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Ata do Processo de Seleção de candidatos para 2 
ingresso no 1º Semestre de 2022 no curso de 3 
Doutorado em Saúde Pública na Amazônia  do Instituto 4 
Leônidas & Maria Deane ( ILMD/FIOCRUZ Amazônia)  em 5 
associação com a Universidade Federal  do Amazonas  -  6 
UFAM e a Universidade do Estado do Amazonas -  UEA, 7 
2ª Etapa –  Prova de Saúde Coletiva .  8 

 9 

 10 

Ao primeiro dia do mês de novembro de 2021,  às 09h00min,  reuniu-se v irtualmente ,  por  meio 11 
da Plataforma ZOOM, a Comissão de Seleção  do Processo Seletivo do curso de Doutorado em 12 
Saúde Pública na Amazônia para avaliação da  pontuação recebida pelos candidatos na prova 13 
de Saúde Coletiva.  Antes de iniciar  a conferência dos pontos recebidos por resposta correta,  14 
a presidente da Comissão de Seleção solic itou permissão para novamente apresentar e ler  a 15 
prova,  bem como as alternat ivas e  a resposta correta de cada questão,  para aos demais 16 
membros da comissão.  Após a le itura,  cada um dos membros da banca de seleção verif icou a 17 
correção das provas dos candidatos,  e  como nota fo i  atr ibuíd o o somatór io dos pontos  das 18 
questões  acertadas pelos candidatos  em sua prova.  O Anexo I  apresenta a relação dos 19 
candidatos aprovados nesta segunda etapa do processo seletivo.  As questões e respectivas 20 
respostas corretas estão apresentadas no Anexo I I  desta Ata.  Havia 37 candidatos aptos a 21 
participar da segunda etapa  e,  desses,  16 (dezesseis)  foram aprovados,  14 (quatorze)  não 22 
aprovados e 07 (sete)  não real izaram a prova.  E para que conste ,  eu Rosana Crist ina Pereira 23 
Parente,  lavrei a presente Ata que ,  depois de l ida,  foi  assinada pelos demais membros da 24 
Comissão de Seleção.  25 
 26 

 27 

 28 

ROSANA CRISTINA PEREIRA PARENTE  –  Pres idente  29 

 30 

 31 
 32 

FERNANDO JOSÉ HERKRATH –  Membro 33 

 34 

 35 
 36 

JANETE MARIA REBELO VIEIRA  -  Membro 37 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2021 –  ANEXO I  
RESULTADO DA 2ª ETAPA DE SELEÇÃO 2021 

 

