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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,

RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

TÉCNICO
(SOCIOLOGIA)

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO.
Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta  na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma
opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares, pagers ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

08    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

09    - Quando terminar, entregue ao  fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

10    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

11    - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas.
Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário
estabelecido para o encerramento.
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Em busca da felicidade
Ainda que seja para tudo se acabar na quarta-feira,

o carnaval é uma fonte de alegria e felicidade coletivas só
comparável a momentos como os da conquista da Copa
do Mundo de futebol.[...] Por que não se consegue
transformar essa euforia efêmera num estado duradouro
de prazer e bem-estar, sem precisar dos estímulos
artificiais das drogas – cocaína, heroína, álcool – ou
antidepressivos como os Prozacs da vida?

Pois é mais ou menos isso o que dezenas de
cientistas de diversas áreas estão investigando em várias
partes do mundo. São psicólogos, neurobiologistas,
psicanalistas tentando descobrir os mecanismos naturais
que criam esses estados tão agradáveis quanto eventuais.
Como perpetuá-los? Como transformar para sempre uma
depressão no seu oposto? Em suma, como fazer com
que os centros de prazer de nosso cérebro saiam por aí
distribuindo à vontade substâncias propiciadoras de alto-
astral, tais quais a dopamina e a endorfina?

Essa idéia de mudar a orientação de uma ciência
que sempre se preocupou em minorar dores e
padecimentos da alma, mais do que em despertar
prazeres, teria começado quando o psicólogo Martin
Seligman percebeu que em casa, com a filha, era um
chato.

Eleito em 2000 presidente da Associação
Americana de Psicologia, ele teria se dado a missão de
pôr em prática o novo foco da atividade, que não deveria
se satisfazer apenas em levar um paciente do estado
negativo ao normal, ou seja, “de um menos cinco para o
zero”, como ele explicou à revista portuguesa “Visão”.
O seu objetivo seria descobrir como levá-lo “do zero ao mais
cinco”, isto é: em vez de serem menos infelizes, as
pessoas tinham que ser mais felizes.

Uma das descobertas desses estudos que estão
se multiplicando é que o peso das relações afetivas na
nossa felicidade pode ter um efeito maior do que uma
situação financeira favorável, confirmando o que parecia
ser um consolo de pobre: dinheiro não traz felicidade.
Além da constatação de que bons sentimentos e valores
positivos como a solidariedade e o otimismo elevam as
taxas de felicidade, uma pesquisa com mais de 20 mil
pacientes fez uma revelação surpreendente – a de que
os casados tendem a ser mais felizes do que os solteiros.
E isso porque três em cada quatro casados viam no
parceiro o seu melhor amigo.

Não foi difícil concluir que a amizade é assim a
relação que mais contribui para a construção da felicidade.
Mais do que o amor? Não se disse, mas não estranharia.
Como a amizade não tem cláusula de exclusividade, é
menos possessiva, talvez dê menos trabalho para ser feliz.

VENTURA, Zuenir. O Globo, 09 fev.05
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2
Infere-se do texto que a relação entre saúde e felicidade reside
no fato de que:
(A) a felicidade é um dos objetivos da atividade de psicólogos.
(B) a felicidade produzida artificialmente pode ser nociva

ao ser humano.
(C) a euforia é um dos elementos determinantes do bem-

estar das pessoas.
(D) a ciência se ocupa em diminuir dores e padecimentos

da alma.
(E) os produtos químicos são provocadores do estado de

felicidade.

3
Indique a opção em que a coluna da direita NÃO traz
exemplo(s) do que vem expresso na coluna da esquerda,
de acordo com o texto.

4
Assinale a afirmação correta a respeito do penúltimo e do
último parágrafos do texto.
(A) O ditado “Dinheiro não traz felicidade” só vale para as

pessoas pobres.
(B) As pessoas pobres costumam ter bons sentimentos e

valores positivos.
(C) A maioria das pessoas casadas considera o cônjuge

como o seu maior amigo.
(D) A revelação dos resultados do estudo surpreendeu os

20 mil pacientes pesquisados.
(E) Um estudo provou que a amizade é mais importante para

o bem-estar do que o amor.

