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01. Um grupo de pesquisadores deseja realizar um trabalho, 
no qual a medida principal (desfecho) a ser analisada é 
o resultado de uma biópsia, dado pelo patologista como 
positivo ou negativo. Cada biópsia será analisada por dois 
diferentes patologistas, para avaliação da concordância 
entre eles.  
A análise mais adequada para esta avaliação é: 

 
(A) Correlação intraclasse. 
(B) Bland-Altman. 
(C) Coeficiente Kappa. 
(D) Qui-quadrado de McNemar. 
(E) Correlação de Spearman. 

 

Instrução: As questões 02 a 04 referem-se ao texto abaixo. 

 
Em estudo realizado com o objetivo de avaliar a asso-
ciação entre a sibilância recorrente e possíveis fatores 
preditores, foram selecionados lactentes (crianças de 
0 a 24 meses) sibilantes recorrentes, oriundos de um 
ambulatório de Alergia e Imunologia Clínica, e lactentes 
sem história prévia de sibilância, oriundos dos ambula-
tórios de Pediatria e Puericultura. Os pacientes atendidos 
nas duas clínicas possuíam risco semelhante de apresen-
tar sibilância recorrente. Os indivíduos foram selecionados 
à medida que chegavam para consulta de rotina, nos 
respectivos ambulatórios.  

 

02. De acordo com a descrição, qual o delineamento do 
estudo apresentado? 

 
(A) Coorte. 
(B) Transversal. 
(C) Ensaio clínico randomizado. 
(D) Caso-controle. 
(E) Ecológico. 

 

03. Os lactentes foram submetidos à coleta de sangue para 
contagem de eosinófilos. Supondo que a contagem de 
eosinófilos, que é uma variável contínua, apresentasse 
distribuição normal, qual seria o melhor teste, dentre os 
citados abaixo, para comparar os lactentes com e sem 
sibilância recorrente? 

 
(A) Teste t de Student. 
(B) Teste U de Mann-Whitney. 
(C) Análise de variâncias (ANOVA). 
(D) Teste de Wilcoxon. 
(E) Teste de Tukey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. No caso de ser necessário realizar uma análise multiva-
riável para concluir sobre o objetivo principal do estudo 
em questão, dentre as alternativas abaixo, qual seria a 
análise mais apropriada? 

 
(A) Regressão logística condicional. 
(B) Regressão logística. 
(C) Regressão de Poisson para variâncias robustas. 
(D) Regressão de Poisson.  
(E) Regressão dos riscos proporcionais de Cox. 
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05. Considere a seguinte saída do SPSS: 
 

 
 

Houve ________ de _______ mg/dL nos níveis de triglicerídeos, em média, com significância estatística (_______). 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

(A) uma diminuição – 30,2 – P<0,001 
(B) um aumento – 30,2 – P=0,022 
(C) um aumento – 4,8 a 55,6 – P=0,022 
(D) uma diminuição – 4,8 a 55,6 – P=0,022 
(E) uma diminuição – 30,2 – P=0,022 

 

06. Observe o gráfico abaixo.  
 

 
 
Considerando a distribuição, ilustrada através do gráfico acima, e os conceitos de estatística descritiva, assinale as 
afirmações com V (verdadeiro) ou F (falso). 
 
(  ) A média é maior do que a mediana, e o erro padrão é menor do que o desvio padrão. 
(  ) A mediana é maior do que o segundo quartil. 
(  ) A distribuição é assimétrica positiva. 
(  ) As medidas mais apropriadas para descrever essa amostra são a média e o desvio padrão. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

 
(A) F – F – V – V. 
(B) V – F – F – V. 
(C) F – V – V – F. 
(D) V – F – V – F. 
(E) V – V – F – F. 
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07. Observe a tabela abaixo.  
 

Quantidade de partos 
normais prévios 

Gestantes -
n (%) 

Não gestantes - 
n (%) 

≤1 136 (76,8) 128 (70,7) 
2 a 3 32 (18,1) 44 (24,3) 
≥4 9 (5,1) 9 (5,0) 

 

As informações da tabela acima foram retiradas de um 
artigo sobre o impacto da gestação na função sexual 
feminina, que compara antecedentes obstétricos dos 
grupos de 177 gestantes e 181 não gestantes, atendidas 
no Centro de Referência da Mulher e em duas unidades 
básicas de saúde de Aracaju. Considerando os dados 
dessa tabela, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O gráfico mais apropriado para representar a tabela 

é o gráfico de linhas. 

(B) A variável quantidade de partos normais é categó-
rica nominal. 

(C) Os percentuais mostrados na tabela são frequências 
relativas acumuladas. 

(D) Na amostra observada, o terceiro quartil da quanti-
dade de partos normais foi menor nas gestantes do 
que nas não gestantes. 

