 (0.25) - De acordo com a Constituição de
1988, o Sistema Único de Saúde - SUS é definido
como:

a) ( ) Conjunto de ações e serviços públicos de
saúde prestados somente no âmbito federal pela
União.
b) ( ) Um sistema de serviços públicos e privados
de saúde, financiados por recursos do Tesouro e por
recursos privados das famílias, coordenando saúde
pública, saúde suplementar e saúde complementar
para oferecer acesso aos cidadãos contribuintes.
c) ( ) Uma rede regionalizada e hierarquizada de
ações e serviços públicos e privados de saúde, estes
últimos prestados somente no âmbito da saúde
suplementar.
d) ( ) Nenhuma das alternativas anteriores está
correta.
e) ( ) Uma rede regionalizada e hierarquizada de
ações e serviços públicos de saúde.

Q.2 (0.25) - A regionalização das Redes de
Atenção à Saúde (RAS) no Brasil exige um
federalismo cooperativo, que possibilite aos diferentes
entes federativos encontrar soluções consensuais para
a estruturação destas redes regionalizadas. As
principais instâncias formais de negociação federativa
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios
existente no âmbito do Sistema Único de Saúde são:
a) ( ) Não existem instâncias formais de
negociação federativa no âmbito do SUS.
b) ( ) Comissões Intergestores Bipartite e
Comissão Intergestores Tripartite.
c) ( ) Conselho Nacional de Saúde e Comissão
Intergestores Tripartite.
d) ( ) Comissão Nacional de Incorporação de
Novas Tecnologias em Saúde e Conselho Nacional de
Saúde.
e) ( ) Conselho Nacional de Saúde e Comissões
Intergestores Bipartite.

Q.3 (0.25) - Conforme sintetizado por Ogata et al.
(2021) no texto “Interfaces entre a educação
permanente e a educação interprofissional em saúde”,
a Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde – PNEPS “constitui-se numa política pública
estratégica para fomentar mudanças nos processos de
formação e desenvolvimento dos trabalhadores da
saúde no SUS, tendo como pressupostos a
problematização da realidade do cotidiano de trabalho
para a reflexão e construção coletiva de solução dos
problemas permitindo o delineamento de novos
conceitos e paradigmas, bem como a oportunidade de
disparar mudanças efetivas nos processos de

trabalho”. Dentre as competências constitucionais do 
Sistema Único de Saúde, estabelecidas pelo Art. 200 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, marque a alternativa que apresenta a 
competência específica do SUS para a formulação e 
implementação da PNEPS: 

a) ( ) Controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a estética e 
participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e 
outros insumos.
b) ( ) Ordenar a formação de recursos humanos 
na área de saúde.
c) ( ) Participar da formulação da política e da 
execução das ações de segurança pública.
d) ( ) Incrementar, em sua área de atuação, 
estratégias de atividades física.
e) ( ) Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde dos animais.

Q.4 (0.25) - Göttems et al. (2019), em estudo sobre
sistema de saúde no Distrito Federal, revelam
diferentes períodos históricos da evolução do sistema
de 1960 a 1994. Os períodos históricos foram
definidos pelos autores conforme os mandatos
governamentais, e em cada um desses períodos foram
levantadas as informações factuais de ações e
intervenções conforme as seguintes categorias: orga- 
nização da atenção à saúde, formação e
desenvolvimento de pessoal em saúde, e gestão do
sistema de saúde. Seguindo essa metodologia, os
autores descrevem os seguintes períodos: de 1960 a
1994, planificação e infraestrutura de serviços; de
1995 a 2002, mudanças na atenção primária do DF e
na formação de pessoal em saúde; de 2003 a 2010,
mudanças na gestão do sistema de saúde; de 2011 a
2018, novas mudanças na gestão dos hospitais e da
atenção primária à saúde.
Analisando-se os períodos históricos e a evolução do
sistema de saúde do DF, é incorreto afirmar:

