Processo Seletivo INCA/2016
Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio:
Formação em Citopatologia

EDITAL Nº 006/2015

Divulgação do Resultado da Análise dos Recursos – Prova Objetiva
O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), por meio da sua
Coordenação de Ensino (COENS), e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística em
conformidade com o subitem 10.1.1 do Edital de Abertura a Divulgação do Resultado da Análise
dos Recursos – Prova Objetiva, após a divulgação do gabarito preliminar.

1. Fica DIVULGADO o julgamento do recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva, conforme

a seguir:

Nº de Inscrição
0064

Nome da Candidata
KARLA MORAIS SILVA

QUESTÃO Nº 04 – LÍNGUA PORTUGUESA
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, uma vez que
acordo com o texto o termo “as” se refere “as bulas”. O parágrafo se refere “as bulas”, as palavras e
expressões citadas são frequentes em bulas, conforme podemos observar no parágrafo extraído do
texto.
“Cápsula, drágea, posologia, solução oral, ingestão concomitante etc., eis amostras de palavras e
expressões muito frequentes em bulas. Quem as entende? Na bula de uma pastilha, que sequer entrou
numa escola de judô e por isso não tem faixa preta, lemos esta maravilha nas indicações: “nas irritações
e dores orofaríngeas oriundas de infecções ou processos cirúrgicos, como auxiliar no tratamento de
angina de Vincent”.
Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado.

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, uma vez que
a questão foi elaborada tendo como base na referência bibliográfica de AMABIS, G.R.; MARTHO, J.M.;
Biologia em contexto: vereda digital, volume único. São Paulo: Moderna, 2013.
“A prófase caracteriza-se pela condensação dos cromossomos que se tornam mais curtos e grossos [...]
característico da prófase, a formação do fuso mitótico ou fuso acromático, é um conjunto de microtubulos
orientados de um polo a outro da célula e cuja função é capturar e distribuir os cromossomos para as
células filhas”.
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A forma resumida da Referência de LOPES e ROSSO (2010) fala que o conjunto de fibras recebe o nome
de fuso mitótico, mas não especifica onde ela é formada, localização dada pela referência de AMABIS e
MARTHOS (2013).

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2015.

Coordenação de Ensino
Luis Felipe Ribeiro Pinto
Diretor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Paulo César de Castro Ribeiro
Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic
Antônio José Gonçalves de Siqueira
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