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 JUSTIFICATIVA 

 

ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “B” PARA “C”  

A assertiva I que compunha o gabarito preliminar está CORRETA, pois se relaciona diretamente à 

concepção de Controle Social. Cunha (2003) define controle social como “a capacidade que tem a sociedade 

organizada de intervir nas políticas públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e na elaboração 

dos planos de ação do município, estado ou do governo federal”. 

A assertiva II também está CORRETA. “O controle social é uma forma de compartilhamento de poder 

de decisão entre Estado e sociedade sobre as políticas, um instrumento e uma expressão da democracia e da 

cidadania. Trata-se da capacidade que a sociedade tem de intervir nas políticas públicas. Esta intervenção ocorre 

quando a sociedade interage com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do 

município, do estado ou do governo federal. O controle social pode ser realizado tanto no momento da definição das 

políticas a serem implementadas, quanto no momento da fiscalização, do acompanhamento e da avaliação das 

condições de gestão, execução das ações e aplicação dos recursos financeiros destinados à implementação de uma 

política pública” (SERAFIM; TEIXEIRA, 2008, p.1). 

A assertiva III está ERRADA, pois coloca os Conselhos de Saúde como instâncias políticas instáveis e 

oscilantes. De acordo com Carvalho (1998), os “Conselhos de Saúde, na verdade, são expressões institucionais de um 

processo mais amplo de reordenamento das relações Estado-sociedade, impulsionado por forças e fatores tanto 

endógenos quanto exógenos ao aparelho de Estado”. 

O item IV, por sua vez, também está ERRADO, pois afirma que o conceito de Controle Social ganhou 

importância no Brasil com a institucionalização dos mecanismos de participação nas políticas públicas em 1988. No 

entanto, a Constituição de 1988 não institucionalizou os mecanismos de participação e controle social. A 

Constituição preconiza a institucionalização de Políticas Sociais. Somente no curso dos anos de 1990 é que os 

mecanismos de participação social são institucionalizados buscando fiscalizar, acompanhar e avaliar as condições de 

gestão, a execução das ações e a aplicação dos recursos financeiros destinados à essas políticas. No tocante a política 

de saúde, tais mecanismos são institucionalizados em 1990, por meio da Lei Orgânica da Saúde, especificamente a 

Lei 8.142/1990. Ressalta-se que o SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a 

participação popular como um de seus princípios, esta não somente reitera o exercício do controle social sob as 



práticas de saúde, mas também evidencia a possibilidade de seu exercício através de outros espaços 

institucionalizados em seu arcabouço jurídico, além dos reconhecidos pela Lei Orgânica de saúde de n° 8.142/90, os 

conselhos e as conferências de saúde. Destaca, ainda, as audiências públicas e outros mecanismos de audiência da 

sociedade, de usuários e de trabalhadores sociais (CONASS, 2003; BARBOSA, 2009; COSSETIN, 2010). 
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