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PROCESSO SELETIVO 2022/2 
PROVA ESCRITA 

 

CANDIDATO(A): _____________________________________________________ NOTA: _________ 

QUESTÕES DE 1 A 7  - BIOESTATÍSTICA 
 

1) Relacione as colunas 
 
(1) Escala Nominal  (     ) os dados são distribuídos em categorias ordenadas. 
(2) Escala Ordinal   (     ) Escala numérica com o ponto zero arbitrário. 
(3) Escala Intervalar  (     ) as categorias podem ser indicados em qualquer ordem. 
(4) Escala de Razão  (     ) Escala numérica com o ponto zero verdadeiro. 
 
Marque a opção correta: 

(a) 2 – 3 – 4 – 1 (b) 1 – 2 – 3 – 4 (c) 2 – 3 – 1 – 4 (d) 3 – 2 – 1 – 4 (e) 4 – 1 – 3 – 2 
 

2) Verifique se cada uma das sentenças abaixo é verdadeira ou falsa. 
 
a) A soma de todas as frequências relativas de uma distribuição é igual a 1. 
b) O histograma pode ser usado para apresentar dados nominais. 
c) O número de vezes que ocorre um dado evento é chamado de frequência. 
d) A frequência relativa de uma classe é obtida dividindo a frequência da classe pelo total. 
 
Marque a opção correta: 
 

(a) V – F – V – V (b) V – V – F – V (c) F – V – F – F  (d) F – F – V – F (e) F – V – F – V 
 

3) Considerando a figura abaixo, marque a opção que identifica corretamente os elementos de um box plot 
padrão, considerando a ausência de valores atípicos. 
 

 

 

(a) 1 - Menor valor; 2 – 3º quartil; 3 – Mediana; 4 – 1º Quartil; 5 – Maior Valor 

(b) 1 - Maior valor; 2 – 3º quartil; 3 – Mediana; 4 – 1º Quartil; 5 – Menor Valor 

(c) 1 - Maior valor; 2 – 1º quartil; 3 – Mediana; 4 – 3º Quartil; 5 – Menor Valor 

(d) 1 - Menor valor; 2 – 1º quartil; 3 – Média; 4 – 3º Quartil; 5 – Maior Valor 

(e) 1 - Menor valor; 2 – 1º quartil; 3 – Mediana; 4 – 3º Quartil; 5 – Maior Valor 
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4) Com base na Tabela abaixo assinale a alternativa correta 

 
I. 25% dos indivíduos do estudo apresentam glicemia menor que 85 mg/dl. 
II. O valor de colesterol igual a 231 mg/dl corresponde ao percentil de 75%. 
III. 50% dos indivíduos do estudo apresentam valores de triglicerídeos inferior a 109 md/dl. 

 
a. Somente a alternativa I está correta; 
b. Somente a alternativa II está correta; 
c. Todas as alternativas estão corretas; 
d. As alternativas II e III estão corretas; 
e. As alternativas I e III estão corretas. 

 

5) Entre as alternativas a seguir, assinale a alternativa verdadeira: 
 
a) Numa distribuição assimétrica à esquerda a média é maior que a mediana e a moda. 
b) Numa distribuição simétrica a média, a mediana e a moda são iguais. 
c) A amplitude de uma amostra de medidas é a diferença entre o primeiro e o último valor.   
d) A assimetria à direita é também chamada de assimetria negativa. 
e) A medida de assimetria é o estudo do achatamento de uma distribuição. 

 

6) Quais medidas estatísticas são representadas, respectivamente, pelos símbolos a seguir: 

, S, 2
 

a) média aritmética populacional, desvio-padrão amostral, variância populacional. 
b) média aritmética amostral, desvio-padrão amostral, variância populacional. 
c) média aritmética populacional, variância amostral, variância populacional. 
d) média aritmética amostral, desvio-padrão amostral, variância amostral. 
e) média aritmética populacional, desvio-padrão populacional, variância amostral. 