a) ( ) Observa-se ênfase na construção de
grandes hospitais que se manteve por pelo menos 20
anos, agregando a essas unidades, todas as demais
estratégias, como a formação dos profissionais, a
incorporação de tecnologias, a forma de fazer a gestão
do sistema e de pensar o cuidado em saúde.
b) ( ) A implantação dos primeiros planos para
organização do sistema de saúde do DF propiciou a
criação da maior parte da infraestrutura física de
serviços de saúde que estão disponíveis no momento
atual no DF.
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c) ( ) No último período analisado se ousou
promover a reestruturação da APS por meio das estru- 
turas existentes sem inclusão de entidades
intermediárias para a contratação de profissionais,
prática recorrente em momentos anteriores e em outras
Unidades da Federação.
d) ( ) As experiências de formação e
desenvolvimento de pessoal de saúde que se verificam
no DF representam um potente vetor de inovações no
campo da saúde e da educação.
e) ( ) O exame dos indicadores de mortalidade
infantil e esperança de vida ao nascer sinalizam que
ocorreram, ao longo do período de 1990 a 2017,
significativas pioras nas condições gerais de vida da
população.

Q.5 (0.25) - O Sistema Único de Saúde (SUS), na
sua relação com o acesso à saúde brasileira:

a) ( ) Oferece sobretudo atenção de baixa
complexidade (atenção primária à saúde), ficando a
média e a alta complexidade dominada pelo setor
privado.
b) ( ) Não tem responsabilidade com a ordenação
da formação em saúde.
c) ( ) Provê cuidado aos nascimentos apenas para
uma minoria das gestantes, pois a rede hospitalar das
maternidades é, na maioria, privada.
d) ( ) Como sistema universal, integral,
hierarquizado e estruturado pela atenção primária à
saúde (APS), emprega quase metade dos médicos do
país, à semelhança de países industrializados.
e) ( ) É o único acesso a serviços de saúde para
aproximadamente 75% da população brasileira,
variando conforme a região, e seu financiamento
representa menos da metade do gasto total com saúde
no Brasil.

Q.6 (0.25) - Lima, Pereira e Machado (2020), em
texto sobre “Crise, condicionantes e desafios de
coordenação do Estado federativo brasileiro no
contexto da Covid-19”, apresentam um quadro das
características do arranjo federativo do Brasil com
implicações para a coordenação de políticas públicas
e do Sistema Único de Saúde (SUS). A literatura sobre
o federalismo no país é vasta, entretanto há
convergências entre os autores no que tange aos seus
traços constitutivos, nas dimensões política, fiscal e
administrativa.
Sobre a dimensão política, leia as afirmações I a V
abaixo:
I. Uma das características políticas do arranjo
federativo brasileiro é a de termos uma organização

trina com predomínio de cultura política 
centralizadora. 
II. Uma das características políticas do arranjo
federativo brasileiro é a gestão federal por empresa
privada.
III. Há uma diversidade de instituições e atores
governamentais nos planos nacional e subnacional.
IV. Há uma ampla autoridade jurisdicional da
União e limitações do exercício de poder de veto das
unidades subnacionais nas arenas nacionais.
V. Há uma assimetria de riqueza e poder político
entre entes federativos esferas governamentais. 
Assinale a alternativa correta: 

a) ( ) Estão corretas as afirmações I, III, IV e V.
b) ( ) Estão corretas as afirmações I, III e IV.
c) ( ) Estão corretas as afirmações II, III, IV e V.
d) ( ) Todas as afirmações estão incorretas.
e) ( ) Estão corretas as afirmações II, III e IV.

Q.7 (0.25) - Uma das diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e das Redes de Atenção à Saúde 
(RAS) estabelecidas no Art. 3o da Portaria nº 2.436, 
de 21 de setembro de 2017, é a hierarquização. 
Assinale a alternativa que melhor descreve o conceito 
a que se refere a respectiva diretriz de hierarquização:
a) ( ) A diretriz indica que o Ministro de Estado
da Saúde é a autoridade máxima do SUS e das RAS,
devendo Estados e Municípios subordinação às
políticas estabelecidas pela União.
b) ( ) A diretriz indica a subordinação dos
Municípios aos Estados e dos Estados à União na
organização do SUS e das RAS.
c) ( ) A diretriz indica a organização do SUS e da
RAS fundada sobre uma ordem de prioridade que
estabelece superioridade de importância dos serviços
na rede, sendo a alta complexidade a mais importante
e à qual os serviços de média complexidade e atenção
básica devem subordinação.
d) (  ) A diretriz indica a subordinação de
enfermeiros a médicos, de médicos a chefes
administrativos, de chefes administrativos a diretores
de órgãos, e assim por diante.
e) ( ) A diretriz indica a organização do SUS e
das RAS em um conjunto articulado de ações e
serviços públicos de saúde de atenção básica, média
complexidade e alta complexidade.

