
 

 
Resposta Recursal 

 
 
QUESTÃO 1 – Recurso deferido. Resposta correta opção E. “E) Estão corretas as afirmativas I, II, 
III e IV.” 
 
QUESTÃO 42 – Recurso indeferido. 
 
 

22. Em termos práticos, entende-se a vigilância como a observação sistemática e 
contínua da frequência, da distribuição e dos determinantes dos eventos de saúde e 
suas tendências na população. São objetivos da vigilância: 

A) Identificar, quantificar e monitorar os padrões das doenças nos indivíduos. 

B) Planejar os programas, sem a necessidade de avaliar as medidas de prevenção e 
controle. 

C) Detectar alterações na ocorrência e distribuição das doenças a longo prazo. 

D) Observar as mudanças nos padrões de ocorrência dos agentes e hospedeiros de 
enfermidades relevantes para humanos. 

E) Identificar, quantificar e monitorar as tendências das doenças nos indivíduos. 

Alternativa Correta: D 

Bibliografia da Questão (de onde a questão foi retirada): Módulos de Princípios de 
Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 4: vigilância em saúde 
pública/Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-
Americana da Saúde; Ministério da Saúde, 2010. 

 
A única alternativa correta é a D, uma vez que todas as demais apresentam 
afirmações incorretas e incompletas. 

A) Identificar, quantificar e monitorar os padrões das doenças nos indivíduos. 

(Correto: Identificar, quantificar e monitorar as tendências e padrões do 

processo saúde-doença nas populações) 

B) Planejar os programas, sem a necessidade de avaliar as medidas de 

prevenção e controle. (Correto: Planejar os programas de saúde e avaliar as 

medidas de prevenção e controle.) 

C) Detectar alterações na ocorrência e distribuição das doenças a longo prazo 

(Onde o correto seria detectar mudanças agudas na ocorrência e distribuição 

das doenças. 

D) Alternativa correta 

E) Identificar, quantificar e monitorar as tendências das doenças nos 

indivíduos. (onde o correto seria identificar, quantificar e monitorar as 

tendências e padrões do processo saúde-doença nas populações.) 

 
 

QUESTÃO 43 – Recurso deferido. 
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O enunciado correto deveria ter sido redigido sem a palavra exceto (de acordo com o 
exemplo descrito abaixo) para que a alternativa B fosse considerada a correta. 

 

43. Os tipos fundamentais de vigilância que podem ser realizados nos serviços de 
saúde são: 

A) Vigilância Passiva (onde cada nível de saúde envia informação de forma rotineira 
e periódica sobre os eventos sujeitos à vigilância ao nível imediatamente superior) e 
Vigilância Sentinela (baseada na informação proporcionada por um grupo 
selecionado como fonte de notificação do sistema - "unidades sentinelas" que se 
comprometem a estudar uma amostra pré-concebida - "amostra sentinela" de 
indivíduos de um grupo populacional específico, no qual é avaliada a presença de um 
evento de interesse para a vigilância.   

B) Vigilância Passiva (onde cada nível de saúde envia informação de forma rotineira 
e periódica sobre os eventos sujeitos à vigilância ao nível imediatamente superior), 
Vigilância Ativa (onde a equipe de saúde recorre à fonte de informação para realizar 
uma busca intencional de casos do evento sujeito à vigilância) e Vigilância Sentinela 
(baseada na informação proporcionada por um grupo selecionado como fonte de 
notificação do sistema - "unidades sentinelas" que se comprometem a estudar uma 
amostra pré-concebida - "amostra sentinela" de indivíduos de um grupo populacional 
específico, no qual é avaliada a presença de um evento de interesse para a vigilância.   

C) Vigilância Passiva (onde cada nível de saúde envia informação de forma rotineira 
e periódica sobre os eventos sujeitos à vigilância ao nível imediatamente superior) e 
Vigilância Ativa (onde a equipe de saúde recorre à fonte de informação para realizar 
uma busca intencional de casos do evento sujeito à vigilância). 

D) Vigilância Ativa (onde a equipe de saúde recorre à fonte de informação para 
realizar uma busca intencional de casos do evento sujeito à vigilância) e Vigilância 
Sentinela (baseada na informação proporcionada por um grupo selecionado como 
fonte de notificação do sistema - "unidades sentinelas" que se comprometem a 
estudar uma amostra pré-concebida - "amostra sentinela" de indivíduos de um grupo 
populacional específico, no qual é avaliada a presença de um evento de interesse 
para a vigilância.   

E) Vigilância Ativa (onde cada nível de saúde envia informação de forma rotineira e 
periódica sobre os eventos sujeitos à vigilância ao nível imediatamente superior), 
Vigilância Passiva (onde a equipe de saúde recorre à fonte de informação para 
realizar uma busca intencional de casos do evento sujeito à vigilância) e Vigilância 
Sentinela (baseada na informação proporcionada por um grupo selecionado como 
fonte de notificação do sistema - "unidades sentinelas" que se comprometem a 
estudar uma amostra pré-concebida - "amostra sentinela" de indivíduos de um grupo 
populacional específico, no qual é avaliada a presença de um evento de interesse 
para a vigilância. 

Alternativa Correta: B 

Bibliografia da Questão (de onde a questão foi retirada): Módulos de Princípios de 
Epidemiologia para o Controle de Enfermidades. Módulo 4: vigilância em saúde 
pública/Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-
Americana da Saúde; Ministério da Saúde, 2010. 

Página (de onde a questão foi retirada): 23 

 
Se o enunciado não tivesse a palavra exceto, a alternativa correta seria a B, uma vez 
que apresenta informações corretas de acordo com o texto apresentado na página 23:  
Os tipos fundamentais de vigilância que podem ser realizados nos serviços de saúde 
são: 
• Vigilância passiva. Nesse tipo de vigilância, cada nível de saúde envia informação de 
forma rotineira e periódica sobre os eventos sujeitos à vigilância ao nível imediatamente 
superior. 



• Vigilância ativa. Nesse tipo de vigilância, a equipe de saúde recorre à fonte de 
informação para realizar uma busca intencional de casos do evento sujeito à vigilância. 
Os profissionais da equipe de saúde buscam diretamente os dados objetos de vigilância, 
revisando até mesmo os registros rotineiros do serviço de saúde e os registros diários 
de atenção às pessoas. 
• Vigilância sentinela. Baseia-se na informação proporcionada por um grupo 
selecionado como fonte de notificação do sistema ("unidades sentinelas") que se 
comprometem a estudar uma amostra pré-concebida ("amostra sentinela") de 
indivíduos de um grupo populacional específico, no qual é avaliada a presença de um 
evento de interesse para a vigilância ("condição sentinela"). Esse tipo de vigilância 
permite estudar as tendências de certos eventos de interesse. Por extensão, o termo 
“vigilância sentinela” aplica-se a uma forma de vigilância seletiva do tipo comunitário 
que, por períodos curtos, coleta dados de uma população específica e geograficamente 
definida ("local sentinela") de especial interesse. 

 
 

Uruguaiana, 09 de fevereiro de 2021. 
Comissão de Seleção 


