
Gabarito oficial referente a Prova objetiva de Conhecimentos específicos da 

Chamada Pública nº 05/2021 da Escola de Governo da Fiocruz Brasília (EGF-Brasília) – 

Mestrado Profissional em Política Públicas em Saúde (MPPPS). 

 

QUESTÃO: A Atenção Primária à Saúde encontra-se pautada em características constitutivas que 

envolvem estratégias de atenção, organização e gestão tripartite. Considerando os trechos 

destacados do artigo de Melo et al (2019), escolha a alternativa correta em relação ao modelo de 

atenção Primária à saúde adotado no Brasil. (Melo et al. Reflexões sobre as mudanças no modelo 

de financiamento federal da Atenção Básica à Saúde no Brasil. Saúde em Debate [online]. 2019, 

v. 43, n. spe5). Trecho 1: “Caracteriza-se pela conformação de equipes multiprofissionais e opera 

nas dimensões individual, familiar e coletiva/territorial do processo saúde saúde-doença, por 

meio de ações clínicas e sanitárias e estratégias de participação social. Em 2019, existiam mais 

de 43 mil Equipes de Saúde da Família implantadas em todo o território nacional, contemplando 

grande diversidade de municípios e grupos populacionais”(Melo et al. 2019).Trecho 2: “A 

implantação da ESF ocorreu de forma progressiva, envolvendo amplo debate entre diversos 

atores do Sistema Único de Saúde (SUS), das instituições acadêmicas e da sociedade, nos 

processos de formulação de políticas (...). As negociações buscaram equacionar diferentes pontos 

de vista, interesses e conflitos para a construção de consensos possíveis em cada momento 

histórico, respeitando o marco legal do SUS que prevê a gestão tripartite do sistema, mediada 

pelas instâncias de controle social” (Melo et al. 2019). 

Com base nos trechos apresentados, assinale a resposta CORRETA sobre os elementos adotados 

na conformação do modelo de atenção primária em saúde.  

Alternativa correta: O trecho 2 reporta um processo de implantação gradual e 

contextualizado historicamente, envolvendo negociações com diversos atores sociais do Sistema 

Único de Saúde (SUS), das instituições acadêmicas e da sociedade. 

 

QUESTÃO: Com base no artigo de Melo et al (2019), analise as afirmativas que representam 

cenários adversos para o financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) e para o Sistema Único 

de Saúde (SUS). (Melo et al. Reflexões sobre as mudanças no modelo de financiamento federal da 

Atenção Básica à Saúde no Brasil. Saúde em Debate [online]. 2019, v. 43, n. spe5) 

Alternativa correta: Os itens I, II, III e IV estão corretos 

 

QUESTÃO: O artigo de VICTORA et al (2011) aborda desafios referentes ao contexto dos 

recursos humanos no Sistema Único de Saúde (SUS). Após analisar as afirmativas apresentadas, 

assinale a opção CORRETA. (VICTORA, C.G. et al. Condições de saúde e inovações nas políticas 

de saúde no Brasil: o caminho a percorrer. Série Saúde no Brasil, Lancet, 9/05/2011, p.90-102) 



Alternativa correta: Os itens I, II e IV estão corretos 

 

QUESTÃO: Segundo artigo de VICTORA et al (2011), a dependência de tecnologias de saúde 

afeta o orçamento federal destinado ao Sistema Único de Saúde. Em relação ao contexto da 

dependência de tecnologias de saúde, assinale a opção que envolve os diferentes fatores 

relacionados ao problema ou a soluções que podem ser encontradas para o problema. “O aumento 

nas demandas por serviços públicos, combinado a um rápido processo de inovação e adoção de 

novas tecnologias no sistema de saúde, levou a um crescimento assustador na fatia do orçamento 

nacional associado a equipamentos médicos e insumos” (VICTORA, C.G. et al. Condições de 

saúde e inovações nas políticas de saúde no Brasil: o caminho a percorrer. Série Saúde no Brasil, 

Lancet, 9/05/2011, p.90-102) 

Alternativa correta: Apenas os itens I, II e IV 

 