5
A forma verbal “teria começado” (l. 22) pode ser
adequadamente substituída por:
(A) tinha começado. (B) havia começado.
(C) esteve começando. (D) talvez começasse.
(E) provavelmente começou.

6
Entre as apresentadas abaixo, as palavras que são sinônimas
de “efêmera” (l. 5) e “eventuais” (l. 13), respectivamente, são:
(A) passageira – casuais. (B) esfuziante – finais.
(C) eterna  – incertos. (D) enorme – factuais.
(E) perene – acidentais.

fonte de alegria e felicidade
coletivas
os Prozacs da vida
psicólogos, neurobiolo-
gistas, psicanalistas
a dopamina e a endorfina

a solidariedade e o otimismo

carnaval (l. 2)

antidepressivos (l. 8)
cientistas de diversas
áreas (l. 10)
substâncias propiciadoras
de alto-astral (l. 17-18)
bons sentimentos e
valores positivos (l. 39-40)

(A)

(B)

(C)

(E)

(D)

50

1
O conceito de felicidade  de que fala o título do texto é:
(A) momento de alegria. (B) euforia efêmera.
(C) prazer duradouro. (D) felicidade conjugal.
(E) boa situação financeira.
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7
Na linha 4, a expressão “por que” é grafada separadamente,
ao passo que, na linha 44, “porque” é grafado junto. Indique a
opção em que a grafia está correta de acordo com a norma
culta.
(A) Ela chegou cedo por que tinha muito a fazer.
(B) O cargo por que você esperava foi preenchido.
(C) O funcionário não terminou o relatório, porquê?
(D) A cidade porque ele passou foi fundada por imigrantes.
(E) Não entendo porque certas pessoas são tão mal-

humoradas.

8
O trecho que NÃO é correto sintaticamente para completar
uma frase começada por  “Além...”  é:
(A) ...da pesquisa sobre felicidade sem estímulos químicos,

o texto menciona idéias de um psicólogo americano.
(B) ...dos psicólogos terem pesquisado os estímulos

artificiais da felicidade, eles investigaram também as suas
causas naturais.

(C) ...da boa vontade da comunidade de saúde com os
resultados das pesquisas, o público em geral também
os aplaudiu.

(D) ...de as pessoas casadas serem mais felizes, pesquisas
mostram também que elas tendem a morrer mais tarde.

(E) ...de a verificação dos pesquisadores não trazer uma
solução para a felicidade definitiva, ela também não
aponta paliativos.

9
Aponte a opção em que se encontra um uso INACEITÁVEL
de concordância.
(A) Uma e outra coisa merece nossa atenção.
(B) Nem um nem outro candidato conseguiram se destacar.
(C) O médico, com sua enfermeira, foi ao Congresso.
(D) No relatório da OMS, tinham vários erros de tabela.
(E) Os cientistas haviam tido muito cuidado nos expe-

rimentos.

10
Indique a opção que contém uma oração subordinada que
está corretamente introduzida por um pronome relativo.
(A) Não é difícil saber de que o melhor para a saúde do ser

humano é ingerir menos produtos químicos.
(B) As diversas drogas cujos os componentes são de origem

laboratorial trazem maiores danos à saúde.
(C) As descobertas que falam estes relatórios sobre a

felicidade eram já esperadas pela comunidade científica.
(D) Os estímulos artificiais das drogas onde se sente

felicidade são nocivos à saúde.
(E) Os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres

relatavam o que o grande público esperava.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11
Analisar a doença como processo social estrutural implica
reconhecer que sua causalidade diz respeito:
(A) à tríade ecológica (agentes, meioambiente, hospedeiro).
(B) às responsabilidades individuais.
(C) às representações sociais dos sujeitos.
(D) aos processos de produção e reprodução social.
(E) aos processos patógenos individuais.

12
Considerar a doença tanto como processo histórico-estrutu-
ral quanto como processo simbólico implica analisar:
(A) o papel do desenvolvimento econômico e das transfor-

mações capitalistas no reordenamento das relações de
produção na rede de causação das doenças.

(B) a rede unicausal dos agravos à saúde, contemplando
seus aspectos individuais e coletivos.

(C) a doença como variação ecológica do normal e variação
qualitativa das referências culturais do estar saudável.

