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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA

ORIENTAÇÕES:
• Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação
para obtenção da nota mínima para aprovação.

EXAMINADOR
AVHA CLARICE PAIXÃO SOARES
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UFAL

AMENORREIAS

1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O texto precisa ter organização clara sobre o tema, presando pela fluidez no discurso,
trazendo elementos necessários a uma boa redação com apresentação dos conceitos que
permeiam o tema.

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

É obrigatório que a resposta contenha os aspectos sobre as amenorreias, descrevendo
sua importância e relevância na assistência ginecológica, mais especificamente:
- Definição;
- Fisiopatologia
- Propedêutica diagnóstica (anamnese e exames complementares);
- Diagnóstico diferencial;
- Tratamento clínico e cirúrgico.

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

O texto é obrigado a ser escrito em língua portuguesa, baseando sua gramática na última
convenção gramatical, além de manter a clareza e objetividade sobre o tema e conter a
terminologia técnica adequada.
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Maceió – AL, 02 de maio de 2022.
Cidade
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1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O texto precisa ter organização clara sobre o tema, presando pela fluidez no discurso,
trazendo elementos necessários a uma boa redação com apresentação dos conceitos que
permeiam o tema.

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

É obrigatório que a resposta contenha os aspectos sobre as amenorreias, descrevendo
sua importância e relevância na assistência ginecológica, mais especificamente:
- Definição;
- Fisiopatologia
- Propedêutica diagnóstica (anamnese e exames complementares);
- Diagnóstico diferencial;
- Tratamento clínico e cirúrgico.

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

O texto é obrigado a ser escrito em língua portuguesa, baseando sua gramática na última
convenção gramatical, além de manter a clareza e objetividade sobre o tema e conter a
terminologia técnica adequada.
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