
 

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

EDITAL Nº 052-2015 SERH 

JUSTIFICATIVA DOS RECURSOS INTERPOSTOS E DEFERIDOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 

 

A Banca Examinadora da FAUEL, responsável pelas provas objetivas do Concurso Público do Município de 
Maringá aberto pelo Edital nº 052/2015, vem pelo presente documento divulgar as justificativas dos 
recursos interpostos e deferidos com relação ao gabarito preliminar. 

 

CARGO 

 

QUESTÃ

O 

 

JUSTIFICATIVAS 

AGENTE FISCAL 8 QUESTÃO ANULADA 

Uma vez que o enunciado gerou múltiplas interpretações aos 
candidatos, ao se utilizar o termo “funcionários”, a questão foi 
anulada. 

11 QUESTÃO ANULADA 
Anulou-se a questão, pois há outros critérios de busca igualmente 
válidos para se atingir o objetivo desejado e apresentado no 
enunciado da questão. O link a seguir indica outras opções de 
buscas, concluindo portanto que não há somente uma alternativa 
correta para 
questão.https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl
=pt-BR&ref_topic=3081620 

ARQUITETO 1 QUESTÃO ANULADA 
Na proposição II, a palavra "não" compromete a sentença; a 
sentença correta é " o autor está triste, por isso quer que o tempo 
passe”.Na proposição V, a palavra "prosopopeia" compromete a 
sentença; a figura de linguagem correta é "onomatopéia".  
Portanto, não há alternativa correta a ser assinalada. 

19 GABARITO ALTERADO - ALTERNATIVA CORRETA: C 
Esta é uma questão de resposta direta e cujo conhecimento da 
legislação já está indicado pelo próprio nome da Lei Complementar 
nº 6910/11 - Código de Obras – e sua regulamentação. 
Tópico do Conteúdo Programático: Lei Complementar nº 6910/11 - 
Código de Obras – e sua regulamentação. 
Justificativa das alternativas incorretas:  
As demais opções excluem-se diretamente pela descrição do nome 
da legislação e a numeração indicativa da legislação: 
Lei Complementar nº 632/2006 – Plano Diretor de Maringá -e sua 
regulamentação.  
Lei Complementar nº 888/2011 - Uso e Ocupação de Solo - e sua 
regulamentação.  
Lei Complementar nº 6910/11 - Código de Obras – e sua 
regulamentação. 
A opção fundo de vale foi apenas um indicativo de uma possível 



 

legislação, que na verdade deve estar inserida dentro dos conteúdos 
abordados no plano diretor. 

AUDITORES DE SAÚDE  
(CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS) 
(DIREITO) 
(ENFERMAGEM) 
(FARMÁCIA) 
(ODONTOLOGIA) 
(PSICOLOGIA) 

 

1 QUESTÃO ANULADA 
Na proposição II, a palavra "não" compromete a sentença; a 
sentença correta é " o autor está triste, por isso quer que o tempo 
passe”.Na proposição V, a palavra "prosopopeia" compromete a 
sentença; a figura de linguagem correta é "onomatopéia".  
Portanto, não há alternativa correta a ser assinalada. 

AUDITOR TRIBUTÁRIO 
 

4 QUESTÃO ANULADA  

A questão deverá ser anulada em razão da revisão doutrinária 
acerca do tema. Em que pese acreditar que a irretroatividade possa 
ser considerada também uma imunidade tributária, pois assim como 
as hipóteses do art. 150, VI, trata de limitações constitucionais ao 
poder de tributar, o que estaria, nas palavras de Roque Antonio 
Carrazza, compreendido na imunidade tributária ampla. Não há, 
contudo, maioria doutrinária que dê amparo para tal entendimento, 
razão pela qual opta-se pela anulação da questão, especialmente em 
respeito aos candidatos, que não devem ser surpreendidos com 
teses doutrinárias minoritárias.  

25 GABARITO ALTERADO- ALTERNATIVA CORRETA: C 
Erro na divulgação do gabarito. Alternativa correta - letra (C).  
Justificativa da correta:  
I- Correta, conforme § 15º, art. 80, CTM 
II- Incorreta, conforme §9º, art. 80, CTM. Deve-se incluir o valor das 
subempreitadas e material fornecido.  
III- Incorreta, conforme Decreto 1848/2014, art. 1 e 2.  

28 QUESTÃO ANULADA 
Por ausência da palavra "Não" na alternativa "D", passou a constar 
duas possibilidades de respostas na questão, merecendo ser esta 
anulada.  