(D) as relações de produção e reprodução da vida material,
aliadas às lógicas culturais, às representações, narrati-
vas e comportamentos dos sujeitos.

(E) os patógenos associados causalmente às doenças, as-
sim como as referências culturais do adoecer.

13
Considerando o impacto da violência e dos acidentes na
saúde das populações, assinale a afirmativa que corretamente
avalia o papel do Setor Saúde frente a tal problema.
(A) A violência é a principal causa de morte entre as mulheres

jovens, constituindo um problema de saúde pública e de
gênero.

(B) A violência afeta a saúde das populações, mas nada pode
ser feito pelo Setor Saúde porque a violência não é uma
doença, exigindo ações de outros setores, responsáveis
por políticas públicas.

(C)  A violência constitui um grande desafio para o Setor
Saúde, sendo sua prevenção e enfrentamento objeto de
Política Nacional de Saúde.

(D) Dada a precariedade dos registros de morbidade, não é
possível afirmar a importância que a violência ocupa no
quadro sanitário do país.

(E) Apesar de mobilizar legitimamente o debate social e o
de segurança pública, a violência não constitui um pro-
blema de Saúde Pública.

14
Assinale a diretriz que NÃO pertence à Política Nacional de
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (FUNASA, 2002).
(A) Organização dos serviços de atenção à saúde em Dis-

tritos Sanitários Especiais e Pólos Base.
(B) Controle social.
(C) Articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde.
(D) Promoção do uso adequado e racional de medicamentos.
(E) Independência de gestão e de assistência em relação à

estrutura do SUS.



  NOME DA CARREIRATÉCNICO (SOCIOLOGIA)
5

15
Assinale a afirmativa que apresenta corretamente as carac-
terísticas culturais da organização social e política indígena
e suas incompatibilidades com a cultura da democracia re-
presentativa, vigente no SUS, no que diz respeito ao controle
social no exercício dos Conselhos Locais e Distritais de Saúde
Indígena.
(A) O poder político do chefe indígena pode ser exercido de

forma autoritária, fazendo seus liderados cumprirem à
força suas decisões; a rede de parentesco do Conselheiro
participa das reuniões dos Conselhos; a alocação de
um serviço em certa aldeia para otimizar recursos
sanitários rompe com a idéia de integração indígena.

(B) O poder político do chefe indígena não garante que seus
liderados acatarão o que for por ele decidido; as obriga-
ções de reciprocidade conduzem a uma prática de
favorecimento de bens e serviços à rede de parentesco
do Conselheiro.

(C) O poder político do chefe indígena se assemelha à
democracia grega clássica; antigos conflitos de
demarcação de terras voltam a eclodir nos debates dos
Conselhos, impedindo o exercício de controle social.

(D) O poder político do chefe indígena pode ser exercido de
forma autoritária, fazendo seus liderados cumprirem à
força suas decisões; a rede de parentesco do Conselheiro
é a única beneficiada; a participação feminina é interdita
na esfera dos Conselhos.

(E) As propostas preventivas do Distrito Sanitário não condi-
zem com a valorização simbólica da cura xamânica.

16
Os dados disponíveis em relação à saúde da população
indígena são precários, mas indicam taxas de mortalidade e
morbidade três a quatro vezes maiores que as da população
brasileira em geral.
Em relação à morbidade, assinale a opção que corretamen-
te aponta as principais causas de agravos à saúde da popu-
lação indígena.
(A) Doenças cardiovasculares, osteomusculares, doenças

sexualmente transmissíveis e violências.
(B) Neoplasias, doenças cardiovasculares e infecções res-

piratórias agudas.
(C) Infecções respiratórias e gastroenterites agudas, malária,

tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis e des-
nutrição.

(D) Abortos, doenças cardiovasculares, alcoolismo, obesidade e
violências.

(E) Malária, neoplasias, tuberculose, alcoolismo, obesidade e
mortalidade materna.

17
A  I Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio e a II
Conferência Nacional de Saúde para Povos Indígenas, ocor-
ridas, respectivamente, em 1986 e 1993, propuseram a(o):
(A) criação de uma rede conveniada de saúde para atendi-

mento à população indígena.
(B) criação do Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (SUSA)

com o objetivo de levar ações básicas de saúde às
populações indígenas em áreas de difícil acesso.

