
 

 

MUNICÍPIO DE MARINGÁ - CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 010/2018-SERH 

PROVAS OBJETIVAS APLICADAS EM 01/07/2018 

JUSTIFICATIVA PARA QUESTÕES ANULADAS E GABARITOS ALTERADOS 

Cargo 
Número da 

Questão 
Área do Conhecimento Resultado Justificativa 

Agente Comunitário de Saúde 30 Conhecimentos Específicos Gabarito alterado Segundo a portaria n° 648/GM de 28 de Março de 2006, é incorreto afirmar que cada 

Cidade possui apenas uma ESF. Gabarito alterado para Alternativa “D”. 

Atendente de Consultório 

Dentário 

11 Informática Questão anulada O Conteúdo da questão não trata de conteúdo programático básico de Informática, devendo 

a questão ser anulada. 

Atendente de Consultório 

Dentário 

14 Informática Questão anulada O Conteúdo da questão não trata de conteúdo programático básico de Informática, devendo 

a questão ser anulada. 

Assistente Social (CRAS) 

Assistente Social (NASF) 

28 Conhecimentos Específicos Questão anulada A questão pede a resposta CORRETA, mas todas as alternativas estão incorretas. Não 

havendo resposta possível, a questão deve ser anulada. 

Assistente Social (CRAS) 

Assistente Social (NASF) 

39 Conhecimentos Específicos Questão anulada Tendo em vista que a questão perguntava sobre a NOB-SUAS 2005, e que o mesmo foi 

revogado em detrimento da NOB-SUAS 2012, a questão deve ser anulada. 

Fisioterapeuta (NASF) 20 Conhecimentos Específicos Questão anulada A questão possui mais de uma opção correta. Apesar da fonte utilizada para a formulação 

da questão (Leões nos Esportes. Cohen, M., Abdalla, R. Revinter 2005) afirmar que o 

reflexo do teste profundo de Tibal Posterior tem resposta somente no nível L5, verificou-se 

que outros autores incluem como possível um reflexo em S1, tal como BRASIL NETO, J. 

P., & TAKAYANAGUI, O. M. (2013). Tratado de neurologia da Academia Brasileira de 

Neurologia. Portanto consideram-se correta as respostas "C" (L5) e "D" (S1), motivo que 

justifica a anulação da questão. 



 

 

Médico (ESF) 40 Conhecimentos Específicos Gabarito alterado Conforme a portaria n 2488 de 21 de outubro de 2011 do Ministério da Saúde, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica: "A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde 

da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica". 

Gabarito alterado para Alternativa B. 

Odontólogo (ESF) 16 Conhecimentos Específicos Questão anulada A questão pedia a alternativa incorreta. Contudo, havia duas alternativas incorretas, “C” e 

“D”, justificando assim a anulação da questão, uma vez que havia duas respostas possíveis. 

Odontólogo (ESF) 17 Conhecimentos Específicos Questão anulada Existe mais de uma alternativa correta para esta questão. Os tecidos moles bucais podem ser 

anestesiados com a técnica do bloqueio do nervo incisivo, porém a técnica do bloqueio do 

nervo incisivo não anestesia os tecidos moles linguais. Assim, a questão deve ser anulada.  

Odontólogo (ESF) 19 Conhecimentos Específicos Questão anulada Na alternativa D, houve problema no enunciado, faltando a inclusão da expressão “OU 

INCOMPLETA”, o que deixou a questão sem resposta possível, motivo que justifica a 

anulação da questão. 

Odontólogo (ESF) 33 Conhecimentos Específicos Questão anulada O Conteúdo da questão não trata de conteúdo programático previsto em edital devendo a 

questão ser anulada  

Psicólogo (CRAS) 23 Conhecimentos Específicos Questão anulada Erro na elaboração da questão, pois o psicodiagnóstico não pode ser entendido como o 

único meio de auxílio ao diagnóstico psicopatológico, a avaliação psicológica também pode 

ser considerada um recurso, havendo mais de uma resposta possível, devendo a questão ser 

anulada. 

Psicólogo (CRAS) 39 Conhecimentos Específicos Questão anulada O enunciado pedia a alternativa INCORRETA, contudo o gabarito preliminar trouxe uma 

informação correta, fidedigna à lei nº 8080/90. Como não há resposta possível, a questão 

deve ser anulada. 

Assistente Social (CRAS) 

Assistente Social (NASF) 

Enfermeiro (ESF) 

Fisioterapia (NASF) 

Médico (ESF) 

Odontólogo (ESF) 

Psicólogo (CRAS) 

11 Informática Questão anulada O Conteúdo da questão não trata de conteúdo programático básico de Informática, devendo 

a questão ser anulada. 

 



 

 

Psicólogo (NASF) 

Assistente Social (CRAS) 

Assistente Social (NASF) 

Enfermeiro (ESF) 

Fisioterapia (NASF) 

Médico (ESF) 

Odontólogo (ESF) 

Psicólogo (CRAS) 

Psicólogo (NASF) 

14 Informática Questão anulada O Conteúdo da questão não trata de conteúdo programático básico de Informática, devendo 

a questão ser anulada. 

Assistente Social (CRAS) 

Assistente Social (NASF) 

Enfermeiro (ESF) 

Fisioterapia (NASF) 

Médico (ESF) 

Odontólogo (ESF) 

Psicólogo (CRAS) 

Psicólogo (NASF) 

15 Informática Questão anulada Erro na elaboração da questão. Problemas no enunciado. Como não há resposta correta, a 

questão deve ser anulada. 

Psicólogo (NASF) 13 Informática Questão anulada O Conteúdo da questão não trata de conteúdo programático básico de Informática, devendo 

a questão ser anulada. 

Psicólogo (NASF) 8 Matemática Questão anulada Por questões de problemas de diagramação, no enunciado constava duas alternativas iguais 

“III”, não sendo possível ao candidato identificar a opção correta, o que justifica a anulação 

da questão. 

Londrina, 08 de agosto de 2018. 

Comissão Organizadora de Concursos 
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