
 

 

“A Epidemiologia é mais que uma ciência. É uma verdadeira aventura do espírito humano, uma 

busca de resposta para questões transcendentes sobre a vida, a saúde, o sofrimento e a morte” 

1 - Sobre a definição e aplicação da epidemiologia, marque a alternativa correta: 

a) A Epidemiologia se refere ao estudo da frequência das doenças/agravos sem se 

preocupar com sua distribuição populacional; 

b) Um dos objetivos da epidemiologia é o conhecimento do agente etiológico das doenças 

uma vez que ela estuda exclusivamente o comportamento das doenças infeciosas; 

c) A aplicação do conhecimento no controle dos problemas de saúde propondo medidas 

específicas de prevenção, controle ou erradicação de enfermidades é um dos objetivos 

da epidemiologia; 

d) A epidemiologia realiza um diagnóstico individual e seu plano de ação é baseado em 

tratar e reabilitar o indivíduo doente, enquanto a clínica se preocupa em identificar os 

fatores etiológicos na gênese das doenças. 

 

“Entre as etapas fundamentais envolvidas nos estudos epidemiológicos destaca-se a descrição 

detalhada da ocorrência de eventos relacionados com a saúde nas populações. (...) Ainda que a 

Epidemiologia descritiva e analítica sejam frequentemente consideradas mutuamente 

exclusivas, elas devem ser vistas como estratégias complementares que se dispões em um 

continuum.” 

2 – Sobre a Epidemiologia descritiva marque a alternativa correta:  

a) Uma das premissas básicas da Epidemiologia é que as doenças se distribuem 

aleatoriamente nas populações. Dessa forma não é possível projetar ocorrências 

futuras, dificultando a formulação de estratégias de prevenção e controle; 

b) Os estudos descritivos têm perdido espaço para os estudos analíticos uma vez que não 

são necessários para a compreensão de problemas de saúde; 

c) As características básicas que a Epidemiologia descritiva utiliza para descrever a 

distribuição das doenças são: distribuição temporal, espacial e segundo atributos 

pessoais; 

d) O padrão de distribuição das doenças e evento em saúde na população é descrito pelas 

respostas a três perguntas básicas: Qual o agente etiológico? Onde a doença ocorre? 

Quando a doença ocorre? 

 

 

 

 

 



 

 

 

“A Análise de Situação de Saúde é um dos usos da Epidemiologia. (...) Isto significa conhecer o 

que afeta a saúde da população e em que medida isso ocorre. (...)”  

3 – Em relação aos indicadores de morbidade pode-se afirmar: 

a) Os indicadores de morbidade são utilizados para assegurar as condições para tomada 

de decisões ou para apoiar ações específicas necessárias ao controle de um agravo ou 

doença. 

b) Taxa de incidência, taxa de prevalência e taxa de natalidade são exemplos de 

indicadores de morbidade. 

c) Os indicadores de morbidade são amplamente utilizados nos estudos descritivos não 

sendo objetos das análises epidemiológicas para se conhecer se há uma associação de 

causa e efeito. 

d) Denomina-se morbidade à ocorrência de doenças e agravos à saúde em uma dada 

população somado aos óbitos por determinado grupo de causas. 

 

 

 

 
4 – Em relação a taxa de incidência é INCORRETO afirmar  

a) A taxa de incidência expressa a frequência de uma doença em uma população de uma 

região, em determinado período de tempo, refletindo o risco ou a probabilidade que 

apresenta um indivíduo dessa população de adoecer; 

b) Utiliza, para seu cálculo, o número de casos novos do agravo/doença em uma 

determinada população em um determinado intervalo de tempo; 

c) A taxa de incidência, reflete a frequência relativa de todos os casos existentes em uma 

população, novos e antigos, sendo mais utilizado no estudo das doenças de natureza 

crônica. 

d) No denominador da fórmula para seu cálculo incluem somente as pessoas que estão 

submetidos ao risco de serem acometidos pela doença ou agravo. 

5 – Em relação a taxa de prevalência é INCORRETO afirmar: 

a) É uma proporção que traz no numerador o total de pessoas que adoeceram no passado 

e continuam doentes somado àquelas que adoeceram recentemente e continuam 

doentes; 

b) Expressa a velocidade que uma doença aparece na população; 

c) É influenciada pela duração e letalidade da doença; 

d) É utilizada no planejamento e administração dos serviços de saúde; 



 

 
 “Medidas de mortalidade têm como utilização preferencial avaliação do nível de saúde e 
indicação de medidas preventivas e de controle abrangentes que objetivam melhorar o estado 
de sanitário de uma população” 
 

6  Sobre as medidas de mortalidade é INCORRETO afirmar: 
 

a) A taxa de letalidade indica a probabilidade de morte de um indivíduo de uma dada 
população, em uma região definida, durante determinado período de tempo. 

b)  A taxa de mortalidade revela o risco de morte de um indivíduo de uma dada população, 
em uma região definida, durante determinado período de tempo. 

c) Indicadores de mortalidade específicos são relativos a grupos populacionais definidos 
de acordo com categorias de: sexo, idade, raça/etnia, causa de óbito, grupo 
socioeconômico ou outra característica de interesse. 

d) As atividades de vigilância do óbito, como no caso do óbito por causas obstétricas e dos 
óbitos infantis por causas evitáveis são exemplos do uso dessas medidas pelos serviços 
de saúde. 