(C) criação de um programa de imunização e de controle
efetivo da tuberculose.

(D) estruturação de um modelo de atenção baseado na es-
tratégia de Distritos Sanitários Indígenas.

(E) abandono da instituição de tutela, estabelecendo a com-
petência privativa da União para legislar sobre a questão
indígena.

18
A reorganização do modo de produção capitalista, geradora
de desemprego estrutural e da “flexibilização” e precarização
do emprego, afeta as mulheres?
(A) Não, uma vez que elas nunca alcançaram efetivamente

igual inserção no mercado de trabalho.
(B) Sim, mas apenas as mulheres de baixa escolaridade.
(C) Sim, pois a elas são destinados preferencialmente os

empregos mais precários.
(D) Sim, mas apenas as mulheres dos estratos médios de

renda.
(E) Afeta pouco, dadas as conquistas trabalhistas que ga-

rantem direitos femininos.

19
Direito Reprodutivo preconizado pela Conferência Internacio-
nal sobre Populações e Desenvolvimento do Cairo é o direito:
(A) de decidir livre e responsavelmente o número de filhos

que se quer ter ; de tomar decisões referentes à reprodu-
ção sem sofrer discriminação, coações nem violência.

(B) de ter licença-maternidade, com acompanhamento de
saúde e trabalhista.

(C) de ter o controle e decidir livremente sobre sua sexuali-
dade, isentos de sofrer discriminação, coações nem
violência.

(D) a desfrutar de atendimento em casos de abortos de forma
satisfatória e sem riscos, contando com  apoio jurídico.

(E) ao diagnóstico e atenção de saúde em caso de infertilidade.

20
NÃO está incluída na esfera de atuação do Programa de
Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) o(a):
(A) tratamento da infertilidade.
(B) planejamento familiar.
(C) prevenção de câncer ginecológico.
(D) atenção pré-natal ao parto e ao pós-parto.
(E) interrupção de gravidez não desejada.
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A mortalidade materna é um importante indicador de saúde
da mulher e também da adequação e qualidade do Sistema
de Saúde. Contudo, o conhecimento dessa medida nos
países em desenvolvimento encontra as seguintes dificulda-
des:
(A) sub-registro de óbito, baixa qualidade da informação das

causas da morte materna nos atestados de óbito, além
de  nem sempre estar correto o número de nascidos
vivos colocados no denominador.

(B) hiper-registro de óbito, baixa qualidade da informação
das causas da morte materna nos atestados de óbito,
além de nem sempre estar correto o número de nascidos
vivos colocados no numerador.

(C) adoção corrente de métodos que não utilizam o registro
civil para estimar seus valores, como é o caso do “método
das irmãs”, amplamente usado no Brasil.

(D) utilização do Sistema de Informação Ambulatorial (SAI)
como fonte de registro, sem estar associado ao Sistema
de Informações sobre Internações Hospitalares (SIH).

(E) utilização do Sistema de Informação Ambulatorial (SAI)
como fonte de registro, sem estar associado ao Sistema
de Informações de Agravos de Notificação (SINAN).

22
É direito de toda criança receber assistência de saúde e é
responsabilidade da unidade de saúde receber todos que
procuram atendimento, proporcionando avaliação qualifica-
da de cada situação.
A que princípio norteador do cuidado na saúde da criança
corresponde esse enunciado?
(A) Acesso universal.
(B) Assistência resolutiva.
(C) Acolhimento.
(D) Eqüidade.
(E) Responsabilização.

23
Tétano neonatal e rubéola congênita são exemplos de agra-
vos da saúde da criança que não deveriam mais ocorrer, dado
o conhecimento de que se dispõe para preveni-los, os
recursos técnicos e o papel dos serviços de saúde em evitá-
los, revelando, portanto, problemas no sistema de saúde.
Esses eventos são chamados de:
(A) indicadores de prevalência.
(B) contraditórios.
(C) variáveis de qualidade.
(D) sentinelas.
(E) esporádicos.