Q.8 (0.25) - A Pandemia da Covid-19 deixou
evidente a importância de uma boa articulação
federativa para a construção do Sistema Único de
Saúde (SUS), e mostrou que existe atualmente no
Brasil uma crise federativa do Estado.
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Lima, Pereira e Machado (2020), em texto sobre 
“Crise, condicionantes e desafios de coordenação do 
Estado federativo brasileiro no contexto da Covid-19”, 
apresentam uma avaliação bastante certeira sobre as 
condicionantes da crise federativa do Estado 
brasileiro. 
Nesse sentido, são grupos de condicionantes da crise 
federativa do Brasil evidenciada durante a Pandemia 
da Covid-19: 

a) ( ) A especificidade do arranjo federativo
brasileiro; a existência de profundas desigualdades
socioespaciais; e o acirramento de conflitos políticos
entre os governos.
b) ( ) A internacionalização do setor
farmacêutico; a existência de profundas desigualdades
socioespaciais; e o acirramento das tensões
internacionais, especialmente entre os Estados Unidos
da América e a China.
c) ( ) A municipalização exacerbada; a amplitude
de uma classe média ascendente e que demanda
direitos; e o consumismo na área da saúde.
d) ( ) A crise ambiental; o desenvolvimento
tecnológico; e o surgimento de novos vírus.
e) ( ) A especificidade do arranjo federativo
brasileiro; o fim da fome no Brasil; o consumismo na
área da saúde.

Q.9 (0.25) - Conforme atestam Baptista e Rezende
(2021) no texto “A ideia de ciclo na análise de
políticas públicas” (2011), a própria ideia de ciclo da
política talvez seja a perspectiva mais corrente e
compartilhada nos estudos atuais de política, com
grande parte dos estudos fazendo uma análise por
momentos ou fases do processo político. Apesar das
críticas ao modelo (caráter funcionalista, racional e
que tenta manter o controle sobre o processo político),
a noção de fases de uma política pública persiste no
debate acadêmico como referência importante de
análise. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente as diferentes fases (ou ciclos) de uma
política pública, na ordem sugerida pelas autoras:
a) ( ) Tomada de Decisão – Reconhecimento do
problema/montagem da agenda – Formulação da
Política – Implementação – Avaliação.
b) ( ) Nenhuma das alternativas está correta.
c) ( ) Reconhecimento do problema/montagem
da agenda – Formulação da Política – Tomada de
Decisão – Avaliação - Implementação.
d) ( ) Tomada de Decisão – Implementação –
Avaliação – Ajustes de meio percurso – Conclusão.
e) ( ) Reconhecimento do problema/montagem
da agenda – Formulação da Política – Tomada de
Decisão – Implementação – Avaliação.

Q.10 (0.25) - A Pandemia da Covid-19 no Brasil
deixou evidente a necessidade do país desenvolver
estratégias de vigilância em saúde capazes de reduzir
riscos de doenças e outros agravos, em especial os
riscos com alto potencial de disseminação e letalidade.
Nesse sentido, a vigilância popular em saúde
apresenta-se como uma importante estratégia de
enfrentamento aos riscos à saúde neste Século XXI.
Segundo Machado et al. (2021) no texto “Vigilância
popular em saúde (VPS) em tempos de pandemia:
proposta de um caminho”, “as ações de vigilância
popular em saúde desenvolvidas no enfrentamento da
pandemia configuram uma prática sanitária
participativa e integrada às ações de vigilância em
saúde, às redes, aos serviços assistenciais e às ações
comunitárias de cuidado, de prevenção e de apoio
social”.
Leia atentamente as afirmações I a V abaixo:

I. São diretrizes da Vigilância Popular em Saúde
(VPS) a teoria (conceitos), a estratégia e a operação.
II. A estratégia da VPS envolve participação com
produção de narrativas populares; promoção de saúde
intersetorial em múltiplas escalas; territórios
saudáveis e sustentáveis; e conexão entre redes, temas,
lugares e pessoas.
III. A estratégia de VPS envolve como ação
principal e norteadora a comunicação digital pelos
novos meios de mídia social, sendo irrelevante, nos
tempos atuais e em pleno século XXI, a
territorialização e a presencialidade das ações de VPS.
IV. Promover VPS pressupõe diálogo contínuo,
uma política pública popular organizada e produzida a
partir da fala e da escuta, incorporando saberes e
práticas a uma ação forjada no território de referência.
V. Promover VPS pressupõe um órgão gestor
centralizado e tecnicamente preparado, capaz de
produzir ações de comunicação de massa
verticalizadas e de cima para baixo, de modo a
influenciar a ação da sociedade por meio do
doutrinamento e persuasão.
Assinale a alternativa correta:

a) ( ) As afirmações I, II e IV estão corretas.
b) ( ) As afirmações I, II e V estão corretas.
c) ( ) As afirmações I, II e III estão corretas.
d) ( ) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.
e) ( ) As afirmações I, II, IV e V estão corretas.

Q.11 (0.25) - A ideia de ciclo na análise de políticas
públicas apresentada no texto de Baptista e Rezende
(2011) trouxe ao centro das preocupações a
necessidade de ter um bom diagnóstico (reco- 
nhecimento) do problema para o qual a política
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pública a ser criada irá tentar resolver. Assim, os 
problemas constituem o ponto de partida para a 
geração de uma política pública. A inclusão de um 
problema na agenda de ação governamental segue 
fluxos durante o processo decisório, que no final 
determinam os problemas que serão tratados 
prioritariamente pelo Estado. Assinale a alternativa 
que apresenta os três fluxos do processo decisório para 
a entrada de temas na agenda do governo, conforme 
apresentado por Baptista e Rezende (2011), em análise 
realizada com base em Kingdon (1984): 

a) ( ) Fluxo Epidemiológico, Fluxo Tecnológico
e Fluxo Governamental.
b) ( ) Fluxo de Problemas, Fluxo Tecnológico e
Fluxo Político.
c) ( ) Fluxo de Problemas, Fluxo de Reflexão e
Fluxo Político.
d) ( ) Fluxo de Elaboração, Fluxo de Reflexão e
Fluxo Governamental.
e) ( ) Fluxo de Problemas, Fluxo de Soluções e
Fluxo Político.

Q.12 (0.25) - Sobre a regionalização das ações e
serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), tratada em diversos textos da
literatura científica de saúde pública nacional, é
incorreto afirmar que:
a) ( ) A região de saúde agrega a perspectiva da
diversidade regional (traduzida por dinâmicas es- 
pecíficas), do desenvolvimento e de articulação dos
diversos campos da atenção à saúde no território.
b) ( ) A regionalização não traz avanços
organizativos ao SUS, viola a lógica de federalismo
cooperativo do SUS e representam uma ameaça ao
Sistema e à autoridade das Direções únicas do SUS na
União, nos Estados, no Distrito Federal e nos
Municípios.
c) ( ) As regiões de saúde envolvem negociações
e acordos políticos entre as três esferas de governo e o
desenvolvimento de estratégias e instrumentos
voltados para a integração de serviços, agentes,
instituições e práticas em espaços geográficos
distintos.
d) ( ) A regionalização é um processo
fundamental para o avanço do Sistema Único de Saúde
(SUS).
e) ( ) As regiões de saúde constituem eixo
estruturante para o fortalecimento e qualificação da
gestão do SUS.

Q.13 (0.25) - No que se refere à Política Nacional
de Atenção Básica, nos termos da Portaria Nº. 2.436,
de 21 de setembro de 2017, a estratégia prioritária para
expansão e consolidação o da Atenção Básica é:

a) (  ) A abertura de hospitais de alta
complexidade.
b) ( ) A criação de hospitais.
c) ( ) A saúde da família.
d) ( ) A ampliação da rede ambulatorial
hospitalar.
e) ( ) A assistência farmacêutica.