 

“A disponibilidade de dados para subsidiar o processo “informação para ação” constitui 

elemento-chave para o cumprimento das funções de vigilância epidemiológica. A notificação 

compulsória é a principal fonte de informação de doenças transmissíveis. Contudo, diversas 

fontes de dados gerados pelo setor saúde são utilizados. “ 

 

7– Sobre os Sistemas de Informação em Saúde (SIS), marque a alternativa correta 

 

I  - SINAN, SIH-SUS e SIM são exemplos de SIS; 

II - Os SIS se resumem ao endereço na WEB onde são levantados os dados secundários 

existentes; 

III - Alguns SIS, como SIH-SUS e SIA-SUS, são utilizados de forma administrativa (gerenciando 

o pagamento de procedimentos contratados pelo Sistema Único de Saúde) além se serem 

importantes fontes de dados para estudos epidemiológicos; 

 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas; 

b) Todas as afirmativas estão corretas; 

c) Somente as afirmativas I e III estão corretas; 

d) Somente a afirmativa III está correta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 - Em um estado brasileiro, dois municípios vizinhos apresentam os seguintes dados 

populacionais: cidade J com 50.000 (cinquenta mil) habitantes e a cidade H com 100.000 (cem 

mil) habitantes. Em ambas as cidades foram registrados 214 (duzentos e quatorze) casos de 

dengue, no mês de abril. Ao avaliar esta situação, a risco dos habitantes dessas cidades em 

contrair a doença é 

a) maior na cidade H. 

b) igual nas duas cidades. 

c) menor na cidade H. 

d) menor na cidade H. 

9- Sobre os desenhos de estudos epidemiológicos, podemos afirmar: 

a) O pesquisador pode possuir uma posição ativa ou passiva de acordo com sua relação 

com o objeto da investigação. Na posição ativa o pesquisador observa, da forma mais 

metódica possível, sem interferência nos objetos estudados. Na passiva, o pesquisador 

interfere nos processos de estudo. 

b) A temporalidade do desenho de estudo, pode ser descrita em duas categorias: 

Instantânea ou Serial. O caráter instantâneo ocorre quando a produção do dado é 

realizada em um único momento. Este tipo de estudo é denominado longitudinal. Já o 

caráter serial se refere a um seguimento em uma escala temporal e recebe o nome de 

estudo transversal. 

c) Os estudos observacionais podem ser transversais ou longitudinais, de acordo com a 

temporalidade do processo de produção de dados. Já os estudos de intervenção devem 

ser sempre classificados como longitudinais pois envolvem um seguimento temporal 

dos resultados da intervenção. 

d) Os estudos de coorte e caso-controle são tipos de estudos que levam em conta o caráter 

agregado dos indivíduos. Enquanto que os estudos ecológicos e de série temporal o 

caráter individual. 

 

10 – Sobre os estudos ecológicos é INCORRETO afirmar: 

a) Abordam áreas geográficas ou blocos de população bem delimitados, analisando 

comparativamente variáveis globais. Os indicadores de cada área ou bloco constituem-

se em médias referentes à sua população total. 

b) Os estudos ecológicos podem realizar investigações de base territorial ou de agregados 

institucionais. Estes se referem a organizações coletivas como escolas, unidades de 

saúde ou fábricas e aquele utiliza uma referência geográfica como bairros, municípios, 

estados ou nações. 



c) Análises de base populacional dos padrões espaciais e temporais antecipam hipóteses 

etiológicas que mais tarde podem vir a ser comprovadas através de associações 

biológicas de nível individual. 

d) A falácia ecológica, definida como a possibilidade de realizar inferências individuais 

através do que é observado no nível agregado, é uma das vantagens dos estudos 

ecológicos.  

11 – Sobre os estudos de coorte podemos afirmar: 

a) Estudos de coortes (também chamados de seguimento ou follow-up) são os únicos 

capazes de abordar hipóteses etiológicas produzindo medidas de incidência e, por 

conseguinte, medidas diretas de risco. 

b) Os estudos de coorte são sempre longitudinais e prospectivos. Envolvem em geral 

grupos sociais ou profissionais que são selecionados por terem sido expostos a fatores 

de risco e por se dispor de registros da exposição e do efeito. 

c) No estudo de coorte histórica a coorte é acompanhada desde o momento da exposição. 