Nome do Candidato Projeto Opção de Concorrência 
Resultado da 

Segunda Etapa 

ADRIANA DUARTE DE SOUSA L2P5 Ampla Concorrência APROVADO 

ADRIANA LOPES ELIAS L2P4 Ampla Concorrência 

NÃO 
COMPARECEU/NÃO 

ACESSOU O 
QUESTIONÁRIO DA 

PROVA ATÉ O 
HORÁRIO LIMITE 

ALEXANDRE FERREIRA SOARES L2P3 Ampla Concorrência APROVADO 

ANA ELIZABETH SOUSA REIS L2P4 Ampla Concorrência APROVADO 

ANALICE BARBOSA PEREIRA CARVALHO L2P2 Ampla Concorrência NÃO APROVADO 

ANDERSON ARAÚJO CORRÊA L2P2 Ampla Concorrência APROVADO 

ANNY BEATRIZ COSTA ANTONY DE ANDRADE L2P2 Ampla Concorrência APROVADO 

BRUNA RAMOS MEIRELES DOS SANTOS L2P1 Ampla Concorrência NÃO APROVADO 

CARLOS AUGUSTO DA SILVA ARAÚJO JÚNIOR L2P1 Ampla Concorrência APROVADO 

ELESSANDRA DA SILVA SICSU L2P3 Ampla Concorrência NÃO APROVADO 

ESTHER MARIA OLIVEIRA DE SOUZA L1P1 Ampla Concorrência APROVADO 

FABIANE AGUIAR SILVA L2P4 Ampla Concorrência APROVADO 

GILMARA ROCHA DE OLIVEIRA L2P3 Cota - PPI 

NÃO 
COMPARECEU/NÃO 

ACESSOU O 
QUESTIONÁRIO DA 

PROVA ATÉ O 
HORÁRIO LIMITE 

GISELE REIS DIAS L1P2 Cota - PPI NÃO APROVADO 

HÉRICA MARTINS DA IGREJA L2P2 Ampla Concorrência 

NÃO 
COMPARECEU/NÃO 

ACESSOU O 
QUESTIONÁRIO DA 
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PROVA ATÉ O 
HORÁRIO LIMITE 

IANA NOGUEIRA REGO L2P1 Ampla Concorrência NÃO APROVADO 

IZI CATERINI PAIVA ALVES MARTINELLI DOS 
SANTOS 

L2P4 Cota - PPI APROVADO 

LESLIE BEZERRA MONTEIRO L2P3 Ampla Concorrência APROVADO 

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA E SOUZA L2P2 Ampla Concorrência 

NÃO 
COMPARECEU/NÃO 

ACESSOU O 
QUESTIONÁRIO DA 

PROVA ATÉ O 
HORÁRIO LIMITE 

MARIA DAS GRACAS SILVA SARMENTO L2P1 Ampla Concorrência NÃO APROVADO 

MARIA DO LIVRAMENTO COELHO PRATA L2P3 Ampla Concorrência NÃO APROVADO 

MARIA JOSE ALVES DA SILVA DIAS L1P1 Ampla Concorrência 

NÃO 
COMPARECEU/NÃO 

ACESSOU O 
QUESTIONÁRIO DA 

PROVA ATÉ O 
HORÁRIO LIMITE 

MARIA LEILA FABAR DOS SANTOS L2P2 Ampla Concorrência NÃO APROVADO 

MARLUCE MINEIRO PEREIRA L2P4 Ampla Concorrência NÃO APROVADO 

MAURA NUNES PIMENTEL DE CARVALHO L2P3 Cota - PPI APROVADO 

MAYARA DOS SANTOS FERREIRA L2P5 Cota - PPI NÃO APROVADO 

MILAINE NUNES GOMES VASCONCELOS L2P2 Ampla Concorrência NÃO APROVADO 

MIRLENE DANTAS CALDAS L2P3 Ampla Concorrência APROVADO 

MOISES SEIXAS NUNES FILHO L2P2 Ampla Concorrência APROVADO 

NATALIA ANDRADE TEIXEIRA L2P2 Ampla Concorrência NÃO APROVADO 

NEULIANE MELO SOMBRA L2P2 Ampla Concorrência APROVADO 

ROSIMARY DE SOUZA LOURENÇO L2P3 Ampla Concorrência APROVADO 
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SANDRO FIGUEIRA MOREIRA L1P2 Ampla Concorrência NÃO APROVADO 

SARA SILVA DE OLIVEIRA L2P1 Ampla Concorrência APROVADO 

SILVIA SCHUTZ L2P3 Ampla Concorrência 

NÃO 
COMPARECEU/NÃO 

ACESSOU O 
QUESTIONÁRIO DA 

PROVA ATÉ O 
HORÁRIO LIMITE 

SINEIDE SANTOS DE SOUZA L2P2 Ampla Concorrência NÃO APROVADO 

VANIA MESQUITA GADELHA PRAZERES L2P2 Ampla Concorrência 

NÃO 
COMPARECEU/NÃO 

ACESSOU O 
QUESTIONÁRIO DA 

PROVA ATÉ O 
HORÁRIO LIMITE 
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CHAMADA PÚBLICA N.010/2021 –  ANEXO I I  
 

QUESTÕES DA PROVA DE SAÚDE COLETIVA E RESPECTIVAS RESPOSTAS CORRETAS  

 

Questão da Prova -  De acordo com Osmo e Schraiber (2015),  um conjunto de questões 
orientou a reflexão cr ít ica em torno dos serviços de saúde na América Latina nos anos de 
1970, tais como: “posições de classe”,  “determinismos econômicos”,  “atenção médico -
hospitalar” e “tecnicismo”. Essas problematizações foram oriundas de amplas discussões em 
torno do Movimento da Medic ina Social .  Quais das opções abaixo não corresponde a este 
esforço de reformulação crít ica?   