24
A vigilância à saúde é corretamente definida como:
(A) ações de promoção de saúde planejadas e controladas

pelas comunidades.
(B) ações de imunização de crianças menores de 1 ano.
(C) conjunto de campanhas voltadas para a prevenção pri-

mária de doenças prevalentes na população.
(D) sistema integrado de registro de saúde com avaliações

periódicas dos dados.
(E) realização de ações estratégicas e específicas diante

de situações de risco para populações vulneráveis.

25
A articulação necessária para colocar à disposição os diver-
sos saberes e recursos adequados à necessidade apresen-
tada, de forma contínua, até que o problema seja solucionado
é característica de que princípio norteador do cuidado na
saúde da criança?
(A) Acesso universal.
(B) Assistência resolutiva.
(C) Acolhimento.
(D) Eqüidade.
(E) Responsabilização.

26
O reconhecimento social do Brasil como um país de demo-
cracia racial é:
(A) consensual, pois todos defendem que há igual nível de

cidadania entre brancos e negros/pardos.
(B) consensual, dado que nenhuma esfera de governo reco-

nhece as desigualdades existentes.
(C) polêmico, porém nada é feito para mudar tais desigual-

dades.
(D) polêmico, com discurso anti-racista do governo federal e

a inclusão de algumas ações de políticas afirmativas.
(E) inteiramente rejeitado, com ampla consciência das de-

sigualdades raciais/étnicas e adoção ampla de políticas
afirmativas.

27
A mortalidade infantil apresentou uma tendência decrescen-
te nos países em desenvolvimento nas décadas de 70 e 80,
inclusive no Brasil, que sofreu grave crise econômica nos
anos 80. Segundo Costa e colaboradores (2003), o fenôme-
no da tendência brasileira de decréscimo da mortalidade
infantil em período de crise econômica é explicado pela(s):
(A) adoção de políticas públicas com ações médico-sanitá-

rias e aumento das taxas de fecundidade.
(B) adoção de políticas públicas com ações médico-sanitá-

rias e redução das taxas de fecundidade.
(C) adoção de políticas econômicas para geração de em-

prego.
(D) adoção de políticas econômicas visando a inserir a mulher

de forma mais igualitária no mercado de trabalho.
(E) ações de políticas econômicas de geração de emprego

entre adolescentes e de assistência social às famílias
de baixa renda.
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28
O desigual acesso à infra-estrutura urbana e de habitação
adequada, a maior número de anos de estudo e às profissões
de melhor remuneração e status são indicadores que expri-
mem as desigualdades entre:
(A) homens e mulheres.
(B) brancos e negros/pardos.
(C) população jovem e população mais velha.
(D) adeptos de religiões católicas e neopentecostais.
(E) brasileiros e estrangeiros residentes no país.

29
O que constitui um problema de pesquisa?
(A) As ações que a pesquisa irá executar.
(B) As bases teóricas que irão orientar o estudo.
(C) A justificativa da relevância do estudo.
(D) Uma resposta provisória, baseada em conhecimento pré-

vio, que guiará a pesquisa.
(E) Uma dificuldade, teórica ou prática, considerada importan-

te a que se busca resposta.

30
Marque a opção que define corretamente as características
e contribuições da pesquisa estratégica.
(A) Prioriza a construção e teste de teorias e preocupa-se

com o avanço do conhecimento.
(B) Baseia-se nas teorias mas orienta-se para problemas

sociais e apresenta caráter de proposição de ações.
(C) É orientada para um problema específico, geralmente é

realizada diretamente por instituições governamentais ou
por sua encomenda, a fim de obter soluções práticas.

(D) Volta-se para solução de problema coletivo, envolvendo
cooperativamente participantes da comunidade e pes-
quisadores, em todas ou na maioria de suas etapas.

(E) Produz grandes levantamentos de dados demográficos,
econômicos e estatísticos, a fim de dar subsídios para a
formulação de políticas.

31
Assinale a alternativa que NÃO especifica contribuições da
investigação científica para a gestão de políticas, programas
e serviços de saúde.
(A) Compreender os valores culturais dos usuários sobre as-

pectos do processo saúde-doença relacionados ao foco
da atuação.

(B) Analisar a adequação cultural das ações em relação aos
usuários a quem se destinam tais políticas, programas
e serviços de saúde.

