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Bloco 01 

 
A saúde da família está no primeiro nível de atenção no Sistema Único de Saúde (SUS) e é considerada uma 

estratégia primordial para a organização e o fortalecimento da atenção básica. A partir do acompanhamento de um número 
definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada, são desenvolvidas ações de promoção da saúde, 
prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes.  

Para efetivar essas ações, é necessário o trabalho de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde, 
formadas por: médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgião-dentista, auxiliar de 
consultório dentário ou técnico de higiene dental. 

As equipes de saúde da família estabelecem vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a co-
responsabilidade dos profissionais com os usuários e a comunidade, com o desafio de ampliar as fronteiras de atuação e 
resolubilidade da atenção. Além disso, tem como estratégia de trabalho: conhecer a realidade das famílias pelas quais é 
responsável, por meio de cadastramento e diagnóstico de suas características sociais, demográficas e epidemiológicas; 
identificar os principais problemas de saúde e situações de risco às quais a população que ela atende está exposta; e prestar 
assistência integral, organizando o fluxo de encaminhamento para os demais níveis de atendimento, quando se fizer 
necessário. 

Disponível em https://pensesus.fiocruz.br/saude-da-familia. Acessado em 07 de agosto de 2017. 
 

Opção 1:  
 
Qual é a sua opinião sobre a funcionalidade desse projeto no Brasil? Reúna pelo menos dois argumentos que alicercem a sua 
tese e escreva um artigo de opinião que explicite seu posicionamento.  
 
O seu artigo deve corresponder aos seguintes parâmetros.  
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;  
b) estrutura e organização típicas de um artigo de opinião;  
c) posicionamento em relação ao tema;  
d) exposição clara de, pelo menos, dois argumentos que fundamentem sua tese; 
e) escolha de um título.  
 
Obs.: seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta. (Veja item 3.)  
 
Opção 2:  
Qual é a sua opinião sobre a importância desse projeto no Brasil? Reúna pelo menos dois argumentos que alicercem a sua 
tese e escreva uma Carta Argumentativa, com intuito de convencer o governador do Estado do RN sobre a necessidade desse 
projeto.  
 
Sua Carta deve corresponder aos seguintes parâmetros:  
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;  
b) estrutura e organização típicas de uma carta argumentativa;  
c) posicionamento em relação ao tema;  
d) exposição clara dos argumentos e evidências (utilizando pelo menos dois argumentos) que fundamentam sua tese.  
 
Obs.:  1. Seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta.  

2. Sua carta deverá ser assinada com o pseudônimo de PROFISSIONAL HUMANIZADO. 
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Propostas para viabilizar um sistema de saúde com mais qualidade e atenção, no Brasil: 
 

• Manter unidades de saúde funcionando 24 horas por dia; 
• Reformar, reequipar e ampliar as Unidades Básicas de Saúde; 
• Criar linhas noturnas de ônibus para pacientes fazerem exames; 
• Criar carretas com medicina preventiva. 

 
Opção 1:  
Escolha duas dessas propostas, reúna pelo menos dois argumentos que alicercem a sua tese e escreva um artigo de opinião 
que justifique seu posicionamento.  
 
O seu artigo deve corresponder aos seguintes parâmetros.  
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;  
b) estrutura e organização típicas de um artigo de opinião;  
c) posicionamento em relação ao tema;  
d) exposição clara de, pelo menos, dois argumentos que fundamentem sua tese; 
e) escolha de um título.  
 
Obs.: seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta. (Veja item 3.)  
 
Opção 2:  
Reúna pelo menos dois argumentos que alicercem a sua tese e escreva uma Carta Argumentativa, com intuito de convencer 
o Ministro de Saúde sobre a importância da implantação de duas dessas propostas.  
 
Sua Carta deve corresponder aos seguintes parâmetros:  
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;  
b) estrutura e organização típicas de uma carta argumentativa;  
c) posicionamento em relação ao tema;  
d) exposição clara dos argumentos e evidências (utilizando pelo menos dois argumentos) que fundamentam sua tese.  
 
Obs.:  1. Seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta.  

