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1. Na sentença extraída do método do artigo “Mean time since bereavement during the qualitative 

interviews was 27.6 months (range: 15–38 months)” podemos observar que: 

a) Os autores reportaram inadequadamente o parâmetro de dispersão, uma vez que o mais adequado 

seria descrever o desvio-padrão. 

b) Os autores reportaram inadequadamente o parâmetro de dispersão, uma vez que o mais adequado 

seria descrever o intervalo interquartílico. 

c) Os autores reportaram inadequadamente o parâmetro de dispersão, uma vez que o mais adequado 

seria descrever a mediana. 

d) Os autores reportaram inadequadamente o parâmetro de dispersão, uma vez que o mais adequado 

seria descrever a moda. 

e) Os autores reportaram adequadamente o parâmetro de dispersão. 

2. No parágrafo sobre análise quantitativa dos dados, os autores descrevem que “The 

characteristics of those interviewed for the follow-up qualitative study was compared with those 

who were not interviewed using X2 and t-tests.” Ao relatar esses testes estatísticos, os autores 

quiseram: 

a) Comparar medianas e médias, respectivamente, e o demonstram na tabela 1. 

b) Comparar médias e porcentagens, respectivamente, e o demonstram na tabela 2. 

c) Comparar médias e porcentagens, respectivamente, e o demonstram na tabela 3. 

d) Comparar porcentagens e médias, respectivamente, e o demonstram na tabela 3. 

e) Comparar porcentagens e médias, respectivamente, mas não o demonstram em tabela alguma do 

artigo. 



3. Sendo um estudo misto, com desenho quantitativo do tipo caso-controle, podemos dizer que 

uma das principais desvantagens do estudo é: 

a) Inadequado para estudar doenças raras. 

b) Maior probabilidade de erros e vieses metodológicos como o viés de memória. 

c) Mais caro do que estudos de coorte. 

d) Não permite explorar múltiplas exposições, explorando possíveis associações com o desfecho em 

estudo. 

e) Mais demorado do que estudos de coorte. 

4. Assinale a alternativa que representa os métodos adotados no estudo de Spillane et al (2017):  

a) O processo de recrutamento dos participantes é apresentado na seção dos resultados. 

b) Os objetivos foram apresentados ao final da seção de métodos. 

c) Os dados qualitativos foram descritos e avaliados através da técnica de análise temática.  

d) Os autores não explicam o motivo para usar método misto. 

e) As implicações para a prática não são apontadas em nenhuma parte do estudo. 

5. A tabela 3 apresenta resultados sobre gênero e suicídio. Sobre ela, podemos afirmar que: 

a) Seus resultados respondem adequadamente ao objetivo primário da pesquisa. 

b) Seus resultados exploram adequadamente aspectos relativos aos objetivos secundários da 

pesquisa. 

c) A legenda permite ao leitor ter um entendimento 100% do conteúdo da tabela, ou seja, ela é 100% 

autoexplicativa. 

d) Há confirmação da hipótese nula quanto aos sintomas de depressão nos diferentes sexos e nos 

métodos de suicídio. 

e) Os familiares cujo parente se suicidou por enforcamento tiveram menores escores de estresse. 

6. No estudo relatado no artigo empregou-se a entrevista semiestruturada como instrumento de 

coleta de dados qualitativos. Em relação a essa técnica de coleta de dados, assinale a resposta 

correta: 

a) Tem um roteiro formado por uma única pergunta aberta, que direciona a entrevista para o tema de 

interesse do pesquisador. 

b) Tem um roteiro formado apenas por perguntas fechadas. 

c) Tem um roteiro formado apenas por perguntas abertas, que são realizadas em uma ordem 

previamente definida pelo pesquisador. 

d) Tem um roteiro formado por perguntas fechadas, que são realizadas sem uma ordem definida a priori 

pelo pesquisador. 

e) Tem um roteiro que pode conter perguntas abertas e fechadas, que são realizadas em uma ordem 

previamente definida pelo pesquisador. Entretanto, essa ordem pode ser modificada conforme o 

discurso do entrevistado. 



7. Podemos considerar que o artigo em questão trata de um estudo de método misto ou multi-

método porque: 

a) Os autores postularam duas questões de pesquisa de natureza mista. 

b) Os autores empregaram técnicas de coleta de dados diferentes (entrevista e teste). 

c) Os autores empregaram técnicas de coleta de dados de natureza diferente (qualitativa e quantitativa) 

para conhecer o fenômeno. 

d) Os autores apresentaram os dados de forma integrada. 

e) Os autores mantiveram as especificidades de cada método e buscaram, com seu estudo, transformar 

a realidade investigada. 

8. O artigo apresenta um estudo de método misto ou multi-método. Foi adotada uma estratégia de 

investigação nesse estudo do tipo: 

a) Sequencial, pois os pesquisadores iniciaram a investigação com método quantitativo e depois 

buscaram expandir a compreensão desses achados com método qualitativo. 

b) Sequencial, pois os pesquisadores iniciaram a investigação com método qualitativo e depois 

buscaram a generalização dos achados adotando o método quantitativo. 

c) Concomitante, pois os dois métodos foram empregados simultaneamente na coleta de dados e os 

achados foram analisados de forma integrada. 

d) Concomitante, pois, embora os achados dos dois métodos sejam apresentados separadamente, os 

dados foram coletados e discutidos/interpretados de forma integrada. 

e) Transformadora, porque os autores partiram de uma “lente” teórica definida, de caráter integrador, a 

partir da qual organizaram as questões de pesquisa e a coleta e a análise dos dados, visando uma 

transformação social. 

9. Do ponto de vista da metodologia de pesquisa qualitativa, assinale a opção que aponta 

limitações do estudo indicadas pelos autores: 

a) O estudo apresenta a falta de aleatoriedade da amostra e viés de seleção dos participantes. 

b) A baixa taxa de participação (76% de participação no seguimento qualitativo do estudo) indica pouca 

adesão ao estudo. 

c) A realização das entrevistas em locais diferentes (casa, universidade e local neutro, definido pelos 

participantes), o que pode interferir no comportamento e no discurso dos entrevistados. 

d) A experiência de saúde física dos membros da família eram auto-relatadas e assim não constituíram 

uma medida objetiva sendo justificada por buscar um entendimento da experiência pessoal de cada 

membro da família. 

e) O fato de o registro da entrevista ter sido realizado apenas em áudio prejudica o procedimento de 

análise empregado (análise temática). 



10. Em relação à análise dos dados qualitativos, é possível afirmar que: 

a) A adoção do método de análise de conteúdo teria possibilitado a adequada compreensão dos 

achados e o alcance dos objetivos propostos no estudo. 

b) A forma como os resultados foram apresentados permitiu ao leitor compreender e identificar todas 

as etapas do processo de análise de dados: familiarização com os dados, geração de códigos iniciais, 

busca, revisão e definição de temas. 

c) A adoção de diretrizes padronizadas como o COREQ para a apresentação dos dados constituiu-se 

em um erro, já que esses critérios dizem respeito apenas a estudos qualitativos, não podendo ser 

adaptados para estudos com outros métodos. 

d) Os autores adotaram dois procedimentos para ampliar a confiabilidade do processo de análise, quais 

sejam: codificação dos dados por dois autores e uso do software NVIVO 11. 

e) A discussão das dúvidas dos pesquisadores em relação à codificação e ao desenvolvimento dos 

temas com a equipe de pesquisa não ampliou a confiabilidade do processo de análise, pois 

certamente trouxe mais confusão aos pesquisadores.  
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