QUESTÃO: Segundo o artigo de SANTOS & RIGOTTO (2011), a territorialização representa 

importante instrumento de organização dos processos de trabalho e das práticas de saúde na 

Estratégia Saúde da Família (ESF). (SANTOS, A. L.; RIGOTTO, R. M. Território e 

Territorialização: incorporando as relações produção, trabalho, ambiente e saúde na atenção básica 

à saúde. Revista Trabalho, Educação e Saúde. Rio de janeiro, v. 8, n.3, nov.2010/fev.2011, p. 387-

406. 20). Com base na concepção apresentada, assinale a opção CORRETA a respeito da 

Estratégia Saúde da Família. 

Alternativa correta: As equipes de saúde da família são responsáveis pelo 

acompanhamento de uma 'população adscrita', localizada em uma área delimitada, mediante 

ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação e reabilitação de doenças e de agravos 

mais frequentes. 

 

QUESTÃO: O artigo de SANTOS & RIGOTTO (2011) traz reflexões sobre o território para além 

de sua dimensão conceitual, na tentativa de responder à problemática da relação entre a sociedade 

e o seu espaço, visando a compreensão da dinâmica do processo saúde-doença. (SANTOS, A. L.; 

RIGOTTO, R. M. Território e Territorialização: incorporando as relações produção, trabalho, 

ambiente e saúde na atenção básica à saúde. Revista Trabalho, Educação e Saúde. Rio de janeiro, 

v. 8, n.3, nov.2010/fev.2011, p. 387-406. 20). 



Alternativa correta: Nos territórios, as práticas de saúde convergem para a integração 

das ações de atenção, promoção e prevenção, de modo que as intervenções sobre os problemas 

sejam, também, sobre as condições de vida da população, levando a problematização da saúde 

com base no território e nos seus contextos de usos e de disputas pelos mais variados projetos. 

 

QUESTÃO:  O artigo de GIOVANELLA L. et al (2018) traz reflexões e implicações sobre 

modelos de cobertura universal e de sistemas universais de saúde. (GIOVANELLA L. et al. 

Sistema universal de saúde e cobertura universal: desvendando pressupostos e estratégias. Ciência 

& Saúde Coletiva, v. 23, p. 1763- 1776, 2018). Considere a assertiva CORRETA a respeito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Alternativa correta: No sistema universal de saúde estão presentes a condição de 

cidadania e a de saúde como direito social. 

 

QUESTÃO: O artigo de LIMA & LIMA (2020) traz reflexões acerca de aspectos envolvendo o 

conceito de cidades saudáveis.  (LIMA, Filipe Antunes e LIMA, Samuel do Carmo. Construindo 

cidades saudáveis: a instrumentalização de políticas públicas intersetoriais de saúde a partir do 

Planejamento Estratégico Situacional. Saúde e Sociedade [online]. 2020, v. 29, n. 2). Sobre cidades 

saudáveis é CORRETO considerar. 

Alternativa correta: A proposta de cidades saudáveis enfatiza o desenvolvimento social 

estabelecendo ambientes alinhados sociais, físicos e culturais para criar um lugar que seja 

ativamente inclusivo e facilite a busca da saúde e o bem-estar para todos. 

 

QUESTÃO: No artigo de LIMA & LIMA (2020), os autores apresentam Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) como uma metodologia para construção de cidades saudáveis.  

(LIMA, Filipe Antunes e LIMA, Samuel do Carmo. Construindo cidades saudáveis: a 

instrumentalização de políticas públicas intersetoriais de saúde a partir do Planejamento 

Estratégico Situacional. Saúde e Sociedade [online]. 2020, v. 29, n. 2). Sobre o Planejamento 

Estratégico Situacional (PES), é CORRETO afirmar: 

Alternativa correta: Envolve a definição do problema, a apreciação situacional, a 

elaboração do plano até a avaliação, sendo todas essas fases, uma forma de fortalecer as 

políticas públicas em saúde e instrumentalizar uma política intersetorial e participativa para 

cidades saudáveis. 