Q.14 (0.25) - Conforme previsto pela Portaria Nº.
2.436, de 21 de setembro de 2017, são princípios do
Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção
à Saúde (RAS), a serem operacionalizados na Atenção
Básica (AB):

a) ( ) Regionalização, população adscrita e 
resolutividade.
b) (  ) Universalidade, cuidado centrado na pessoa 
e resolutividade.
c) (  ) Universalidade, equidade e integralidade.
d) (  ) Universalidade, equidade e hierarquização.
e) ( ) Territorialização, ordenação da rede e 
participação da comunidade.

Q.15 (0.25) - Sobre a Política Nacional de Atenção
Básica (PNAB), regulamentada pela Portaria Nº.
2.436, de 21 de setembro de 2017, assinale a
alternativa incorreta:

a) ( ) A Atenção Básica é o conjunto de ações de
saúde individuais, familiares e coletivas que envol- 
vem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico,
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por
meio de práticas de cuidado inte- grado e gestão
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e
dirigida à população em território definido, sobre as
quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
b) ( ) A integração entre a Vigilância em Saúde e
Atenção Básica é condição essencial para o alcance de
resultados que atendam às necessidades de saúde da
população, na ótica da integralidade da atenção à
saúde e visa estabelecer processos de trabalho que
considerem os determinantes, os riscos e danos à
saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade.
c) ( ) Compete única e exclusivamente aos
Municípios e ao Distrito Federal as responsabilidades
com relação à Atenção Básica, cabendo aos demais
entes federativos tão somente a supervisão e
intervenção quando necessário.
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d) ( ) A PNAB tem na Saúde da Família sua
estratégia prioritária para expansão e consolidação da
Atenção Básica.
e) ( ) Todos os estabelecimentos de saúde que
prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito
do SUS, de acordo com esta portaria serão
denominados Unidade Básica de Saúde – UBS, sendo
consideradas potenciais espaços de educação,
formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em
serviço, inovação e avaliação tecnológica para a RAS.

Q.16 (0.25) - Os dados pré-pandêmicos da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
acompanhados dos dados do Banco Mundial, 
sobretudo quando confrontados com a produção 
científica a respeito do mundo do trabalho e da saúde 
dos trabalhadores, já corroboravam, à época, as 
formulações acerca da crise estrutural do capital e, 
neste momento pós- pandêmico, dão uma dimensão 
dos desafios colossais que virão para o enfrentamento 
da pandemia e do pós-pandemia de Covid-19. André 
Luís Vizzaccaro-Amaral, em seu texto “A pandemia 
de Covid-19 e a intensificação da precarização do 
trabalho e dos impactos à saúde dos trabalhadores”, 
apresenta o que ele entende como sendo “as raízes 
estruturais da precarização do trabalho e de seus 
impactos para a subjetividade e a saúde dos 
trabalhadores”. Leia as afirmações de I a V e assinale 
a alternativa que apresenta as raízes estruturais da 
precarização do trabalho nos tempos modernos: I. 
Crise estrutural do capital
II. Reestruturação produtiva
III. Nova morfologia do trabalho
IV. Emergência do comunismo no mundo

ocidental
V. Reformas trabalhistas e previdenciárias.

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

Q.17 (0.25) Souza et al. (2019), em texto no qual 
apresentam os desafios atuais da luta pelo direito 
universal à saúde no Brasil, fazem diagnóstico do 
Sistema Único de Saúde nos dias de hoje e elencam 
uma série de desafios a serem superados. Destacam os 
autores que “se o reconhecimento constitucional do 
direito à saúde produziu resultados positivos, a 
garantia do direito à saúde está longe de ter sido 
alcançada no cotidiano da vida dos cidadãos, 
registrando-se a persistência e a emergência de

problemas de saúde e de lacunas e falhas dos serviços, 
inaceitáveis em sociedades civilizadas. Essa situação 
é o resultado (sempre provisório) das disputas entre 
diferentes projetos de sociedade que, no setor saúde, 
podem ser esquematicamente reunidos em dois 
blocos: o projeto democrático-popular do Movimento 
da Reforma Sanitária Brasileira e o projeto liberal-
conservador ao qual se vincula o setor privado na 
saúde. Assinale a alternativa que melhor representa o 
que os autores entendem ser o projeto democrático-
popular:” 