2. Sua carta deverá ser assinada com o pseudônimo de Cidadão Politizado. 
 

Bloco 03 
 

A ÉTICA COMO FATOR ESSENCIAL PARA A VIDA HUMANA 
O êtho, eos-ous, em sua origem, nada mais era do que o costume, a tradição, ambos voltados paraa moral. Seria, 

num linguajar mais liberal, a regularização moral e correta da conduta humana, passada de geração em geração, sempre 
procurando atingir os pontos harmônicos da convivência humana. É arealização espontânea dos bons valores que 
permanecem como ideal de compartilhamento. 

Aristóteles, cujo pensamento torna-se obrigatório integrar à definição perquirida, assenhorou-se do termo para 
evidenciar as pesquisas que têm como objeto analisar e aprofundar as qualidades peculiares do ser humano, integrando-as 
em todas as áreas de atuação do homem - economia, política, ensino, comércio - somente para exemplificar, além de muitas 
outras. Dessa forma, o pensamento filosófico erigiuse como o grande arquiteto da ética, visando construir os melhores 
valores de conduta, exibindo como padrão a figura do "homem prudente" que, mais tarde, com evolução própria no 
pensamento romano, passou a virtus in medio, ressaltando a figura do homo medius. O mediano é sempre o melhor 
equalizador das regras. A virtude não se encontra nos extremos e exatamente por isso não terá a cautela desguarnecida e 
também não excederá na prudência. 

A ética surge com fator essencial para o homem atingir seus objetivos. Num primeiro plano, traça o conhecimento 
da natureza humana em toda sua extensão e, num segundo, os meios para atingir a realização, ou o Bem Supremo do 
homem, consistente na busca da própria felicidade, como acentuou Aristóteles na "Ética a Nicômaco":  
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"Sendo, pois, de duas espécies a virtude, intelectual e moral, a primeira, por via de regra, gera-se e cresce graças ao ensino - 
por isso requer experiência e tempo; enquanto a virtude moral é adquirida em resultado do hábito, donde tem se formado o 
seu nome (étiké) pôr uma pequena modificação da palavra éthos (hábito). Por tudo isso, evidencia-se também que nenhuma 
das virtudes morais surge em nós por natureza. Por exemplo, à pedra que por natureza se move para baixo não se pode 
imprimir o hábito de ir para cima, ainda que tentemos adestrá-la jogando-a dez mil vezes para o ar; nem se pode habituar o 
fogo a dirigir-se para baixo, nem qualquer coisa que por natureza se comporte de certa maneira a comportar-se de outra". 

Disponível em https://pensesus.fiocruz.br/saude-da-familia. Acessado em 07 de agosto de 2017. 
 

Opção 1:  
Por que falta ética no exercício da profissão de alguns médicos brasileiros? Reúna pelo menos dois argumentos que 
alicercem a sua tese e escreva um artigo de opinião que explicite seu posicionamento.  
 
O seu artigo deve corresponder aos seguintes parâmetros.  
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;  
b) estrutura e organização típicas de um artigo de opinião;  
c) posicionamento em relação ao tema;  
d) exposição clara de, pelo menos, dois argumentos que fundamentem sua tese; 
e) escolha de um título.  
 
Obs.: seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta. (Veja item 3.)  
 
Opção 2:  
De que forma os cursos de Medicina poderiam melhorar a formação ética de seus estudantes? Reúna pelo menos dois 
argumentos que alicercem a sua tese e escreva uma Carta Argumentativa ao coordenador geral dos cursos de Medicina das 
universidades brasileiras, com intuito de convencê-lo da resposta dada por você ao questionamento feito.  
 
Sua Carta deve corresponder aos seguintes parâmetros:  
a) linguagem que atenda aos padrões da norma culta;  
b) estrutura e organização típicas de uma carta argumentativa;  
c) posicionamento em relação ao tema;  
d) exposição clara dos argumentos e evidências (utilizando pelo menos dois argumentos) que fundamentam sua tese.  
 
Obs.:  1. Seu texto deverá apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta.  

2. Sua carta deverá ser assinada com o pseudônimo de ETHICOS POTI. 