Resposta da Questão -  A aplicação de um modelo de saúde desenvolvimentista  

 

Questão da Prova -  Osmo e Schraiber  (2015) destacam que o “campo” da saúde colet iva tem 
passado por tensões epistemológicas e se reconstruído permanentemente à medida em que 
precisa recorrer ao esforço de compreensão das dimensões sociais  e humanas do “mundo da 
vida”. Deste modo, pensando n o desafio epistemológico de produção do conhecimento em 
cenários controversos marcados pela divers idade,  pluralidade e  desigualdades,  apresenta -se 
aqui o desaf io de pensar a saúde coletiva na Amazônia. Com base na ampla revisão teórica 
dos autores,  ass inale a alternativa que não representar ia esse desafio:  

Resposta da Questão -  Definição da saúde coletiva como um campo que incorpora e aglut ina 
todos os outros campos da saúde   

 

Questão da Prova -  A interdiscipl inar idade produzida pela saúde coletiva tem busc ado, 
historicamente, romper com modelos hegemônicos e fragmentados de conhecimento na 
saúde. Com base nas contribuições e fundamentações teóricas de Leal e  Camargo Junior 
(2012),  responda: como “reinventar” o conhecimento cientí f ico  para além das fronteira s 
disc ipl inares na saúde?     

Resposta da Questão -  O eixo de sustentação do campo epistemológico interdiscipl inar é a 
aproximação entre sujeitos e objetos,  e os contextos em que se inserem  

 

Questão da Prova -  Para investigar a const ituição do campo da Saú de Coletiva e a dinâmica 
dos atores que a e le pertencem, Leal  e Camargo Junior (2012) uti l izam a noção de campo  de 
Pierre Bourdieu. Nesta perspect iva,  o campo da Saúde Colet iva estaria não necessar iamente 
nas propriedades que ele apresenta, e sim no conjun to das relações que o permeiam. A 
estrutura de poder e dominação é estabelecida pelas posições que os agentes e grupos de 
agentes assumem neste espaço.  Leal e  Camargo Junior (2012) destacam uma part icularidade 
nas disputas  acadêmicas e polít icas para a con strução do campo da Saúde Colet iva no Brasi l .  
Assinale a  CORRETA.    

Resposta da questão -  [ . . .]  os saberes e as práticas  que, antes,  val idavam os espaços de 
poder e definiam os atores que ir iam ocupá - los,  hoje,  são definidores de disputas diversas 
que, por sua vez,  afetam o campo  
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Questão da Prova -  No texto de Campos (2018),  o autor apresenta cinco teses para ampliação 
e consolidação do SUS. Sobre e las,  não é correto afirmar  que:   

Resposta da Questão -  A gestão de hospitais  sofreu profundas mudanças desde a cr iação do 
SUS. São serv iços interl igados,  organizados em equipes interdiscipl inares de referência e  
apoio matric ial ,  que superaram a fragmentação da gestão e do cuidado.  Entretanto, a  
regulação do acesso no SUS é burocratizada e as f i las no Brasi l  ref letem a falta de 
profissionais habi l itados para o serviço  especial izado. Portanto, é fundamental o 
reordenamento dos modelos que reconheçam a área hospitalar  e  das especial idades como 
porta de entrada do serviço de saúde  

 

Questão da Prova -  Campos (2018),  apresenta as  característ icas  que dist inguem os modelos 
de mercado dos sistemas públicos e universais de saúde. Assinale a a lternativa que NÃO 
representa nenhuma das característ icas c itadas pelo autor.  

