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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  

a) O estudante deve abordar pelo menos dois dos motivos apresentados a 
seguir: 

• é relativamente barato; 
• de fácil aquisição;  
• a droga chega ao cérebro com grande velocidade e potência; 
• síndrome de abstinência: os picos de efeitos são rápidos, surgindo 

urgência da repetição em curtos períodos de tempo, podendo viciar o 
indivíduo com apenas uma única utilização; 

• aspectos socioeconômicos e/ou políticos. 

b) Em relação ao papel dos CAPs no tratamento e apoio, o estudante deve 
mencionar que: 

• oferecem apoio psicológico aos usuários e familiares. 

Em relação ao impacto deste vício na saúde pública, o estudante deve abordar: 

• consequências para o indivíduo (doenças associadas, alterações 
comportamentais) e/ou para a sociedade (furtos, violência doméstica, 
fator econômico); 

• aspectos sobre uso crônico e atendimento hospitalar. 

 



c) O estudante deve abordar como consequência da via de administração a 
rápida absorção pulmonar. 

O estudante deve abordar como mecanismo de ação do crack a inibição da 
recaptação da dopamina, e/ou da norepinefrina, e/ou da serotonina nas 
terminações pré-sinápticas, potencializando a neurotransmissão 
dopaminérgica, adrenérgica e serotonérgica no cérebro, e/ou da ação 
anticolinérgica.  

O estudante deve abordar a seguinte correlação com o vício: aumenta o risco 
de tornar o indivíduo dependente (rápida absorção e rápido efeito).



 

 

Padrão de resposta  

a) O estudante deve abordar pelo menos um método de triagem HCV ou VHC: 
teste sorológico imunoenzimático para pesquisa de anticorpos, 
imunocromatográfico, ELISA, Quimioluminescência, eletroquimioluminescência. 

O estudante deve abordar pelo menos um método confirmatório: técnica de 
biologia molecular, reação em cadeia da polimerase, RT-PCR, PCR, detecção 
do RNA do vírus, pesquisa de ácido nucleico, Western Blot. 

b) O estudante deve abordar a “janela imunológica”, ou período de incubação 
do vírus. 

c) O estudante deve abordar pelo menos dois fatores de transmissão: 
compartilhamento de seringa, infecção hospitalar, transfusões de sangue e 
doação de órgãos. 

d) O estudante deve abordar pelo menos dois dos seguintes itens: campanhas 
educativas, melhora no sistema de notificação de novos casos, novas formas 
de diagnósticos laboratoriais, maior acesso a estas formas diagnósticas, bem 
como ao tratamento.  



 

Padrão de resposta  

a) O estudante deve enfocar a redução na concentração sanguínea da glicose 
e/ou diminuição da resistência à insulina.  

b) O estudante deve justificar o uso da metformina  duas vezes ao dia, tendo 
em vista que o resultado da hemoglobina glicada demonstra um 
controle  inadequado da glicemia nos últimos meses.  

O estudante deve justificar, quanto ao mecanismo de ação  da metformina, o 
aumento da sensibilidade dos receptores à ação da insulina. 

Quanto à orientação de uso,  o estudante deve citar o uso antes das refeições. 

c) O estudante deve justificar que o valor da hemoglobina glicada reflete uma 
média ponderada dos níveis glicêmicos dentro de dois a três meses 
antecedentes e deve ser medida rotineiramente para comprovar ou não a 
eficácia do tratamento. 

d) O estudante deve apontar pelo dois dos fatores: ingestão de alimentos, 
tempo de jejum inadequado, uso de medicamentos antes da realização do 
exame, exercícios físicos, estresse.  


