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MUNICÍPIO DE MARINGÁ - CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 041/2019-SERH  
PROVAS OBJETIVAS APLICADAS EM 15/12/2019  

JUSTIFICATIVA PARA QUESTÕES ANULADAS E GABARITOS ALTERADOS 

 

CARGO QUESTÃO 
Nº 

SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

� Agente Municipal de Trânsito  

� Cuidador Infantil (feminino) 

� Educador de base (feminino) 

� Educador de base (masculino) 

� Orientador de Estacionamento Rotativo 

4 Questão anulada A alternativa indicada como correta contém um elemento de coesão com o 

mesmo valor do que estava destacado no trecho retirado do texto, o que 

permitia que todas as demais opções estivessem de acordo com o solicitado na 

questão. Havendo mais de uma resposta correta, a questão deve ser anulada. 

� Historiador 

� Médico (Medicina do Trabalho) 

� Técnico de Segurança do Trabalho 
13 Gabarito alterado Gabarito alterado para a letra A que indica que apenas a afirmativa I está correta, 

pois a hibernação coloca as informações em execução no disco rígido, desligando 

o computador e é mais econômica que a suspensão, o que torna falso o item II. 

� Agente Municipal de Trânsito  

� Cuidador Infantil (feminino) 

� Educador de base (feminino) 

� Educador de base (masculino) 

� Orientador de Estacionamento Rotativo 

14 Questão anulada Erro na elaboração do enunciado da questão. Ao utilizar o termo “montante” há 

dupla interpretação no enunciado, não havendo clareza ao candidato quanto ao 

que estava sendo solicitado. Assim, a questão deve ser anulada. 

� Agente Municipal de Trânsito 

20 Gabarito alterado Gabarito deve ser alterado para a alternativa D, uma vez que o comando de 

atalho para MINIMIZAR todas as janelas é o 'Windows+M'.  

https://support.microsoft.com/pt-br/help/12445/windows-keyboard-shortcuts  

� Agente Municipal de Trânsito 

24 Questão anulada Por equívoco de diagramação, as questões 23 e 24 eram idênticas.  Esta 

duplicidade de questão gera a anulação da questão 24. 
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� Agente Municipal de Trânsito 

35 Gabarito alterado No enunciado da questão, a palavra “direito” foi substituída pela palavra “direto”, 

dando outra interpretação para a afirmativa a ser analisada. Assim, a primeira e 

última afirmativas são falsas, enquanto a segunda e terceira afirmativas são 

verdadeiras. Alterando-se o gabarito da questão para a alternativa B. 

 
 

 

Londrina, 15 de janeiro de 2020.  
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