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ETAPA 1 – PROVA ESCRITA

MATRIZ DE RESPOSTA:
QUESTÃO 1. Leia atentamente o texto abaixo e responda à questão que se segue:
“[...] o campo da Saúde Coletiva [...] extenso e diversificado, refletindo a própria concepção
ampliada de saúde em suas inúmeras interfaces. [...] há núcleos disciplinares que
apresentam conjuntos de conhecimentos construídos ao longo da história da ciência. Não
por simples convenção, mas por que se estabeleceram como parte do processo de
constituição da área, são citados três grandes espaços e formações disciplinares: [...].”
(Nunes, ED. Saúde Coletiva: Uma História Recente de um passado remoto. In: Campos,
GWS; Minayo, MCS; Akerman, M; Drumond Jr, M; Carvalho, YM. Tratado de Saúde Coletiva.
São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz).
Discuta a assertiva do autor demarcando o processo de constituição da saúde coletiva
como campo, distinto da saúde pública, e indique as três formações disciplinares que
a compõem, descrevendo-as.
1) Citar os eventos que marcam o surgimento da Saúde Coletiva como campo no Brasil. [1,0
ponto]
2) Discutir distinções entre a Saúde Coletiva e a Saúde Pública tradicional, como campos
de produção de conhecimento. [1,0 ponto]
3) Elencar e definir os objetos de cada um dos 3 "espaços e formações discursivas" a
que o autor se refere: a) Epidemiologia; b) Ciências sociais e humanas e c) Política e
Planejamento. [1,0 ponto]

QUESTÃO 02. Justifique a correlação do objeto de pesquisa proposto em seu projeto
com o referencial teórico que fundamenta a linha de pesquisa para a qual você se
candidata.
1) Delimitar o objeto de pesquisa que foi proposto no projeto encaminhado, considerando a
linha de pesquisa para a qual está se candidatando. [1,0 ponto]
3) Enunciar referencial teórico aninhado ao projeto tomando como base a linha de pesquisa
indicada. [1,0 ponto]
4) Justificar de modo crítico-reflexivo as correlações indicadas. [1,5 ponto]

QUESTÃO 03. Fundamente teórico-conceitualmente a opção metodológica escolhida
para o seu projeto, em diálogo com a área de concentração e a linha de pesquisa para
as quais você se candidata.
1) Delimitar a opção metodológica proposta no projeto encaminhado à luz do objetivo geral
da pesquisa proposta na candidatura. [1,0 ponto]
2) Compor a fundamentação teórico-conceitual desta opção metodológica, delimitando-a a
partir da área de concentração e da linha de pesquisa indicadas no projeto. [2,5 pontos]