A partir daí, é feito o monitoramento e registro de casos de doença ou de óbito na 

medida em que esses ocorram, até a data prevista para encerramento das observações. 

d) Os estudos de coorte são especialmente indicados para investigar associações 

etiológicas e doenças de baixa incidência e/ou condições com período de latência 

prolongado. 

12 – Sobre os estudos caso-controle é INCORRETO afirmar: 

a) São estudos classificados como longitudinais pois as análises de causalidade pertinentes 

assumem registro de causa e efeito realizados em momentos sucessivos enquanto que 

estudos transversais causa e efeito são avaliados em um mesmo momento histórico. 

b) . São considerados grupos de casos seguramente diagnosticados e de controle 

“comparáveis” aos casos, retroagindo-se na história de ambos os grupos para investigar 

possível exposição a fatores de risco no passado que possam ser imputados como 

causais. 

c) O estudo caso-controle é um estudo descritivo pois por ele não é possível investigar uma 

hipótese quanto à existência de associação entre uma exposição a um fator e desfecho 

de interesse. 

d) Uma das vantagens do estudo de caso-controle em relação ao estudo de coorte é seu 

custo mais baixo, pois é possível trabalhar com um número menor de observações 

sendo ideal para doenças raras. 

13- Sobre os estudos de intervenção marque a afirmativa correta: 

a) Nos estudos de intervenção, também chamados de estudos experimentais, o 

investigador observa o surgimento de doenças sem interferir nos objetos de estudo. 

b) Essa modalidade de desenho implica na exposição de um grupo populacional a uma 

intervenção introduzida pelo investigador e sob controle do processo de pesquisa. São 

estudos retrospectivos, pois após o término da intervenção se analisa o que aconteceu 

anteriormente. 



c) Mesmo havendo restrições éticas, por motivo de prevalência do interesse pela saúde 

pública, os estudos de intervenção não requerem fortes evidências de que haverá 

efeitos positivos sobre a saúde antes de iniciarem os testes. 

d) Esse desenho é amplamente utilizado para avaliar eficácia/efetividade de vacinas e 

outras intervenções preventivas antes que venham a ser recomendadas para ampla 

utilização. 

 

 

 

 
Para as questões 14 e 15 utilize a planilha abaixo:

 

 

14 - Para o cálculo da Incidência de Dengue em 2011 na cidade A posso digitar, na célula F3 a 

fórmula: 

A) =B3/D3*100000 

B) =B3÷D3x100000 

C) (B3+C3)/(D3+E3)*100000 

D) B3/D3*100000 

15 - Para o cálculo da Incidência total de Dengue em 2012 das três cidades simultaneamente, 

posso digitar na célula G6: 

A) =(C3+C4+C5)/(E3+E4+E5)*100000 

B) (C3*C4*C5)/(E3+E4+E5)X100000 

C) =(E3+E4+E5)÷(C3+C4+C5)*100000 

D) =(C3+C4+C5)*(E3+E4+E5)÷100000 

 

 

 



Para a questão 16 utilize a planilha abaixo: 

 

16 - Para o cálculo da proporção de parto Vaginal na Região Norte, poderia digitar a seguinte 

fórmula na célula F5: 

 

A) =B5/E5*100 

B) =E5/B5x100 

C) B5÷C5*100 

D) =B5/B10*100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para a questão 17 utilize a planilha abaixo: 

 

 
 

17 - Para o cálculo da média da renda domiciliar per capita da Região Centro-Oeste, poderia 

digitar qual das fórmulas abaixo na célula B8? 

 

A) =MEDIA(B4:B7) 

B) = (B4+B5+B6+B7)÷4 

C) =MEDIA(B4+B5+B6+B7) 

D) MEDIA(B4:B7) 

 

Para a questão 18 utilize a planilha abaixo: 

 

 

18 - Para obtermos o total da população de menores de 5 anos na Região Sul, a fórmula a ser 

utilizada seria: 

A) =SOMA(B8:F8) 

B) =SOMA(B8+F8) 

C) =B8+C8+D8+E8+F8+G8 

D) SOMA(B5:F8) 

 



A planilha abaixo mostra o total de casos e total óbitos pela Doença X e a População 

estimada para o Brasil e Regiões no ano de 2016.  

A partir dela, responda as questões 19 e 20. 

 
 

19 – Para cálculo da taxa de MORTALIDADE pela Doença X da Região Norte podemos colocar 

na célula E3 a seguinte fórmula: 

a) =(C3/D3)*100000 

b) =(C3/B3)*100 

c) (=D3/C3)*100000 

d) =(B3/C3)*100 

20 – Para cálculo da taxa de LETALIDADE pela doença X da Região Norte podemos digitar na 

célula F3 a seguinte fórmula 

a) =(C3/D3)*100000 

b) =(C3/B3)*100 

c) (=D3/C3)*100000 

d) =(B3/C3)*100 

 

 