 
7) Entre as alternativas a seguir, assinale a alternativa verdadeira: 
 

a) A amplitude total é uma medida de tendência central. 
b) A variância é uma medida relativa de variabilidade. 
c) A moda divide o conjunto de dados em duas partes iguais. 
d) O coeficiente de variação é uma medida relativa de variabilidade. 
e) A mediana é o valor mais frequente de um conjunto de valores. 
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QUESTÕES DE 8 A 13 – BIOÉTICA E ÉTICA NA PESQUISA 
 

8) Em relação às origens da Bioética, avalie as sentenças e, em seguida, assinale a alternativa correta: 
 

I. Van Rensselaer Potter, em 1970, caracterizou a Bioética como a ciência da sobrevivência humana, 
pensando nela como uma ponte entre as ciências e as humanidades. 

II. Van Rensselaer Potter, em 1980, caracterizou a Bioética como global, enfatizando a característica 
interdisciplinar e abrangente da Bioética. 

III. Van Rensselaer Potter, em 1998, caracterizou a Bioética como sendo uma Bioética profunda, uma 
“nova ciência ética”, que combina humildade, responsabilidade e uma competência interdisciplinar, 
intercultural, que potencializa o senso de humanidade. 
 

a) Apenas a sentença I está correta.   d) As sentenças I e III estão corretas. 
b) Apenas a sentença II está correta.   e) As sentenças I, II e III estão corretas. 
c) Apenas a sentença III está correta. 

 

9) Quanto a avaliação ética de pesquisas, segundo a Resolução 466/12, é correto afirmar que: 
 

a. Cabe à CONEP analisar e monitorar protocolos de pesquisas com conflitos de interesse que dificultem 
ou inviabilizem a justa análise local. 

b. Não é obrigatório ao pesquisador responsável a indenização por danos eventuais do participante de 
pesquisa. 

c. O TCLE deve ser de fácil leitura e compreensão, mas não é necessário ser adaptado às normas éticas 
e à cultura local nas pesquisas com cooperação estrangeira concebidas em âmbito internacional. 

d. O ressarcimento de despesas em relação ao estudo tanto para o pesquisador quanto para o 
participante da pesquisa devem ser cobertos pela instituição responsável pela pesquisa. 

 

Questões de 10 a 12 

Leia o texto abaixo adaptado de Mendes et. al (2012) e Bombardier et al. (2000) e responda as questões com 
base nas informações do texto e nos seus conhecimentos de Bioética e Ética em Pesquisa: 
 

Os primeiros fármacos inibidores seletivos da COX-2 (Coxibs) entraram no mercado a partir de 1999 e, 
em 2001, o volume de vendas de um deles (o rofecoxibe) já tinha atingido US$ 2,5 bilhões no mercado de 80 
países, graças à vigorosa campanha de marketing. Entretanto, o rofecoxibe foi retirado do mercado pela 
Merck, em 2004: estima-se que este medicamento tenha causado em torno de 28 mil infartos do miocárdio e 
mortes súbitas nos Estados Unidos desde que entrou no mercado até 2003.  

Desde a retirada do rofecoxibe do mercado, surgiram intensos debates tanto na imprensa científica 
quanto na população em geral sobre a utilização e a segurança dos Coxibs. A aprovação do rofecoxibe 
baseou-se em um estudo clínico de curta duração (12 meses); com voluntários em quantidade insuficiente 
(4047 pessoas utilizando rofecoxibe x 4029 utilizando naproxeno); publicado em revista científica de alto 
impacto (The New EnglandJournalof Medicine); conduzido por pesquisadores renomados em suas 
instituições (Bombardier et al., 2000), financiados pela indústria farmacêutica.  

Interessante notar que a possibilidade de riscos cardiovasculares causada por estes fármacos já tinha 
sido antecipada antes mesmo da aprovação dos primeiros Coxibs. Além disso, o aumento de risco 
cardiovascular com rofecoxibe já foi visível no estudo clínico inicial, e ainda assim houve estudos posteriores 
que expuseram os pacientes a esse risco por tempo prolongado. 
 
