
Biomedicina 

 

PADRÃO DE RESPOSTA  

Em termos de atendimento à proposta, espera-se que o estudante estabeleça 
relação entre a qualidade do serviço de esgotamento sanitário e de tratamento 
da água para o agravamento do número de casos de internação e morte por 
diarreia entre a população brasileira: geralmente, quanto maior a abrangência 
dos serviços, menor a ocorrência de internações por essa moléstia e menor os 
gastos com os tratamentos de saúde.  

Espera-se, também, que o estudante mencione pelo menos duas políticas 
públicas implementadas para buscar resolver o problema e que proponha uma 
ação visando contribuir para a sua solução.  

 
 



 

O estudante deve elaborar um texto dissertativo, coerentemente estruturado, 
que evidencie a capacidade de tratar  os seguintes tópicos : 
 

• O papel da tecnologia digital . Esse papel deverá ser abordado 
considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:  

o A potencialização e/ou a facilitação das atuais ações de 
espionagem;  

o A execução e/ou a sofisticação de crimes contra a privacidade;  
o A proteção – em termos de sigilo/invisibilidade – dos agentes 

dessas ações. 
• A garantia dos direitos do cidadão e do Estado. Essa garantia deverá 

ser abordada considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:  
o As possíveis violações e/ou decorrentes reparações do direito à 

privacidade;  
o O descumprimento e/ou rompimento de acordos internacionais. 

• O problema da segurança . Esse problema deverá ser abordado 
considerando pelo menos uma das escalas de ação:  

o A do indivíduo (cidadão);  
o A do Estado (segurança/soberania nacional);  
o A das organizações (empresas e/ou instituições nacionais ou 

internacionais).  

 



 

Padrão de resposta  

Em sua resposta, o estudante deve: 

• relacionar a incompatibilidade sanguínea ABO com a produção de 
anticorpos maternos que atuarão sobre todas as células fetais presentes 
na circulação materna que expressem antígenos do sistema ABO; 

• demonstrar compreensão de que o ataque dos anticorpos maternos 
elimina da circulação materna as células fetais que expressam 
antígenos do sistema ABO. Logo, a punção do sangue materno não 
oferecerá células fetais para o isolamento de DNA; 

• compreender que sem o DNA fetal não há como proceder à amplificação 
de sequências específicas de DNA pela reação em cadeia da 
polimerase (PCR) e, portanto, por esse método não há como realizar o 
diagnóstico genético fetal quando há tal incompatibilidade; 

• concluir que, nos casos em que há compatibilidade sanguínea ABO 
entre mãe e feto, os anticorpos maternos não reagirão contra células 
fetais. Logo, o sangue da mãe obtido por punção venosa permitirá o 
isolamento de células fetais, as quais poderão ser usadas para 
isolamento de DNA e posterior emprego em reações de PCR, 
possibilitando o diagnóstico genético fetal de diversas doenças.  

 
 



QUESTÃO DISCURSIVA 4 
 

   

  

 

 



Padrão de resposta  

Em sua resposta, o estudante deve: 

a) ser capaz de comparar os gráficos 1 e 2, percebendo que a prevalência da 
diabetes aumenta de acordo com a faixa etária e, como é esperado que a 
pirâmide etária se altere nos próximos anos, haverá aumento nas faixas etárias 
maiores, com consequente elevação na prevalência do diabetes nas próximas 
décadas. 

b) ser capaz de caracterizar o pré-diabético como um indivíduo que apresenta 
as seguintes características: idade acima de 45 anos, excesso de peso, 
sedentarismo, hipertensão arterial, aumento de taxas de triglicerídeos e 
colesterol plasmáticos e histórico familiar de diabetes, juntamente com uma 
glicemia em jejum entre 100 e 125 mg/dL e/ou teste oral de tolerância à glicose 
com valores entre 140 e 199 mg/dL na segunda hora.  

c) argumentar que a detecção do pré-diabético permite a adoção de medidas 
preventivas com vistas a evitar o aumento da prevalência da diabetes previsto 
para as próximas décadas. 



 

   

Padrão de resposta  

Em sua resposta, o estudante deve: 

a) explicar que o diagnóstico será inicialmente realizado pelo método de cultura 
em meios seletivos para enterobactérias, seguido por realização de 
antibiograma para análise da multirresistência do micro-organismo. O 
estudante também poderá propor a utilização de métodos moleculares, porém 
o padrão-ouro de diagnóstico de bactérias multirresistentes é a realização do 
antibiograma. 

b) demonstrar conhecimentos em normas básicas de controle de infecção 
como: enfatizar a importância da higienização das mãos para todos os 
profissionais de saúde, visitantes e acompanhantes; reforçar a aplicação de 
precauções de contato para profissionais de saúde, visitantes e 
acompanhantes; enfatizar as medidas gerais de higiene do ambiente; manter o 
sistema de vigilância epidemiológica das infecções relacionadas à assistência à 
saúde que permite o monitoramento adequado de patógenos multirresistentes; 
e fortalecer a política institucional de uso racional de antimicrobianos. 

 


