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INSCRITOS

RECURSO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

Na análise do recurso o candidato reporta:

Em resposta ao candidato a Comissão de Seleção informa:

“Revisão da questão No. 10: no meu entendimento a opção d “A resposta correta que deverá ser assinalada na questão 10 é a letra d, pois o erro está
também está incorreta pois o A. Albopticus não é altamente no ciclo de transmissão. Nesse sentido, gabarito está equivocado e os ajustes de correção
antropofílico “.
da prova serão realizados”.
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“O argumento utilizado pelo candidato é verídico, tendo em vista que na questão 21 não
existe uma resposta incorreta. Nesse caso, a referida questão da prova de conhecimentos
será anulada”.

Deferido

“Questão 34: acredito que há duas respostas corretas: a e d”.

“A alternativa “a” está incorreta porque o transporte de soluto através da membrana
ocorre por difusão, seguindo a favor do gradiente de concentração de solutos, da região
mais concentrada para a região menos concentrada em solutos. Em relação a osmose,
trata-se do transporte de solvente, no caso das células da movimentação de água, onde
ocorre o transporte de água de uma região menos concentrada em solutos para uma
região mais concentrada em solutos, desta forma contra o gradiente de concentração de
solutos”.

Indeferido

Ricardo Parente G.
Vieira

Agda Aline Pereira
de Sousa

Deferido

“Revisão da questão No. 21: no meu entendimento todas as
alternativas estão corretas, portanto a questão não tem
resposta”.

“O argumento utilizado pelo candidato está correto, sendo verificado que na questão 40
“Questão 40: a dengue é uma doença infecciosa aguda, portanto a não existe uma resposta correta. Nesse sentido, a referida questão da prova de
opção d não pode ser a correta”.
conhecimentos será anulada”.
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RESULTADO

Na análise do recurso a candidata reporta:

Em resposta a candidato a Comissão de Seleção informa:

“De acordo com o edital no anexo III – Programa para prova
objetiva, nos assuntos objeto de cobrança, especificamente em
Microorganismos oncogêncios, somente havia HPV (Papiloma
vírus Humano) e EBV (Epstein Barr Virus). Mas a questão 43
tratava de HIV, o que não estava programado como conteúdo da
prova, e em nenhuma outra parte do conteúdo programático
constante no edital do mestrado. Diante disso, requer a anulação
da questão 43 da prova objetiva”.

“O item 2.4 do Anexo III do EDITAL N°01/2021 – MCS/UFCA SELEÇÃO PARA O
MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – TURMA 2022, trata de “Membranas
biológicas e transporte transmembrana”. O assunto tratado na questão 43 é um exemplo
clássico de fusão membranar, detalhadamente discutido na bibliografia sugerida à
candidata no Anexo II (Nelson, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de
Lehninger. Porto Alegre: Artmed, 2011. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014). Sendo assim,
sugiro a validação da questão”.
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Deferido

Indeferido
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Em resposta a candidato a Comissão de Seleção informa:
“Conforme informado no EDITAL N°01/2021 – MCS/UFCA ... A Prova objetiva versará
sobre temas da área de Doenças Infecciosas e Parasitárias e respectivas linhas de
pesquisa do Programa ... A prova constará de 50 (cinquenta) questões objetivas, todas
referentes à bibliografia indicada no ANEXO II”.

Na análise do recurso a candidata reporta:
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Andreza Geny de
Araújo Andrrade

“a solicitação de anulação das questões 27, 29 e 30 que aborda
sobre EBV e a questão 43 sobre HIV. Esses assuntos não estão
definidos como conteúdo de estudo para a linha 2 de pesquisa
discriminado no Anexo III “Programa para prova objetiva”
assim especifica os assuntos da prova para cada linha de
pesquisa. Além disso, o assunto sobre HIV não consta na
programação das demais linha de pesquisa”.

Nesse sentido, fica claro que as questões da prova foram elaboradas de acordo com as
linhas de pesquisa do Anexo III. Em nenhum momento foi reportado que o
candidato(a) responderia, somente, as questões específicas da linha de pesquisa
selecionada. Em suma, as questões 27, 29 e 30 contemplam os conteúdos de estudo da
prova.

Indeferido

Questão abordando o assunto HIV:
“O item 2.4 do Anexo III do EDITAL N°01/2021 – MCS/UFCA SELEÇÃO PARA O
MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – TURMA 2022, trata de “Membranas
biológicas e transporte transmembrana”. O assunto tratado na questão 43 é um exemplo
clássico de fusão membranar, detalhadamente discutido na bibliografia sugerida à
candidata no Anexo II (Nelson, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de
Lehninger. Porto Alegre: Artmed, 2011. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014). Sendo assim,
sugiro a validação da questão”.

Indeferido

Barbalha – CE, 15 de fevereiro de 2022.

Profa Dra. Maria do Socorro Vieira Gadelha
SIAPE 1550021 / Médica Veterinária CRMV-CE 1143

Presidente Comissão de Seleção / Edital N°01/2021 – MCS/FAMED/UFCA
PORTARIA Nº 01/2021, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021
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