Biomedicina

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve elaborar um texto dissertativo a respeito dos movimentos migratórios para
o continente europeu.




A respeito dos argumentos na perspectiva de quem migra, o estudante deve
contemplar dois dos aspectos listados a seguir.
o Fuga das atrocidades de guerra, fome, doenças (epidemia).
o Fuga por causas político-ideológicas e religiosas.
o Procura por emprego.
o Procura por estabilidade.
o Procura por novas perspectivas de vida.
A respeito dos argumentos na perspectiva dos países que recebem os imigrantes, o
estudante deve contemplar dois dos aspectos listados a seguir.
o Argumentos contrários à migração:
 sobrecarga da infraestrutura do Estado (educação, saúde, moradia,
alimentação, segurança);
 competição por empregos;
 choques culturais e de costumes (xenofobia);
 rompimentos políticos.
o Argumentos favoráveis à migração:
 países europeus precisam de imigrantes para enfrentar o problema
demográfico (revitalização das cidades) e têm meios de responder à
demanda oriunda do fluxo migratório;
 imigrantes ocupam postos de trabalho não valorizados pelos cidadãos
dos países europeus.

PADRÃO DE RESPOSTA
A violência tem consequências negativas não somente para as mulheres, mas também para
suas famílias e para a sociedade.
Para a mulher, as consequências são: físicas, podendo chegar a lesões incapacitantes;
psicológicas, podendo gerar traumas, baixa autoestima, dependência psicológica do agressor;
cerceamento de direitos individuais; estéticas.
Para a família são: ruptura da estrutura familiar; desestabilidade emocional; naturalização da
violência contra a mulher para as gerações futuras; desvalorização da figura materna.
Para a sociedade são: disseminação da violência contra a mulher; a violência tem enormes
custos, desde gastos com saúde e despesas legais a perdas de produtividade.
As mudanças decorrentes da Lei Maria da Penha são: criminalização da violência
doméstica/sexual; aumento das notificações de violência doméstica, apesar de continuar alta a
incidência de mulheres agredidas; garantia legal de proteção à mulher contra a violência
doméstica, independentemente de sua orientação sexual, ou seja, protege-se também a
mulher homossexual vítima de ataque perpetrado pela parceira; possibilidade de prisão
preventiva no caso de crimes de violência doméstica, embora ainda se verifique morosidade
no julgamento do crime; criação de casas de refúgio ou casa-abrigo, para acolher mulheres
vítimas de violência doméstica; reforço às Delegacias de Atendimento à Mulher, embora ainda
insuficientes; inclusão da vítima em programas assistenciais do governo, programas de
proteção à vítima e à testemunha, transferência de local de trabalho, se a vítima for servidora
pública.
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a) O estudante deverá observar duas alterações principais: a primeira reflete o aumento no
número de casos de dengue, de 2014 para 2016; a segunda e principal observação é do início
dos casos de dengue, que a cada ano ocorre mais cedo. Historicamente, o pico de casos de
dengue acontecia no mês de abril, entretanto, ano a ano o pico se aproxima dos meses iniciais
(janeiro e fevereiro): em 2014, o pico aconteceu por volta da 17ª Semana Epidemiológica (SE);
em 2015, entre a 11.ª e 15.ª SE; e em 2016, por volta da 7.ª SE.
b) O estudante deverá citar e comentar três das medidas de controle vetorial entre as
apresentadas abaixo:








Controle mecânico: reforço na coleta de resíduos sólidos, com destino final adequado,
em áreas com altos índices de infestação da doença; coleta, armazenamento e
destinação adequada de pneumáticos e resíduos que acumulem água; vedação de
depósitos de armazenamento de água, com a utilização de capas e tampas.
Controle biológico: utilização de larvicida biológico, como Bacillus thuringiensis, cuja
atuação advém da produção de endotoxinas proteicas que, ingeridas pelas larvas,
provocam sua morte.
Controle legal: aplicação de normas de conduta regulamentadas por instrumentos
legais de apoio às ações de controle da dengue, visando, principalmente,
responsabilizar o proprietário pela manutenção e limpeza de terrenos baldios,
assegurar a visita domiciliar dos agentes comunitários de endemias aos imóveis
fechados, abandonados e onde exista recusa à inspeção, além de regulamentar
algumas atividades comerciais consideradas críticas, do ponto de vista sanitário.
Controle químico: uso de substâncias químicas – inseticidas – para o controle do vetor
nas fases larvária e adulta.

c) O estudante deverá mencionar o método de Elisa; indicar a pesquisa de IgM.
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a) O estudante deverá responder que marcadores tumorais são substâncias produzidas pelo
próprio organismo, as quais podem indicar a presença de tumores e informar ainda que,
em valores aumentados ou alterados, podem auxiliar no diagnóstico de neoplasias.
b) O estudante deverá responder que o PSA é um antígeno específico da próstata. Responder
também que, se o paciente sofreu prostatectomia (remoção cirúrgica da próstata) e, mesmo
assim, apresenta um nível elevado de PSA, isso indica a presença de metástases para outros
sítios.
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a) O estudante deverá responder que o Anticorpo da classe IgG; também pode responder
apenas IgG; pode também abreviar a palavra anticorpo (AC), ou seja, AC IgG.
b) O estudante deverá informar o tipo de fator Rh da mãe e o do feto de maneira que possa
ser identificada resposta correta, ou seja, a mãe deve ser Rh negativo e o feto deve ser Rh
positivo para haver incompatibilidade.
c) O estudante deverá responder que a finalidade da vacina RhoGam é impedir que a mãe Rh
negativa seja sensibilizada/imunizada pelo fator Rh positivo do feto. Ela é recomendada para
evitar que, em uma segunda gravidez, caso o feto seja novamente Rh positivo, ocorra a doença
hemolítica do recém-nascido, ou eritroblastose fetal.