Texto adaptado de:  
- Mendes, R.T; Stanczyk, C.P.; Sordi, R. et al. Inibição seletiva da ciclo-oxigenase-2: riscos e benefícios. Rev Bras 
Reumatol 2012; 52(5): 767-782. 
- Bombardier, C.; Laine, L.; Reicin, A. et al. Comparison of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen 
in patients with rheumatoid arthritis. VIGOR Study Group. N Engl J Med 2000; 343(21):1520-1528. 
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10) Avalie qual/ quais diretriz(es) do CIOMS que deveria(m) ter sido respeitada(s) no estudo que embasou a 
inserção do medicamento rofecoxibe no mercado e, em seguida, assinale a alternativa correta 

 
I. Diretriz 9, uma vez que os pesquisadores envolvidos não poderiam ter sido patrocinados pela indústria 

farmacêutica. 
II. Diretriz 12, uma vez que os potenciais riscos e benefícios individuais para os voluntários deveriam ser 

avaliados. 
III. Diretriz 25, uma vez que os possíveis conflitos de interesse entre pesquisadores e patrocinadores 

envolvidos no estudo deveriam ser considerados. 
 

a) Apenas a sentença I está correta. 
b) Apenas a sentença II está correta. 
c) Apenas a sentença III está correta. 
d) As sentenças I e III estão corretas. 
e) As sentenças I, II e III estão corretas. 

 

11) O estudo do rofecoxibe foi conduzido em 301 centros de pesquisa em 22 países diferentes. Se o estudo 
fosse conduzido hoje, no Brasil, o pesquisador responsável por este estudo no nosso país deveria 
seguir as prerrogativas da Resolução 466/12, tendo algumas responsabilidades, EXCETO: 

 
a. Apresentar o protocolo do estudo ao CEP ou CONEP, aguardando a decisão de aprovação ética antes 

de iniciar a pesquisa no país. 
b. Desenvolver o projeto conforme delineado no estudo, sem preocupar-se com a publicação dos 

resultados. 
c. Elaborar relatórios parciais e finais e apresentar dados solicitados pelo CEP ou pela CONEP a 

qualquer momento. 
d. Encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores 

associados e ao pessoal técnico integrante do projeto. 
e. Justificar, fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP a interrupção do projeto. 

 
12) O texto descreve que apesar de já haver ciência da comunidade científica em relação ao 

aumento de risco cardiovascular pelo rofecoxibe, foram realizados estudos posteriores que 
expuseram os pacientes de novo a esse risco por tempo prolongado. Neste sentido, avalie as 
sentenças abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta 

 
I. A partir do entendimento da Diretriz 1 e 4 do CIOMS, observa-se que existem alguns riscos que não 

podem ser justificados, mesmo quando a pesquisa tem grande valor social e científico e os adultos 
são capazes de dar o consentimento informado de forma voluntária. 

II. Na legislação brasileira, são admissíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem 
exclusivamente indiretos, desde que consideradas as dimensões física, psíquica, moral, intelectual, 
social, cultural ou espiritual. 

III. A Res. 466/12 estabelece que o pesquisador responsável, ao perceber qualquer risco ou dano 
significativos ao participante da pesquisa, previstos ou não, no TCLE, deve comunicar o fato, 
imediatamente, ao Sistema CEP/CONEP e avaliar, em caráter emergencial, a necessidade de 
adequar ou suspender o estudo. 

 
a) Apenas a sentença I está correta. 
b) Apenas a sentença II está correta. 
c) Apenas a sentença III está correta. 
d) As sentenças I e III estão corretas. 
e) As sentenças I, II e III estão corretas. 
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13) Segundo Pádua e Guilhem (2015) a discussão sobre a integridade científica é ainda incipiente no Brasil, 
sendo que os principais problemas levantados por estes autores em uma revisão de literatura foram. 