(C) Avaliar a implantação de políticas, programas e serviços
de saúde, realizando diagnósticos de demandas.

(D) Avaliar os aspectos socioculturais favoráveis e desfavo-
ráveis à adesão da população às políticas, programas e
serviços de saúde.

(E) Avaliar, a partir de critérios morais do pesquisador, as
decisões tomadas pelos agentes das políticas, progra-
mas e serviços de saúde analisados.

32
Há pesquisas científicas que buscam proporcionar maior
familiaridade com o tema em suas particularidades, visando
também à construção de hipóteses. Há estudos que buscam
caracterizar determinado grupo, fenômeno, processo ou
relação entre variáveis. Há ainda as pesquisas que objetivam
identificar fatores que determinam ou colaboram para a
ocorrência de fenômenos. As três descrições enunciam,
respectivamente, as pesquisas de tipo:
(A) descritiva, explicativa (analítica) e exploratória.
(B) descritiva, exploratória e explicativa (analítica).
(C) exploratória, descritiva e explicativa (analítica).
(D) exploratória, explicativa (analítica) e descritiva.
(E) explicativa (analítica), descritiva e exploratória.

33
A respeito da pesquisa bibliográfica, pode-se afirmar que:
(A) se trata exclusivamente da fase inicial da pesquisa

científica.
(B) é sinônimo de pesquisa documental.
(C) utiliza como fontes unicamente livros de referência.
(D) constitui uma compilação, sem quaisquer interpretações

do pesquisador sobre o que foi publicado.
(E) apresenta essencialmente, como qualquer pesquisa, ob-

jeto, objetivos, metodologia e procedimentos de análise.

34
A fase exploratória da pesquisa corresponde à fase em que
o pesquisador explora:
(A) a construção do projeto, definindo o tema, o problema,

objetivos e marco teórico-metodológico.
(B) seu campo de pesquisa, realizando toda a coleta de dados.
(C) suas hipóteses, testando-as empiricamente.
(D) seus dados, interpretando-os à luz de um marco teórico.
(E) os significados e as intencionalidades da ação social.

35
São etapas da pesquisa científica:
I - processamento, análise e apresentação de resultados;
II - definição do marco teórico-metodológico;
III - escolha do tema;
IV - seleção de métodos e técnicas apropriados;
V - formulação do problema;
VI - levantamento de dados bibliográficos;
VII - construção de hipóteses;
VIII - coleta de dados.

Assinale a opção que apresenta a seqüência correta destas
etapas:
(A) II, VI, III, V, I, IV, VII e VIII.
(B) III, VI, V, VII, II, IV, VIII e I.
(C) IV, V, VI, III, II, VII, VIII e I.
(D) V, VII, IV, III, VI, I , VIII e II.
(E) VI, III, II, VII, V, IV, I e VIII.
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36
Assinale a opção que apresenta exclusivamente técnicas
de construção de dados qualitativos.
(A) Surveys e entrevistas.
(B) Observação participante e formulários estruturados.
(C) Questionários estruturados e história de vida.
(D) Questionários estruturados e surveys.
(E) Observação participante e história de vida.

37
A análise dos dados de uma pesquisa busca atingir a:
(A) negação das incertezas, a refutação de todas as teorias

anteriores e a integração das descobertas no campo do
conhecimento pessoal do pesquisador.

(B) ultrapassagem das incertezas quanto à validade dos
achados e a integração das descobertas num contexto
social e interpretativo.

(C) testagem dos instrumentos, verificando sua
confiabilidade.

(D) comprovação das hipóteses, ampliando a teoria de refe-
rência do estudo.

(E) verdade objetiva e neutra dos fatos, propondo a refutação
de métodos de pesquisas anteriores.

38
Um pesquisador A, da área de Ciências Sociais, realizou um
estudo sobre a aceitação cultural do uso de preservativos
entre mulheres residentes em bairros pobres de Manaus.
Um pesquisador B realizou o mesmo estudo, na mesma
época, em Bogotá-Colômbia. O pesquisador C realizou o
mesmo estudo, no mesmo lugar, com as mesmas mulheres,
dez anos depois que o pesquisador A. Com base nestas
informações, pode-se afirmar que:
(A) apenas os pesquisadores A e B chegarão a resultados

idênticos porque há grande confiabilidade nos estudos
das Ciências Sociais.