(E) Na amostra observada, 18,1% das gestantes tiveram 
até três partos normais. 

 

08. Considere as seguintes afirmações sobre os modelos 
que podem ser estimados via Generalized Estimating 
Equations (GEE). 

 
I - São modelos que podem ser utilizados para analisar 

desfechos com qualquer distribuição dentro da 
família exponencial. 

II - São modelos que assumem independência entre 
as observações. 

III - São modelos que são capazes de trabalhar com 
dados censurados. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Um ensaio clínico foi realizado para comparar um novo tipo de quimioterapia (grupo tratado) contra placebo (grupo 
controle), na sobrevida de pacientes com câncer de ovário. As curvas de sobrevida estimadas por Kaplan-Meier e 
o valor-p, produzido pelo teste Log-Rank, estão na figura abaixo. 

 

 
 

Assinale a alternativa correta sobre os resultados apresentados. 
 

(A) Estima-se que o tempo mediano de sobrevida para pacientes do grupo controle seja menor do que 300 dias. 
(B) Estima-se que o tempo mediano de sobrevida seja menor para pacientes do grupo controle do que os do grupo tratado. 

(C) Estima-se que 100% dos pacientes do grupo tratado sobrevivam menos de 300 dias. 

(D) Fixando-se um nível de significância de 5%, há diferença significativa entre os tempos medianos de sobrevida entre 
os grupos. 

(E) Estima-se que a probabilidade de um paciente do grupo controle sobreviver 900 dias, ou mais, seja menor do que 0,25. 
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10. Assinale a alternativa que expressa a situação mais 
apropriada para aplicação da regressão de Cox. 

 
(A) Obtenção da razão de chances de desenvolver 

hipertensão, em um período de cinco anos, ajus-
tando pela idade do indivíduo e outros fatores. 

(B) Identificação de preditores associados ao peso ao 
nascer, em quilos, em uma amostra de nascidos 
vivos. 

(C) Análise da variação do nível de colesterol (em 
mg/dL), mensurado em três ocasiões para cada 
paciente. 

(D) Predição mensal do número de casos de certa 
doença infecciosa. 

(E) Modelagem do tempo até o óbito ou até o fim do 
estudo, a partir do diagnóstico de Alzheimer em 
pacientes idosos, em função de possíveis fatores 
de risco. 

 

11. Considere os itens abaixo que se referem a planos 
amostrais. 

 
I - Amostragem aleatória simples 
II - Amostragem estratificada 
III - Amostragem por conglomerados de um estágio 

 
Quais itens apresentam planos que necessitam de uma 
listagem de todas as unidades elementares que compõem 
a população para a seleção da amostra? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

12. Considere o parágrafo abaixo, extraído da seção de 
métodos de um artigo sobre impacto da gestação na 
função sexual feminina. 

 
“Para o cálculo do tamanho da amostra, levou-se em 
consideração a prevalência de disfunção sexual em 
mulheres na população de 25% e em gestantes de 
40%, com um nível de significância de 5%, um poder de 
80%, utilizando o programa WinPepi. Assim, o tamanho 
mínimo da amostra foi de 330 mulheres, 165 em cada 
um dos dois grupos.” 

 
Assinale a alternativa que define o objetivo do cálculo de 
tamanho amostral, realizado a partir das informações 
que constam no excerto do artigo acima mencionado. 

 
(A) Estimação de intervalo de confiança de uma 

proporção. 
(B) Estimação de intervalo de confiança de uma média. 
(C) Comparação de duas médias via teste de hipóteses. 
(D) Comparação de duas proporções via teste de hipó-

teses. 
(E) Teste de significância da correlação. 
 

13. Um pesquisador, planejando um estudo que avalie o 
efeito de uma dieta, pretende medir o peso dos pacientes 
no início do estudo e após um mês de ingestão dessa 
dieta. O objetivo é encontrar como significativa uma 
redução de, ao menos, 1kg em média, considerando 5% 
de significância e 80% de poder. Com relação a esse 
estudo, analise as seguintes informações. 

 
I - Proporção esperada de pacientes com, no mínimo, 

1kg de redução no peso. 
II - Desvio padrão do peso dos pacientes no início do 

estudo. 
III - Desvio padrão do peso dos pacientes após um mês 

de dieta. 

IV - Correlação entre os pesos no início e no fim do 
estudo. 

 
Quais dessas informações são necessárias para o cálculo 
de número de pacientes que o pesquisador deve observar 
para atingir seu objetivo? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III.  
(C) Apenas II e IV.  
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas II, III e IV. 

 

14. Considere as afirmações abaixo sobre o alpha de 
Cronbach. 

 

I - É um coeficiente de confiabilidade que avalia a 
consistência de uma escala. 

II - É influenciado pelo aumento do número de itens 
de uma escala. 