 



QUESTÃO: Segundo TEIXEIRA, M G et al (2018), a partir da aprovação do Regulamento 

Sanitário Internacional (RSI) em 2005, o país desenvolveu uma série de iniciativas que visam 

fortalecer a capacidade de detectar, analisar e responder às emergências de saúde pública. Dentre 

todas as iniciativas decorrentes da aprovação do RSI, estão incluídas: 

(TEIXEIRA, M G et al. Vigilância em Saúde no SUS - construção, efeitos e perspectivas. Ciência 

& Saúde Coletiva [online]. 2018, v. 23, n. 6) 

Alternativa correta: Apenas os itens I, III, V 

 

QUESTÃO: Dentre os avanços identificados no campo da Vigilância em Saúde que atendem os 

princípios do Sistema Único de Saúde, estão relacionados a seguir: 

(TEIXEIRA, M G et al. Vigilância em Saúde no SUS - construção, efeitos e perspectivas. Ciência 

& Saúde Coletiva [online]. 2018, v. 23, n. 6) 

Alternativa correta: Todos os itens II, III, IV, V 

 

QUESTÃO: A partir da leitura do artigo de PRADO et al (2021), julgue os itens referentes ao 

papel da vigilância em saúde no enfrentamento da COVID-19. (Prado et al. Ações de vigilância à 

saúde integradas à Atenção Primária à Saúde diante da pandemia da COVID-19: contribuições 

para o debate. Ciência & Saúde Coletiva [online]. 2021.)  

Alternativa correta: II, III e IV 

 

QUESTÃO: A partir do trecho destacado no artigo de PRADO et al (2021), assinale a opção 

correta referente a reflexão dos autores sobre a organização das práticas de vigilância em saúde. 

“De maneira geral, as ações abrangem a vigilância em saúde pública, ativa e passiva, com algumas 

variações, ou um misto dos dois tipos, a depender dos arranjos tecnológicos possíveis na 

organização das práticas” (Adaptado de Prado et al. Ações de vigilância à saúde integradas à 

Atenção Primária à Saúde diante da pandemia da COVID-19: contribuições para o debate. Ciência 

& Saúde Coletiva [online]. 2021.) 

Alternativa correta: Quando ocorre a vigilância nos territórios, direcionada para 

pessoas assintomáticas e sintomáticas, com apoio de profissionais de atenção primária e da 

comunidade e fluxo de encaminhamento coordenado aos demais serviços de urgência ou 

hospitalares, pode se dizer que ocorreu uma vigilância ativa. 



QUESTÃO: Segundo PAIM et al (2018), o Sistema Único de Saúde (SUS), produto de uma luta 

intensa da sociedade no bojo do processo constituinte de 1988, apesar de implantado há 30 anos, 

ainda não se encontra totalmente consolidado. A não consolidação do SUS configura uma grave 

omissão do Estado brasileiro (executivo, legislativo, judiciário) em seu papel de guardião dos 

direitos da população e aponta para um futuro incerto envolto por ameaças e obstáculos quanto ao 

seu funcionamento. (PAIM, Jairnilson Silva. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. Ciência 

& Saúde Coletiva, v. 23, p. 1723-1728, 2018.) Para esse autor, qual é a maior ameaça à 

consolidação do SUS? 

Alternativa correta: A determinação econômica que permeia a articulação público-

privada é predatória e representa a maior ameaça para à consolidação do SUS com sistema 

universal, público e gratuito. 

 

QUESTÃO:  No artigo intitulado “Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos” PAIM et al. 

(2018), trata dos vetores positivos que dão sustentação ao Sistema Único de Saúde (SUS). (PAIM, 

Jairnilson Silva. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. Ciência & Saúde Coletiva, v. 23, p. 

1723-1728, 2018.) Quanto a esse aspecto, dentre as alternativas, assinale a resposta correta. 

Alternativa correta: A descentralização de atribuições e de recursos para estados e 

municípios tem contribuído para a ampliação da oferta e do acesso aos serviços de saúde 

favorecendo a sustentação do SUS. 