(B) apenas os pesquisadores A e C chegarão a resultados
idênticos, dado que o estudo foi realizado na mesma
realidade social e com as mesmas informantes.

(C) nenhum dos pesquisadores chegará a resultados idênti-
cos, pois nas Ciências Sociais o objeto é singular e
histórico.

(D) nenhum dos pesquisadores chegará a resultados idênti-
cos, a menos que adotem procedimentos quantitativos.

(E) os pesquisadores chegarão a resultados idênticos se as
pesquisas forem realmente conduzidas pelos mesmos
referenciais teóricos e metodológicos.

39

Assinale o diagnóstico correto, considerando-se a distribuição proporcional da mortalidade por causas externas (acidentes e
violências) em relação à mortalidade geral do país, no período de 1980-1988.
(A) Houve um decréscimo nas faixas de 1 a 9 anos e aumento entre adolescentes e jovens (10 a 19 e 20 e 29 anos).
(B) Houve decréscimo em todas as faixas etárias.
(C) Houve um crescimento em todas as faixas etárias.
(D) Apenas as faixas mais velhas (60 anos e +) tiveram crescimento.
(E) Os percentuais mantiveram-se altos e sem mudanças significativas.

Tabela 1: Distribuição proporcional das causas externas em relação à mortalidade geral, segundo faixas etárias, Brasil - 1980,
1985, 1990, 1995 e 1998.

1 a 9
10 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 e mais

Faixas
Etárias 1980 (%)

17,3
53,1
55,7
33,0
16,3

7,7
2,6

12,3
47,2
49,2
29,0
15,4

7,7
2,7

1985 (%) 1990 (%) 1995 (%) 1998 (%)

20,7
59,1
58,9
35,6
17,6

8,1
2,6

24,2
61,9
58,6
35,2
18,5

8,5
2,7

24,9
68,8
68,5
40,8
20,5

9,4
3,0

Nota: Excluídos os menores de 1 ano.
Fonte: CLAVES/FIOCRUZ. Perfil de mortalidade por causas externas

no Brasil: uma análise temporal das décadas de 80 e 90.
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40

Considerando-se a distribuição proporcional da mortalidade por causas externas em 1998, assinale a opção que caracteriza
corretamente o comportamento da Região Norte.
(A) Os homicídios figuram como a principal causa específica, tal como nas Regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.
(B) Os acidentes de transporte figuram como a principal causa específica, tal como ocorre na Região Sul.
(C) Os suicídios figuram como a principal causa específica, tal como ocorre na Região Sul.
(D) As quedas acidentais figuram como a principal causa específica.
(E) Apresenta comportamento idêntico à Região Nordeste.

Tabela 2: Mortalidade proporcional por causas externas específicas segundo Macro Regiões do Brasil, 1998.

NorteCausas específicas

Acidentes de Transporte

Quedas Acidentais
Submersão, Sufocação
Outros Acidentes

Suicídio
Homicídios
Lesões Ign Acid/Intenc

Demais Causas
Total

1884

214
568
523

401
2261

406

165
6422

29,3

3,3
8,8
8,1

6,2
35,2

6,3

2,6
100,0

6006

743
1438
2570

1041
8298
3103

870
24069

25,0

3,1
6,0

10,7

4,3
34,5
12,9

3,6
100,0

Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

13967

2785
3464
3665

2819
23470

6559

1334
58063

24,1

4,8
6,0
6,3

4,9
40,4
11,3

2,3
100,0

5927

759
1351

770

2138
3481
1038

477
15941

37,2

4,8
8,5
4,8

13,4
21,8

6,5

3,0
100,0

2642

233
533
550

529
2721
1097

220
8525

31,0
2,7
6,3

6,5
6,2

31,9

12,9
2,6

100,0

Nº           % Nº           % Nº           % Nº           % Nº           %

Nota: Excluídos os menores de 1 ano. Fonte: CLAVES/FIOCRUZ. Perfil de mortalidade por causas externas
no Brasil: uma análise temporal das décadas de 80 e 90.