 
I. Plágio  
II. Financiamento da pesquisa  

III. Conflitos de interesse sobre autoria 
 

a) Apenas a sentença I está correta. 
b) Apenas a sentença II está correta. 
c) Apenas a sentença III está correta. 
d) As sentenças I e III estão corretas. 
e) As sentenças I, II e III estão corretas. 

 

QUESTÕES DE 14 A 20 – EPIDEMIOLOGIA 
 

14) Desde dezembro de 2019, o mundo acompanha a evolução da doença relatada a partir de casos de 
uma pneumonia de etiologia desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China. Mais tarde, 
a infecção 2019-nCoV foi renomeada para Síndrome Respiratória Aguda Grave - Coronavírus 2 (SARS-
CoV-2). A Organização Mundial da Saúde que denominou a doença causada pelo novo coronavírus de 
Covid-19, passou a caracterizar a Covid-19 como uma pandemia em 11 de março de 2020, quando 
essa atingiu 118.000 casos em 114 países deixando 4.291 mortos (WHO, 2020). 
A Tabela X apresenta o informativo dos dados acumulados de Covid-19 disponibilizados pelo 
Observatório de Informações em Saúde – UFSM em junho de 2022. 
 
Tabela X: Informativo dos dados acumulados de Covid-19, Observatório de Informações em Saúde – 
UFSM, junho de 2022. 

Local População 
Número de casos 

confirmados Número de óbitos 

Mundo 7.836.382.183 539.483.457 6.329.106 

Brasil 212.567.875 31.300.261 667.933 

Rio Grande do Sul 11.329.605 2.480.415 39.708 

Santa Maria 280.505 69.584 934 

Frederico Westphalen 31.498 9.212 91 

Palmeira das Missões 34.328 8.264 110 

Cachoeira do Sul 81.869 21.272 241 
Fonte: Observatório de informações em Saúde – UFSM, 2022 

 
Assinale a alternativa incorreta. 

a) Entre todas as cidades onde estão localizados os campi da UFSM (Santa Maria, Frederico 
Westphalen, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul), Santa Maria apresenta a maior taxa de 
mortalidade por Covid-19. 

b) O risco de óbito por Covid-19 no Brasil é de aproximadamente 314 a cada 100.000 habitantes. 
c) A taxa de letalidade por Covid-19 no Rio Grande do Sul é superior à taxa de letalidade por Covid-19 

no Brasil. 
d) A taxa de mortalidade por Covid-19 em Cachoeira é inferior a taxa de mortalidade por Covid-19 em 

Palmeira das Missões. 
e) Entre todas as localidades informadas na Tabela X, o Rio Grande do Sul apresenta a mais elevada 

taxa de mortalidade por Covid-19. 
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15) A Tabela Y apresenta indicadores de saúde referentes ao município de Santa Maria/RS nos anos de 
2019 e 2020. 
 

Tabela Y: Estatísticas demográficas e vitais do município de Santa Maria/RS nos anos de 2019 e 2020. 
Informação 2019 2020 

População residente estimada 282.123 283.677 
Nascidos vivos 3.454 3.283 
Óbitos totais 2.161 2.274 
Óbitos masculinos 1.120 1.161 
Óbitos femininos 1.041 1.113 
Óbitos de menores de 1 ano 35 25 
Óbitos de menores de 5 anos 38 30 
Óbitos de maiores de 50 anos 1.851 1.984 
Óbitos por algumas doenças infecciosas e parasitárias 66 203 
Óbitos por neoplasias 451 498 
Óbitos por doenças do aparelho circulatório 581 580 
Óbitos por doenças do aparelho respiratório 226 173 

Fonte: DATASUS, 2022 
 

Considerando os indicadores de saúde e com base no exposto Tabela Y, julgue as afirmativas que seguem: 

I. Santa Maria pode ser classificada como uma cidade de baixa Mortalidade Infantil pois registrou 
coeficientes de óbitos de menores de 5 anos a cada mil nascidos vivos de 11,0 e 9,1 nos anos de 
2019 e 2020, respectivamente. 

