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Questão Resposta Argumentação 

32 B 

Epidemiologia longitudinal ou de coorte é quando se utiliza um grupo de pessoas com algum fator semelhante (coorte), como apresentar 
uma doença ou um hábito que pode ocasionar a doença. Esse grupo é então selecionado e acompanhado, onde se espera o surgimento da 
doença relacionada ao hábito, ou da morte do paciente relacionado com a doença. Analisar uma doença como sugere a alternativa A, está 
mais relacionado com tipo de estudo ?relato de casos?, onde uma doença é analisada ao longo do tempo (histórico), monitorando contínua 
e repetidamente os fatores de risco desta e tirando conclusões a respeito, similar a alternativa D. 

41 B 

A alternativa dada como certa é a B, onde enfatiza-se que: "Aulas práticas de ensino DEVERÃO ser fotografadas, filmadas ou gravadas, de 
forma a permitir sua reprodução para ilustração de práticas futuras, evitando-se a repetição desnecessária de procedimentos didáticos com 
animais", porém na Lei 11.794 de 08/10/2008 sugere-se, "SEMPRE QUE POSSÍVEL, as práticas de ensino deverão ser fotografadas, filmadas 
ou gravadas, de forma a permitir sua reprodução para ilustração de práticas futuras, evitando-se a repetição desnecessária de 
procedimentos didáticos com animais". 

47 D 

Existem duas questões corretas, B e D. 
As duas respostas podem ser encontradas no site da Fiocruz 
www.dbbm.fiocruz.br/infoserv/in12.html e seguem as normas da Instrução Normativa Nº 12, publicada no Diário Oficial da União - DOU - 
N.º 100-E, de 28 de maio de 1998, Seção 1, Páginas 10-12. 

49 B 

A alternativa dada como correta exclui o item que cita que o CONEP, por meio de CEPs, fornece um modelo de TCLE que é obrigatório em 
todas as pesquisas com seres humanos, porém é possível encontrar na internet vários modelos de TCLE de diversas universidades do Brasil 
inclusive a própria UFPA. A redação da questão pode deixar o entendimento dúbio. 

50 A 

Taxidermia vem do grego e significa "dar forma a pele", é a arte de montar ou reproduzir animais para exibição ou estudo. Em geral, ela é 
realizada em mamíferos e aves. É uma técnica que visa à conservação de animais mortos, através do descarte de suas vísceras, carnes e 
esqueletos e da utilização da pele (PRYBYSZ & CUNHA, 2011).Apenas a pele original é utilizada, e através dela e das medidas conseguidas 
anteriormente épossível preservar a forma e tamanho do animal.A taxidermia visa, desse modo, a preservação da pele, planos e tamanho 
dos animais (HIDASIFILHO, J., 1976). 
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50 A 

A alternativa A seria a mais coerente, até porque ela foi usada como questão na prova de concurso para Biólogo de 2013 realizado pela 
CEPS, para conceituar taxidermia. 
 
Na prova de 2013 não consta a parte do tratamento similar ao curtume, porém isso pode ser feito sim (o que vem sendo feito com peles de 
grandes mamíferos, inclusive). 
 
Além disso, a alternativa E (considerada correta no gabarito) fala em ?moldes esculpidos em RESINAS DE VERTEBRADOS?, as resinas são de 
poliuretano (espuma expansível), e não de vertebrados. No mínimo a redação está equivocada, o que leva a outros entendimentos. 

 