Resposta da Questão -  acesso ao serviço definido por necessidades de saúde  

 

Questão da Prova -  De acordo com o estudo de Castro e colaboradores (2019),  assinale a 
alternativa incorreta sobre os cenários hipotéticos de transferência federal de recursos aos 
municípios:  

Em geral,  aumentos n as transferências federais de recursos f inanceiros para os governos 
municipais foram associados a uma redução na mortalidade infanti l ,  maior cobertura da 
Estratégia Saúde da Famíl ia e maior frequência de consultas pré -natal  

Resposta da Questão -  Os achados sugerem que os subsídios federais são mais importantes 
para os munic ípios de maior porte populacional,  que dependem mais de recursos federais 
para garant ir  a assistência a toda população  

 

Questão da Prova -  Segundo Castro e colaboradores (2019),  a implant ação do SUS marcou 
uma mudança no modelo de atenção à saúde, por meio da rápida expansão da atenção 
primária à saúde e do desenvolvimento de redes de saúde para serviços de saúde mental,  
serviços de urgência e  serviços ambulatoriais especial izados. Sobre o s avanços alcançados e 
desaf ios pers istentes,  é INCORRETO af irmar:   

Resposta da Questão -  O SUS implementou várias  inic iativas  para regulamentar melhor os 
produtos de saúde e para melhorar sua disponibi l idade e acessibi l idade, incluindo a pol í t ica 
de medicamentos genéricos,  e promoção da produção local  de produtos de saúde 
estratégicos. No entanto, o acesso a medicamentos essenciais a inda não foi  regulamentado, 
o que signif ica um entrave ao acesso a  eles,  mantendo os gastos catastróf icos para 
medicamentos como uma das principais  causas de sobrecarga do orçamento famil iar,  
afetando pr inc ipalmente as famíl ias de baixa renda  
 

Questão da Prova -  A partir  do artigo de E l lwanger e colaboradores publ icado no ano de 2020, 
assinale a alternativa INCORRETA:  

Resposta da Questão -  A associação entre ação antrópica na f loresta amazônica,  mudanças 
cl imáticas,  alterações na dinâmica vetoria l,  migração humana,  mudanças genét icas  em 
patógenos e as precárias condições sociais e  ambientais em muitos países  lat ino -americanos, 
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apesar  da pequena relação com as doenças crônicas,  podem estabelecer condições propíc ias 
para o surgimento e reemergência de inúmeras doenças infecciosas  

 

Questão da Prova -  A part ir  do texto de El lwanger e colaboradores (2020),  assinale a 
alternativa incorreta  do que são exemplos de problemas ou fenômenos associados ao 
desmatamento na Amazônia .  

Resposta da Questão -  aumento da violência  relac ionada a causas externas e ao incremento 
da posse de armas de fogo  

 

Questão da Prova -  No estudo de Baqui  e  colaboradores (2020),  a  análise  das var iações étnicas 
e regionais na mortal idade hospitalar por COVID -19 no Brasi l  MOSTROU que:  

Resposta da Questão -  a mortalidade fo i  mais elevada na região Norte (Norte+Nordeste)  do 
país  

 

Questão da Prova -  Analise o gráf ico abaixo, retirado do estudo de Baqui e colaboradores 
(2020),  e assinale a assertiva CORRETA:  

Resposta da Questão -  em comparação aos brasi le iros brancos,  pardos e negros 
hospital izados t iveram maior r isco de morte  

   

 

Questão da Prova -  De acordo com Pitombeira e Oliveira (2020),  a pobreza e as desigualdades 
sociais condic ionam as prát icas e os cuidados de saúde. Estes por sua vez se inter l igam a 
outras dimensões da v ida econômica e socia l  que retroal imentam, posit iva ou negativamente, 
tanto o setor saúde quanto outras polít icas  sociais .  Em consonância com os argumentos dos 
autores,  ta is interrelações podem ser associadas à:  

Resposta da questão -  Ao princípio da austeridade que está associado à f inanceir ização da 
economia e ao desmonte das  polí t icas socia is  
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Questão da Prova -  De acordo com Pitombeira e  Ol iveira  (2020) a  concentração de riquezas 
tanto aprofunda o empobrecimento da maior parte da população quanto as desigualdades 
regionais no Bras i l .  Tomando como base o teor do artigo suprac itado, é correto afirmar  que:  