II. Considerando o Coeficiente de Mortalidade Específico por causas, pode-se afirmar que risco de óbito 
por Neoplasias diminuiu em 2020 comparado com o mesmo risco em 2019. 

III. Em ambos os anos de comparação, 2019 e 2020, as Doenças do Aparelho Circulatório representam o 
maior risco de óbito no município. 

IV. O risco de óbito por Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias triplicou entre 2019 e 2020, 
possivelmente por reflexo do registro de óbitos por Covid-19, englobadas no Capítulo I da CID-10 
“Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias”. 

V. A Mortalidade Proporcional por Sexo em Santa Maria indica que a maior proporção dos óbitos foi no 
sexo feminino, em ambos os anos, 2019 e 2020. 

VI. A pandemia de Covid-19 influenciou no padrão de mortalidade do município, e no ano de 2020 o 
Coeficiente de Mortalidade por Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias ultrapassou o Coeficiente 
de Mortalidade por Doenças do Aparelho Respiratório, tornando-se a terceira principal causa de 
mortes no município. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Apenas as afirmativas II, III, IV e VI são corretas.  d) As afirmativas I, III, IV e V são corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II, III e IV são corretas.  e) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, IV, V e VI são corretas. 

 

16) O Quadro abaixo apresenta parte do resumo adaptado do artigo de Horta et al. “Prevalência de 
anticorpos contra SARS-CoV-2 de acordo com o nível socioeconômico e étnico em uma pesquisa 
nacional brasileira”; Rev Panam Salud Publica. 2020 Oct 29;44:e135. 

 

Objetivos: Investigar as desigualdades socioeconômicas e étnicas na prevalência de anticorpos contra SARS-CoV-2 nas 
27 unidades federativas do Brasil. Métodos: Neste estudo, três pesquisas domiciliares foram realizadas de 14 a 21 de 
maio, 4 a 7 de junho, e 21-24 de junho, 2020 em 133 áreas urbanas brasileiras. Amostragem em várias etapas foi 
utilizada para selecionar 250 indivíduos em cada cidade para se submeter a um teste rápido de anticorpos. Os sujeitos 
responderam a um questionário sobre bens domésticos, escolaridade e cor da pele/etnicidade (auto-relatada utilizando a 
classificação padrão brasileira de cinco categorias: branco, preto, pardo, asiático ou indígena). 

 

 O delineamento desta pesquisa foi: 
a) Estudo de coorte  c)  Estudo de casos e controles  e)  Estudo ecológico. 
b) Estudo transversal  d)  Estudo de intervenção 
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17) A Tabela W apresenta resultados do artigo de Horta et al. “Prevalência de anticorpos contra SARS-CoV-
2 de acordo com o nível socioeconômico e étnico em uma pesquisa nacional brasileira”; Rev Panam 
Salud Publica. 2020 Oct 29;44:e135. 

 
Tabela W: Razão de prevalências de anticorpos contra SARS-CoV-2 de acordo com a cor/etnia. 
 

Cor/ etnia 
Razão de Prevalências (Intervalo de confiança 95%) 

Não ajustada Ajustada para região 
Ajustada para região e 

quintis de riqueza 

 p< 0.001 p< 0.001 p< 0.001 

Branca Referência (1) Referência (1) Referência (1) 

Preta 2,69 (2,39; 3,02) 1,46 (1,30; 1,65 1,43 (1,27; 1,62) 

Parda 2,17 (1,86; 2,53) 1,35 (1,16; 1,58) 1,32 (1,13; 1,54) 

Asiática 1,85 (1,38; 2,48) 1,10 (0,82; 1,48) 1,08 (0,81; 1,45) 

Indígena 4,71 (3,65; 6,08) 2,25 (1,74; 2,91) 2,17 (1,68; 2,81) 
 
