Mediante a necessidade de se cuidar da saúde pública de um município de grande
porte, membros da Prefeitura se reuniram e planejaram um dos focos: uso de
drogas por jovens de 12 à 18 anos. Um instituto de pesquisa foi contratado e
apresentou a proposta de um levantamento de dados amostral a ser realizado em
formulário escrito e sem identificação. Coletivamente decidiram os questionamentos
e escolheram uma única escola central aleatória para o levantamento.
Até a etapa de pesquisa mencionada, você aprova as ações descritas ou reprova
algum passo que possa interferir no resultado final? Reflita se o levantamento
será significativo para a apontar necessidades de melhoria da saúde pública do
município.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mediante a necessidade de se cuidar da saúde pública de um município de grande
porte, membros da Prefeitura se reuniram e planejaram um dos focos: uso de
drogas por jovens de 12 à 18 anos. Um instituto de pesquisa foi contratado e
apresentou a proposta de um levantamento de dados amostral a ser realizado em
formulário escrito e sem identificação. Coletivamente decidiram os questionamentos
e escolheram uma única escola central aleatória para o levantamento.
Até a etapa de pesquisa mencionada, você aprova as ações descritas ou reprova
algum passo que possa interferir no resultado final? Reflita se o levantamento
será significativo para a apontar necessidades de melhoria da saúde pública do
município.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mediante a necessidade de se cuidar da saúde pública de um município de grande
porte, membros da Prefeitura se reuniram e planejaram um dos focos: uso de
drogas por jovens de 12 à 18 anos. Um instituto de pesquisa foi contratado e
apresentou a proposta de um levantamento de dados amostral a ser realizado em
formulário escrito e sem identificação. Coletivamente decidiram os questionamentos
e escolheram uma única escola central aleatória para o levantamento.
Até a etapa de pesquisa mencionada, você aprova as ações descritas ou reprova
algum passo que possa interferir no resultado final? Reflita se o levantamento
será significativo para a apontar necessidades de melhoria da saúde pública do
município.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