III - É uma medida que varia de -1 a +1. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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15. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
sobre testes não paramétricos baseados em postos. 

 
(  ) Métodos baseados em postos são particularmente 

úteis para amostras pequenas quando a não norma-
lidade dos dados é óbvia e não pode ser corrigida 
por uma transformação adequada ou quando não 
se deseja fazer a transformação, pois esta torna 
difícil a interpretação dos resultados. 

(  ) O teste Kruskal-Wallis é menos poderoso do que a 
análise de variância one-way, ou seja, mais eficiente 
em detectar diferenças genuínas. 

(  ) O teste Kruskal-Wallis fornece resultados idênticos 
ao teste da Soma dos Postos de Wilcoxon quando 
existem dois grupos de comparação. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – V. 
(B) F – F – V. 
(C) V – V – F. 
(D) V – F – F. 
(E) F – V – F. 

16. Sobre o coeficiente de correlação linear de Pearson, é 
correto afirmar que: 

 
(A) é mais adequado do que a regressão linear, quando 

a relação entre duas variáveis é quadrática.  
(B) é uma medida de mudança quantitativa de uma 

variável em relação à outra. 

(C) existem suposições estatísticas que precisam ser 
atendidas para calcular o coeficiente, realizar testes 
de hipóteses e calcular seu intervalo de confiança. 

(D) seu valor ao quadrado é equivalente ao coeficiente 
de inclinação de uma regressão linear simples. 

(E) para calcular intervalos de confiança para esse coefi-
ciente, é necessário supor que as observações são 
provenientes de uma distribuição normal bivariada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Analise a tabela a seguir. 
 

Resultado do ajuste do modelo de regressão linear simples entre volume de 
plasma e peso corporal de oito homens saudáveis. 
 
Variável Coeficiente Erro Padrão t � > |�| IC 95% 
Constante 0,0857 1,0240 0,084 0,936 (-2,420;2,591) 
Peso corporal 0,0436 0,0153 2,857 0,029 (0,0063;0,0810) 

 
Considere as afirmações abaixo, baseadas nas informações da tabela apresentada. 
 
I - Os valores 0,0857 e 0,0436 são estimativas dos valores populacionais do intercepto e inclinação, respectivamente, 

e são, portanto, sujeitos à variação amostral. 
II - O valor 0,029 indica que há evidência de relação entre peso corporal e volume de plasma, considerando 5% de 

significância. 

III - O intercepto não é significativamente diferente de zero, considerando 5% de significância.  
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

18. Em um ensaio clínico multicêntrico, cujo objetivo é comparar dois tratamentos para redução da pressão arterial, a 
análise mais adequada deve ser aquela que considera o efeito de cada centro sobre os tratamentos em estudo. Dentre 
as alternativas abaixo, qual apresenta o modelo ou teste estatístico mais adequado para este caso? 

 
(A) Teste t de Student. 
(B) Modelo de Regressão Linear Simples. 
(C) Modelo Misto. 
(D) Análise de Sobrevida.  
(E) Análise de Covariância. 
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19. Pesquisador de um centro de reabilitação, interessado 
em examinar a relação entre o tempo necessário em 
terapia física até o sucesso da reabilitação e a aptidão 
física anterior à cirurgia de indivíduos submetidos à 
correção cirúrgica de joelho, selecionou para o estudo 
24 sujeitos do sexo masculino, com idades entre 18 e 
50 anos, que foram submetidos ao mesmo tipo de 
cirurgia de correção do joelho, durante o último ano. 
Os sujeitos foram classificados quanto ao seu status de 
aptidão física anterior à cirurgia (abaixo da média, na 
média, acima da média) e foi registrado o número de 
dias de terapia física, necessários para a reabilitação 
completa. (Adaptado de KUTNER, M. et al., 2005) 

 
Considere as afirmações abaixo sobre o caso apre-
sentado.  

 
I - O modelo de Análise de Variância, no qual o número 

de dias de terapia física necessários para a reabili-
tação completa é a variável dependente e o status 
de aptidão física anterior à cirurgia é a variável 
independente, atende à demanda do pesquisador 
livre de qualquer confundimento. 

II - A idade dos pacientes selecionados para o estudo 
pode ter influência sobre o número de dias de terapia 
física necessários para a reabilitação completa e deve 
ser utilizada no modelo de análise desses dados. 

III - No modelo em que a idade é considerada como uma 
covariável, esta deve ter a mesma relação linear 
com o número de dias de terapia física, necessários 
para a reabilitação completa, em cada status de 
aptidão física anterior à cirurgia. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando termos comumente utilizados em análise 
de Séries Temporais às suas respectivas definições. 

 
(1) Série estacionária 
(2) Tendência 
(3) Sazonalidade 
(4) Ruído Branco 

 
(  ) Componente aleatório de média zero e variância 

constante. 