Resposta da Questão: O Brasi l ,  considerado um dos países com maior concentração de renda 
no mundo, tem cerca de 1,2 milhão de pessoas com rendimento médio mensal superior a R$ 
55.000,00 

 

Questão da Prova -  Em artigo de 2019, Garnelo et al  analisaram a atenção pré -natal ofertada 
às mulheres indígenas residentes em terras indígenas no Brasi l .  Dentre as a lternativas abaixo, 
marque a alternativa que EXPRESSA CONCORDÂNCIA com o teor do supracitado artigo.   

Resposta da questão -  Dentre os aspectos re levantes da realização do pré -natal destaca-se a 
possibi l idade de tratar  anemia durante a gravidez,  pois os achados do I  Inquérito Nacional de 
Saúde das Populações Indígenas evidenciam prevalência de 33% de anemia ent re mulheres 
indígenas em idade férti l  

 

Questão da Prova -  Na avaliação de conformidade da atenção pré -natal ofertada às mulheres 
indígenas,  Garnelo et  al  (2019) apontam diversas l imitações de desempenho do pré -natal.  
Tomando como base o teor do supracitado  artigo assinale a opção INCORRETA dentre as 
alternativas abaixo:  

Reposta da Questão -  Foi elevado o percentual de mulheres com testes sorológicos para a 
detecção de rubéola e  de hepatite B,  com destaque posit ivo para a  região Norte   

Questão da Prova -  Macinko et al  (2018) afirmam que, n a PNAB, a  atenção básica é definida 
como ‘um conjunto de ações de saúde desenvolvidas em âmbito  individual e colet ivo que 
abrangem a promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,  diagnóstico, tratamento, 
reabi l itação e  manutenção da saúde’.  A part ir  dessa af irmativa os autores afirmam que essas  
ações fortalecem os princ ípios da Atenção Primária  à  Saúde –  APS em um Sistema Universal  
de Saúde, como é o SUS. Assinale a a lternativa que APRESENTA CORRETAMENTE os pr inc ípios 
do SUS.  

Reposta da Questão -  universal idade, acessibi l idade, coordenação, vínculo,  continuidade, 
integração, responsabil idade, humanização, equidade e participação social  

 

Questão da Prova -  Assinale a alternat iva que apresenta um indicador de acess ibi l idade aos 
serviços de saúde, uti l izado em comparações internacionais entre sistemas de saúde , segundo 
Macinko et al  (2018) .   

Resposta da Questão -  A real ização de consulta médica nos últ imos 12  

 

Questão da Prova -  Dentre as alternat ivas apresentadas a  seguir ,  assinale aquela que descreve 
incorretamente uma das metodologias uti l izadas por Viacava, Francisco. et al  (2018),  no 
artigo SUS: oferta,  acesso e uti l ização de serviços de saúde nos últ imos 30 anos.  

Resposta da Questão -  Para analisar o acesso e uso de serviços,  os autores uti l izaram: I .  dados 
coletados nas Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicíl ios (PNAD) de 1981 e 1986; I I .  em 
seguida,  dados obtidos quinzenalmente pelas PNAD no per íodo 2 002-2008, que seguiram 
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desenhos amostrais e  quest ionários semelhantes à PNAD 1981; e,  I I I .  dados da Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS) de 2013  

 

Questão da Prova -  Para descrever que a  evolução do SUS nos últ imos 30 anos,  também está 
relacionada às mudanças nos recursos humanos, Viacava, Francisco. et al  (2018),  AFIRMAM 
que:  

Resposta da Questão -  A disponibi l idade de profissionais da área da saúde em geral,  e mais 
especif icamente em unidades de Atenção Básica (AB) possibi l itam avaliar o crescimento da 
oferta desses recursos,  assim como demonstrar os efeitos de pol ít icas específ icas,  como a 
Polít ica Nacional de Atenção Básica e o Programa Mais Médicos  

 