De acordo com a Tabela W, é correto afirmar que: 

a) Os indivíduos indígenas tinham 4,71 (3,65; 6,08) vezes mais prevalência de anticorpos contra SARS-
CoV-2do que os brancos.  

b) O ajuste regional e o ajuste regional e por quintis de riqueza reduziram as taxas de prevalência de 
anticorpos em indígenas de acordo com a etnia, mas os resultados permaneceram estatisticamente 
significativos. 

c) A estratégia analítica de realizar análise multivariada para ajustar dados de pesquisa tem por objetivo 
controlar fatores de confusão. 

d) A prevalência de anticorpos contra SARS-CoV-2 no Brasil mostra gradientes relacionados com a etnia 
muito acentuados, com os menores riscos entre os indivíduos brancos. 

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

18) Segundo Agência Nacional de Vigilância Sanitária, existem atualmente quatro formas para uma vacina 
contra SARS-CoV-2 ser disponibilizada no país: registro, uso emergencial, importação excepcional ou 
pelo consórcio CovaxFacility. Os estudos clínicos de vacinas são conduzidos pelos laboratórios 
farmacêuticos e instituições de pesquisa. O papel da Anvisa é definir a regulamentação do setor e 
avaliar os processos e dados recebidos, do ponto de vista de sua comprovação de qualidade, eficácia e 
segurança (ANVISA, 2022). 
 

São características dos estudos clínicos, exceto: 
 

a) Estudos realizados em grandes populações que permitem avaliar a eficácia e a segurança das 
vacinas.  

b) Permite investigação de múltiplos desfechos clínicos simultaneamente. 
c) Nos ensaios clínicos randomizados, os participantes são alocados aleatoriamente para formar os 

grupos de comparação: o de estudo e o de controle. 
d) A relação entre o grupo de estudo e o grupo controle é habitualmente expressa pela razão de 

prevalência. 
e) Exigência de população estável e cooperativa para evitar grandes perdas de seguimento e recusas em 

participar. 
 
 
 
 
 
 



 

Página 8 de 8 
 

19) Considerando delineamentos epidemiológicos, julgue as afirmativas que seguem: 

I. As investigações epidemiológicas, de cunho descritivo, têm o objetivo de informar sobre a 
distribuição de um evento, na população, em termos quantitativos. 

II. As pesquisas analíticas estão usualmente subordinadas a uma ou mais questões científicas, as 
“hipóteses”, que relacionam eventos: uma suposta “causa” e um dado “efeito”. 

III. Em delineamentos do tipo coorte, os resultados são expressos em coeficientes de incidência, nos 
expostos e nos não-expostos, a partir dos quais são computadas as demais medidas de risco. 

IV. Em delineamentos do tipo casos e controles, pode ocorrer viés de aferição quando os dados de 
exposição no passado são incompletos ou falhos quando baseados na memória das pessoas. 

V. Em delineamentos do tipo transversal, a relação cronológica entre a exposição e o efeito pode não 
ser facilmente detectável; exceto para características e exposições estáveis como exemplo do 
grupo sanguíneo e sexo do participante. 

 
Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas as afirmativas II, IV e V são corretas.  d) As afirmativas I, III e V são corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II, III e IV são corretas.  e) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III, IV e V são corretas. 

 

20) Sobre a interpretação causal e validade da pesquisa epidemiológica, é incorreto afirmar que: 

 

a) Uma causa é “necessária” quando sempre precede um efeito e é “suficiente” quando 
inevitavelmente inicia ou produz o efeito. 

b) Associação e causalidade são sinônimos em delineamentos epidemiológicos. 
c) A associação entre o consumo de café e o câncer de pulmão é um exemplo de relação não-causal. 
d) A validade interna de uma pesquisa epidemiológica refere-se ao grau em que as conclusões de um 

estudo são corretas para a amostra de indivíduos investigados. 
e) A validade externa de uma pesquisa epidemiológica refere-se à possibilidade de generalização dos 

resultados da amostra para a população de onde a amostra proveio e para outras populações. 
 
 
 

Boa prova. 


