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FORMULÁRIO PARA PUBLICAÇÃO DE GABARITO 

EDITAL N.º 001/2018 - PROEG 

 
CAMPUS: CAMPUS UNIVERSITARIO DE CÁCERES – “JANE VANINI” 
CURSO: MEDICINA -   GABARITO: 2ª FASE 
Gabarito Questões Objetivas: 

Nº DA QUESTÃO 
ALTERNATIVAS 

A B C D 

01    X 

02  X   

03  X   

04 X    

05  X   

06    X 

07  X   

08   X  

09    X 

10  X   

11    X 

12 X    

13  X   

14   X  

 

Gabarito Questões Dissertativas (resposta esperada em cada questão) 

15. Resposta esperada: A resolução de um problema apresentado a um grupo tutorial é feita em duas sessões. Na primeira sessão, 
antes de conhecer o problema a ser resolvido, é escolhido entre os estudantes um coordenador e um secretário para condução dos 
trabalhos, sob supervisão do tutor. Sendo assim, o coordenador direciona o grupo para os primeiros cinco passos propostos na 
metodologia ativa com aprendizado baseado em problemas que são: 

- Ler atentamente o problema e esclarecer os termos desconhecidos. 
- Identificar as questões (problemas) propostas pelo enunciado. 
- Oferecer explicações para estas questões com base no conhecimento prévio que o grupo tem sobre o assunto 
(“brainstorming”). 
- Resumir estas explicações. 
- Estabelecer objetivos de aprendizagem que levem o aluno ao aprofundamento e complementação destas explicações. 

O próximo passo, o sexto passo, é realizado fora da sala de aula, através do estudo individual de cada estudante integrante do grupo, 
sempre respeitando os objetivos alcançados e definidos na primeira sessão. 
Na segunda sessão tutorial, que acontece cerca de três a quatro dias após a primeira, o grupo volta a se reunir para dar o sétimo e 
último passo, ou seja, rediscussão do problema proposto apoiado nos avanços do conhecimento obtidos pelo grupo e assim solucionar 
e fechar o tema que envolvia o referido problema. 
 

16. Resposta esperada:  

A. Translucência Nucal; Rastreio bioquímico (Alfa-fetoproteína (AFP), Gonadotrofina coriônica (β-HCG livre), estriol não 
conjugado (µE3) e Proteína plasmática A (PAPP-A)); Teste pré-natal não invasivo (NIPT). 
 

B. Aminiocentese;  Cordocentese, Biópsia do Vilo Corial 
 

Cáceres, 09 de abril de 2018. 

                                                                      Prof. Mayra A. Côrtes - Presidente da Banca. 


