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RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL SUPERIOR  

Disciplina 

    ( )Língua Portuguesa 

    ( )Sistema Único de Saúde (SUS) 

    (x)Conhecimento Específico 
 

 Emprego:  

ASSISTENTE SOCIAL – Núcleo de Apoio à Saúde da Família
 

N° da 
Questão 

Opção de Resposta por 
extenso 

 

Parecer da Banca 
Deferido ou 
Indeferido 

Questão anulada ou 
Opção de Resposta 

correta 

41 Equipe multiprofissional, 
com definição de 
território de 
abrangência, adscrição 
de clientela, 
cadastramento e 
acompanhamento da 
população residente.  
 

A questão de n° 41 se fundamenta no texto de autoria de Giovanella 

e Mendonça (2008). As autoras usam largamente a expressão 

"adcrição da clientela” como um dos atributos da Atenção Primária à 

Saúde, pautando-se, inclusive, em literatura internacional. No que se 

refere especificamente à concepção de APS que embasa a Estratégia 

de Saúde da Família, as autoras citam, literalmente, na página 604: 

“A concepção de atenção primária da Estratégia de Saúde da Família 

preconiza equipe de caráter multiprofissional que trabalha com 

definição de território de abrangência, adscrição de clientela, 

cadastramento e acompanhamento da população residente na área”. 

 

Indeferido 
 

Letra (B) 

 
 

42 A introdução de padrões 
diferenciados de 
serviços, agora 
classificados como 
essenciais e ampliados, 
o que traz o risco de 
retomada da lógica da 
seletividade e de 
reforçada segmentação, 
e da fragmentação dos 
serviços e das ações de 
saúde no SUS. 

A alternativa correta é a (D) e não a (E) como registra a candidata em 

seu recurso. No texto de referência para essa questão, os autores 

identificam retrocessos introduzidos pela PNAB de 2017 e destacam 

os aspectos contidos na alternativa (D), como pode ser 

especialmente identificado na página 17, onde se lê que “O risco 

colocado, pela diferenciação entre os serviços ‘essenciais’ e 

‘ampliados’, é de que se retome a lógica da seletividade com 

diretrizes que reforcem a segmentação e a fragmentação dos 

serviços e das ações de saúde no SUS, a partir da APS”. 

 

Indeferido 
 

Letra D 

 
 



43 Aos determinantes 
econômicos e 
comerciais em saúde e 
às restrições das 
políticas de austeridade.  
 

Na página 4 do artigo citado no enunciado da questão, os autores 

afirmam que “Entre as lacunas da Declaração, pode-se destacar a 

ausência de menção: à enorme importância econômica do setor 

saúde e os decorrentes conflitos de interesse presentes na proposta 

de UHC, aos determinantes econômicos e comerciais em saúde e às 

restrições das políticas de austeridade”, o que confirma a alternativa 

(A) como resposta correta à questão formulada. O recurso impetrado 

questiona se a alternativa (C) também estaria correta. No entanto, um 

dos argumentos centrais do artigo repousa na crítica contundente ao 

caráter seletivo, minimalista e restritivo contido na proposta de 

Cobertura Universal à Saúde propagada pelos organismos 

multilaterais, o que torna essa alternativa incorreta.  

 

Indeferido 
 

 A 

 

50   Interdisciplinaridade  
 

Na página 244, as autoras afirmam que “A possibilidade do trabalho  

que  os  Núcleos apresentam só faz sentido se intencionado no  

fortalecimento  da  interdisciplinaridade, construído a partir da 

efetivação de  pontos  de  conexão  entre  os  membros da equipe, e, 

dessa forma, o fortalecimento do  campo  da  saúde  coletiva,  em  

detrimento  do  campo  exclusivo  isolado  das profissões” (grifo 

nosso). A multidisciplinaridade, conceitualmente entendida como 

justaposição de distintas áreas de conhecimento, não é suficiente 

para fortalecer o trabalho coletivo no NASF. Portanto, a alternativa 

correta é a (D).  

 

Indeferido 
 

D 

 
 

 


