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Resposta ao recurso relativo à Prova Escrita, Processo Seletivo 2019 

CANDIDATO 3271 

Questão 1: Em relação ao recurso solicitado da questão 01 da prova de seleção ao curso de 

mestrado em saúde coletiva da UFJF pela candidata de inscrição 3271, venho por meio deste 

manter a nota zero na questão da candidata uma vez que a mesma apresentou resposta 

totalmente evasiva, sem fundamento ou relação com o autor apontado no enunciado da 

questão. 

Resposta da candidata 3271: “ O primeiro objeto socializado conforme aponta nunes (2006) foi 

a sáude (...) 

Resposta correta fundamentada no autor: “ Na passagem do capitalismo o primeiro objeto 

socializado foi O CORPO como força de trabalho”, o autor cita Foucault em seu ensaio 

Microfísica do poder.  

 Por tanto indefiro a solicitação das candidatas mantendo a nota zero nas questões. 

 

Questão 2: Sobre o recurso apresentado pelo candidato de nº 3271. O mesmo não apresenta 

os cinco programas /políticas conforme solicitado. Coloca programa saúde da família e 

estratégia saúde da família como dois programas e sequer cita o programa de incentivo ao 

aleitamento materno de maneira correta. O candidato deixa ainda de discorrer sobre as reais 

melhorias provocadas pelos referidos programas citados na redução das desigualdades em 

saúde. 

Desse modo, ao rever a resposta, não encontro subsídios para elevar o valor 

inicialmente atribuído 

 

Questão 3: A questão solicita a identificação e consideração de três distintas abordagens 

quanto ao conceito de planejamento em saúde. Cada item corresponde a 8,0 (oito) pontos. 1,0 

(hum) ponto corresponde à aspectos formais de redação da resposta. 

NOTA DO CANDIDATO: 5,0 (cinco) pontos de 25 (vinte e cinco) possíveis. 

JUSTIFICATIVA: 

Item 1 (valor 8,0): Resposta de senso comum não abordou especificidade do primeiro sentido 

do conceito de planejamento em saúde solicitado. Resposta avaliada em 0 (zero) pontos. 

Item 2 (valor 8,0): Resposta de senso comum não abordou especificidade do segundo sentido 

do conceito de planejamento em saúde solicitado. Resposta avaliada em 0 (zero) pontos. 



Item 3 (valor 8,0): Resposta não abordou especificidade do terceiro sentido do conceito de 

planejamento em saúde solicitado, mas tangenciou algum atributo esperado. Resposta 

parcialmente avaliada em 4,0 pontos. 

Aspectos formais (valor 1,0): Considerado. Resposta avaliada em1, 0 (hum) ponto. 

RECURSO IMPROVIDO. 

Questão 4: Totalizou 7 pontos em 9 pontos possíveis: a aluna não ponderou explicitamente o 
avanço percentual da coleta de lixo em relação ao abastecimento de água. Ambos ampliaram 
sua cobertura mas a ampliação da coleta de lixo foi de 30% e do abastecimento foi 10%, ou 
seja, uma ampliação 3 vezes superior. 

Totalizou 0 pontos em 6 pontos possíveis: não indicou claramente o método de cálculo de 
cada um dos 3 indicadores questionados ("calculados cada qual por fórmula específica") 

Totalizou 3 pontos em 10 pontos possíveis: que a mortalidade infantil e seus componentes 
caíram em função das condições sanitárias isso já havia sido, dito inclusive na resposta 4.1: o 
cerne era a análise das diferenças de comportamento dos componentes neonatal e pós 
neonatal: dada às diferentes variáveis que influenciam essas taxas, tais diferenças deveriam 
ter sido amplamente discutidas, uma vez que as condições sanitárias guardam mais intensa 
associação com o componente pos neonatal, daí maior impacto nesse indicador, claramente 
visto no gráfico 2. 

Resposta ao recurso: INDEFERIDO. 


