PESQUISA E ESTUDOS QUALITATIVOS EM ONCOLOGIA

PROVA OBJETIVA
1- Para uma abordagem da problemática dos cuidados, Gadamer, em sua obra “O
caráter oculto da saúde”, apresenta como condição uma relação entre ciência e prática.
Neste sentido, a ciência é entendida como: (10 pontos)
a)
b)
c)
d)

Doutrina.
Hermenêutica crítica.
Conhecimento acabado.
Conhecimento em evolução.

2- Segundo Minayo (2013), são elementos que caracterizam o universo de uma
investigação social qualitativa em saúde: (10 pontos)
ANULADA
a)
b)
c)
d)

Processos de quantificação.
Interpretação do cotidiano e das experiências do senso comum.
Identificação de relações de causa e efeito.
Contextualizações de problemas históricos, culturais e estruturais.

3 – Na perspectiva de Gadamer, a relação entre tratamento e diálogo é inerente ao
chamado “caráter oculto da saúde”. Neste caso, qual é o papel do diálogo? (10 pontos)
a)
b)
c)
d)

Parte integrante do tratamento.
Aproximador entre médico e paciente.
Delineador da autoridade médica.
Expressão da vontade do paciente.

4 – Para Gadamer, a saúde é compreendida como: (10 pontos)
a)
b)
c)
d)

Produção social de um equilíbrio dinâmico.
Novo estado resultante de uma intervenção técnica.
Restabelecimento de um equilíbrio natural perturbado.
Hermenêutica resultante dos hábitos e da cultura de um grupo.

5 – Na perspectiva de Minayo (2013), uma abordagem analítica hermenêutico-dialética
sobre o processo saúde-doença, deve considerar os seguintes pressupostos:
a) Processo saúde-doença entendido exclusivamente na sua dimensão
sociocultural; a compreensão como categoria metodológica mais potente no
movimento e na atitude de investigação; dialética como crítica, movimento e
transformação da natureza e da realidade social.
b) Abordagem do processo saúde-doença a partir da objetivação e regularidade dos
fenômenos sociais e culturais; a compreensão como categoria filosófica para
atingir a racionalidade e intencionalidade do mundo vivido; dialética como
crítica, negação e oposição.
c) Interpretação do processo saúde-doença a partir da objetivação e regularidade
dos fenômenos sociais e culturais; a compreensão como categoria filosófica
fundante para a interpretação da subjetividade e do simbólico como partes
integrantes da realidade social e, dialética como crítica da realidade social.
d) Sentido ampliado do processo saúde-doença enquanto um híbrido biológicosocial; a compreensão como categoria metodológica mais potente no
movimento e na atitude de investigação; dialética como crítica, movimento e
transformação da natureza e da realidade social.