a) ( ) Saúde como bem de mercado, a ser 
oferecida livremente por meio de sistema liberal de 
produção de bens e serviços, com participação 
reduzida do Estado e ampla presença do setor privado.
b) ( ) Saúde como função secundária do Estado 
Brasileiro, a ser garantida por meio de sistema liberal 
de produção de bens e serviços e presença majoritária 
do setor privado.
c) ( ) Saúde como direito de todos e dever do 
Estado, a ser garantido por meio de sistema liberal de 
produção de bens e serviços, com participação 
reduzida do Estado e presença majoritária do setor 
privado.
d) ( ) Saúde como direito de todos e dever do 
Estado, a ser garantido por meio de um sistema 
público de saúde universal e equitativo, organizado na 
forma de uma rede regionalizada e hierarquizada de 
serviços públicos de saúde financiada e administrada 
pelo Estado.
e) ( ) Saúde como monopólio estatal, a ser 
oferecida por meio de sistema puramente estatal de 
saúde, sendo vedada a participação da iniciativa 
privada.

Q.18 (0.25) A Portaria Nº. 2.761, de 19 de 
novembro de 2013, institui a Política Nacional de 
Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (PNEPS-SUS). Sobre esta impor- 
tante política de educação em saúde, leia as 
afirmações I a IV abaixo e depois assinale a 
alternativa correta: 
I. A PNEPS-SUS reafirma o compromisso com 
a universalidade, a equidade, a integralidade e a 
efetiva participação popular no SUS
II. A PNEPS-SUS propõe uma prática político-
pedagógica que perpassa as ações voltadas para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a partir
do diálogo entre a diversidade de saberes
III. A PNEPS-SUS valoriza os saberes populares,
a ancestralidade, o incentivo à produção individual e
coletiva de conhecimentos e a inserção destes no SUS.
IV. São princípios da PNEP-SUS o diálogo, a
amorosidade, a problematização, a construção com- 
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partilhada do conhecimento, a emancipação e o 
compromisso com a construção do projeto 
democrático e popular. 
a) ( ) Apenas as afirmações I e IV estão corretas.
b) ( ) As afirmações II, III e IV estão corretas.
c) ( ) As afirmações I, III e IV estão corretas
d) ( ) As afirmações I, II e III estão corretas.
e) ( ) Todas as afirmações estão corretas.

Q.19 (0.25) - Assinale a alternativa que, nos termos
da Portaria 2.761, de 19 de novembro de 2013, que
institui a Política Nacional de Educação Popular em
Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-
SUS), não representa um dos eixos estratégicos da
PNEP-SUS:

a) ( ) Cuidado em saúde.
b) ( ) Participação, controle social e gestão
participativa.
c) ( ) Setorização e especialização de ensino na
saúde.
d) ( ) Intersetorialidade e diálogos multiculturais.
e) ( ) Formação, comunicação e produção de
conhecimento.

Q.20 (0.25) - A literatura brasileira apresenta
sólidas reflexões sobre as origens e organização do
Sistema Único de Saúde no Brasil. Sobre a criação e
desempenho do SUS, leia as afirmações abaixo e
depois assinale a alternativa correta:
I. A 16ª Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em 1986, foi o início de um longo processo 
de lutas e de organização populares de caráter 
democrático.
II. A Reforma Sanitária pode ser percebida como 
a proposta de democratização da saúde no Brasil e foi 
a partir dela que se introduziu, na Constituição 
da República Federativa do Brasil, a determinação de 
que a “saúde é direito de todos e dever do Estado”.
III. A participação conjunta de profissionais de 
saúde, dirigentes sindicais e de órgãos públicos, 
intelectuais, parlamentares e de representantes de 
diversos movimentos sociais levou à formulação da 
proposta da “Reforma Sanitária”, que foi resultado de 
um grande movimento social denominado 
“Movimento da Reforma Sanitária”.
IV. Entre 1990 e 2015, houve reduções 
significativas das taxas de mortalidade por doenças 
trans- missíveis e por causas evitáveis, da 
morbimortalidade materno-infantil e da desnutrição 
infantil.

a) ( ) As afirmações I, II e III estão corretas.
b) ( ) Apenas a afirmação IV está correta.

c) ( ) As afirmações II, III e IV estão corretas.
d) ( ) As afirmações I e IV estão corretas.
e) ( ) As afirmações I e II estão corretas.
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