(  ) Componente que caracteriza a flutuação em torno 
de uma reta com inclinação positiva ou negativa. 

(  ) Desenvolve-se no tempo ao redor de uma média 
constante. 

(  ) Componente que caracteriza fenômenos que ocor-
rem regularmente de ano para ano. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é  

 
(A) 4 – 1 – 2 – 3. 
(B) 4 – 2 – 1 – 3. 
(C) 3 – 2 – 1 – 4. 
(D) 2 – 3 – 1 – 4. 
(E) 1 – 3 – 2 – 4. 
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21. Um pesquisador deseja comparar dois métodos para 
aferir o peso, em kg, em crianças. A figura abaixo 
representa a análise de concordância de Bland-Altman, 
realizada nesse estudo.  

 

 
 
Considerando o contexto acima, assinale as afirmações 
com V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) Na análise de Bland-Altman, é possível analisar a 

dispersão do erro, além de possíveis outliers e 
tendência da média e da diferença entre os métodos. 

(  ) Na figura, o valor representado pela linha central 
(viés) é a diferença média entre os métodos, e as 
linhas pontilhadas (LS e LI) representam os limites 
de concordância superior e inferior, respectivamente. 

(  ) Na figura, o valor representado pela linha central 
(viés) é a diferença esperada entre os métodos, e 
as linhas pontilhadas (LS e LI) representam a dife-
rença máxima e mínima, respectivamente. 

(  ) Na análise de concordância entre métodos, é acon-
selhado evitar o uso da correlação entre a diferença 
dos métodos e a média dos métodos. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – F – V.  
(B) F – V – F – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – F – V – F. 
(E) F – F – V – V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 22 e 23 referem-se à figura abaixo. 

 

Esta figura apresenta as curvas ROC de dois novos 
exames clínicos para o diagnóstico de meningite.  

 

 
 

22. Sobre as curvas ROC, assinale a afirmação INCORRETA. 
 

(A) O ponto A apresenta maior sensibilidade e menor 
especificidade do que o ponto B. 

(B) A sensibilidade no ponto A é igual a 0,9. 

(C) No ponto A, a probabilidade de o teste ser posi-
tivo quando o paciente está doente é igual a 0,1. 

(D) No ponto B, a probabilidade de o teste ser posi-
tivo quando o paciente está doente é igual a 0,5. 

(E) A especificidade no ponto B é igual a 0,7. 
 

23. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, 
o valor do coeficiente de Youden dos pontos A e B, 
respectivamente. 

 
(A) 0,3 e -0,2. 
(B) 0,2 e 0,5. 

(C) 0,3 e 0. 

(D) 0,4 e 0,3. 
(E) 0,5 e 0,2. 
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24. Em um estudo caso-controle sobre processos respira-
tórios alérgicos em crianças, o pesquisador obteve a 
seguinte tabela: 

 
Frequência absoluta do tipo de amamentação 
até os seis primeiros meses de idade 

 

 
Grupo Caso: 

Alérgicos 
Grupo Controle: 
Não Alérgicos 

Leite materno 
exclusivo 

150 350 

Fórmula   90   60 

 
Considere as seguintes afirmações sobre o estudo em 
questão. 

 
I - Apenas 30% das crianças que desenvolveram algum 

processo respiratório alérgico receberam fórmula nos 
primeiros meses de vida.  

II - O Teste Qui-Quadrado de Heterogeneidade é ade-
quado para comparar as proporções de uso de leite 
materno exclusivo entre os grupos caso e controle. 

III - Risco Relativo é a medida de efeito mais adequada 
para medir o efeito do tipo de amamentação até 
os seis primeiros meses de idade, na presença de 
processos respiratórios alérgicos.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Com o objetivo de comparar dois anestésicos diferentes, 
usados em certo tipo de cirurgia, um pesquisador reuniu 
15 ensaios clínicos randomizados que mensuraram o 
tempo de duração dos anestésicos (em horas) para cada 
paciente. Após a seleção dos estudos, para desenvolver a 
metanálise, o pesquisador precisa extrair a média e o erro 
padrão de cada grupo em cada estudo. No entanto, uma 
das publicações apresentou apenas o intervalo de 95% 
de confiança para a média do tempo: IC95% (2,0 – 4,0) 
para o primeiro grupo e IC95% (3,0 – 7,0) para o 
segundo grupo. Portanto, é correto afirmar que, aproxi-
madamente, a média e o erro padrão para o primeiro e 
o segundo grupos, respectivamente, são: 

 
(A) 4,0 e 0,025 – 7,0 e 0,10. 
(B) 0,5 e 0,50 – 2,0 e 1,00. 

(C) 3,0 e 0,20 – 5,0 e 0,40. 
(D) 3,0 e 0,50 – 5,0 e 1,00.  

(E) 2,0 e 0,025 – 3,0 e 0,10. 
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