 

QUESTÃO: Conforme GIOVANELLA, et al. (2018), o debate internacional sobre diferentes 

concepções de universalidade em saúde polarizou propostas de Sistema Universal versus 

Cobertura Universal em saúde. A concepção de cobertura universal em saúde tem sido difundida 

por organizações internacionais e incorporada às reformas dos sistemas de saúde de alguns países 

em desenvolvimento, inclusive na América Latina. (GIOVANELLA, Ligia et al. Sistema universal 

de saúde e cobertura universal: desvendando pressupostos e estratégias. Ciência & Saúde Coletiva, 

v. 23, p. 1763- 1776, 2018.) Acerca da concepção de cobertura universal em saúde, julgue os itens. 

Alternativa correta: I e III estão corretos 

 

QUESTÃO:  Conforme LOBATO (2016), com a atual Constituição de 1988, pode-se afirmar que 

houve avanços de natureza social e no aparato político-organizacional. (LOBATO, L.V.C. 



Políticas sociais e modelos de bem-estar social: fragilidades do caso brasileiro. Rev. Saúde Debate. 

v. 40, n. especial, p. 87-97,2016.) Classifique os itens considerando a visão da autora, assinalando 

(1) para concepções de natureza social e (2) para aspectos relativos ao aparato político-

organizacional. 

Alternativa correta: 1, 2, 2, 2 e 1 

 

QUESTÃO: No artigo de LOBATO (2016), a autora reporta que a noção de cidadania, base 

política para construção da modelo constitucional, não alcançou o fundamento de solidariedade 

social. Com base nessa abordagem, assinale a opção correta. 

Alternativa correta: Parcela significativa da população está coberta por seguros privados 

de saúde revelando uma cultura contraria a construção coletiva do direito à saúde como 

proteção social ampliada e igualitária. 

 

QUESTÃO:  Segundo o trecho do artigo de FLEURY (2005) transcrito a seguir, correlacione os 

modelos e definições de (1) assistência social e (2) seguridade social. 

“A construção do Estado nacional é um processo sempre inacabado, no qual vão sendo desenhadas 

as relações de poder na institucionalidade do aparato administrativo, seja ele voltado para a 

implementação do projeto econômico, seja ainda responsável pela reprodução da força de trabalho 

e incorporador das demandas políticas dos grupos subalternos. A opção por um dado formato de 

política social, que se cristaliza na combinação de modelos distintos para diferentes segmentos dos 

trabalhadores, indica o lugar que cada um deles ocupa em uma dada correlação de forças, além das 

tendências internacionalmente preponderantes. Ainda que toda política social traga embutido um 

modelo de integração social, diferentes modelos de proteção social implicam diferentes formatos 

de integração e, portanto, distintos projetos societários.” (FLEURY, S. A seguridade social e os 

dilemas da inclusão social. Revista De Administração Pública, 39 (3), 449 a 470. 2005.) 

Alternativa correta: 1, 2, 1, 1 e 2 

 

QUESTÃO:  Analise o trecho do artigo de FLEURY (2005): "A associação entre pobreza, crime 

organizado e violência reconduz as políticas sociais a uma função de apaziguamento do conflito 

urbano, desvirtuando sua condição de reconstrução da esfera pública democrática, ou, como 

expressa Zaluar (1997:8): as políticas sociais devem ser implementadas não porque os pobres 



constituam um perigo permanente à segurança, não porque venham a ser as classes perigosas, mas 

porque um país democrático e justo não pode existir sem tais políticas. Neste contexto, a exclusão 

social — condição que sempre existiu e com a qual a sociedade latino-americana pôde conviver 

como algo natural — aparece como questão social...., problema que demanda uma ação por parte 

do governo e da sociedade. Isto porque é a exclusão, e não a pobreza, que questiona e ameaça a 

organização social, a autoridade política e o projeto econômico." (adaptado de FLEURY, S. A 

seguridade social e os dilemas da inclusão social. Revista De Administração Pública, 39 (3), 449 

a 470. 2005.) No texto destacado, pode-se concluir que a pobreza como fenômeno de exclusão 

social, surge como questão para a política de proteção social na medida em que avança a 

democracia e os direitos constitucionais no Brasil. Baseado na autora, é possível afirmar que: 

Alternativa correta: O conjunto de políticas públicas de combate à miséria pode reduzir 

a pobreza extrema. 