39 QUESTÃO ANULADA 
Apesar da questão ser possível de compreensão pela maioria dos 
candidatos e estar presente em outros tópicos da legislação 
cobrada, faz referência ao disposto no artigo 241, não presente no 
conteúdo programático do Edital. 

Educador Social 1 QUESTÃO ANULADA 
Na proposição II, a palavra "não" compromete a sentença; a 
sentença correta é " o autor está triste, por isso quer que o tempo 
passe”.Na proposição V, a palavra "prosopopeia" compromete a 
sentença; a figura de linguagem correta é "onomatopéia".  
Portanto, não há alternativa correta a ser assinalada. 



 

28 QUESTÃO ANULADA 
A resposta correta seria: todas as alternativas corretas, porém 
devido a um erro na formulação da questão, nas sugestões havia 
apenas alternativas erradas merecendo portanto ser anulada. 

38 GABARITO ALTERADO- ALTERNATIVA CORRETA: C 
A alternativa errada é a alternativa C e não a alternativa B, indicada 
no gabarito preliminar. “(...) A avaliação de uma política social 
pressupõe inseri-la na totalidade e dinamicidade da realidade. Mais 
que conhecer e dominar tipos e métodos de avaliação ou diferenciar 
análise e avaliação, é fundamental reconhecer que as políticas 
sociais têm um papel imprescindível na consolidação do Estado 
democrático de direito e que, para exercer essa função, como seu 
objetivo primeiro, devem ser entendidas e avaliadas como um 
conjunto de programas, projetos e ações que devem universalizar 
direitos. Para tanto, toda e qualquer avaliação de políticas sociais 
(ou de programas e projetos) deve se sobrepor à mera composição 
de técnicas e instrumentos, e se situar no âmbito da identificação da 
concepção de Estado e de política social que determina seu 
resultado. (...)” (BOSCHETTE, I. Avaliação de políticas, programas e 
projetos sociais. In: Serviço Social: Direitos Sociais e Competências 
Profissionais. CFESS: Brasília, 2009. P.3) 

Enfermeiro 1 QUESTÃO ANULADA 
Na proposição II, a palavra "não" compromete a sentença; a 
sentença correta é " o autor está triste, por isso quer que o tempo 
passe”.Na proposição V, a palavra "prosopopeia" compromete a 
sentença; a figura de linguagem correta é "onomatopéia".  
Portanto, não há alternativa correta a ser assinalada. 

Engenheiro Civil 
(trânsito) 

 

1 QUESTÃO ANULADA 
Na proposição II, a palavra "não" compromete a sentença; a 
sentença correta é " o autor está triste, por isso quer que o tempo 
passe”.Na proposição V, a palavra "prosopopeia" compromete a 
sentença; a figura de linguagem correta é "onomatopéia".  
Portanto, não há alternativa correta a ser assinalada. 

36 QUESTÃO ANULADA 
O enunciado da questão solicita a alternativa incorreta, contudo, a 
alternativa “D” indicada no gabarito preliminar também não é 
incorreta. Assim, não há respostas para a questão, devendo a 
mesma ser anulada. 

38 QUESTÃO ANULADA 
O enunciado da questão solicita a alternativa incorreta, contudo, a 
alternativa “B” indicada no gabarito preliminar também não é 
incorreta. Assim, não há respostas para a questão, devendo a 
mesma ser anulada. 



 

MÉDICO 
(CLINICO GERAL) 

 (DERMATOLOGISTA) 
(GINECOLOGISTA) 
(NEUROLOGISTA) 

(OFTALMOLOGISTA) 
(ORTOPEDISTA) 
(PATOLOGISTA) 

 (PEDIATRA) 
 (PSIQUIATRA) 
 (TRABALHO) 
(AUDITOR) 

1 QUESTÃO ANULADA 
Na proposição II, a palavra "não" compromete a sentença; a 
sentença correta é " o autor está triste, por isso quer que o tempo 
passe”.Na proposição V, a palavra "prosopopeia" compromete a 
sentença; a figura de linguagem correta é "onomatopéia".  
Portanto, não há alternativa correta a ser assinalada. 

MÉDICO 
(OFTALMOLOGISTA) 

 
 

35 GABARITO ALTERADO- ALTERNATIVA CORRETA: D 
A Síndrome de Brown é a dificuldade de elevação em adução. 
 

MÉDICO VETERINÁRIO 1 QUESTÃO ANULADA 
Na proposição II, a palavra "não" compromete a sentença; a 
sentença correta é " o autor está triste, por isso quer que o tempo 
passe”. Na proposição V, a palavra "prosopopeia" compromete a 
sentença; a figura de linguagem correta é "onomatopéia".  
Portanto, não há alternativa correta a ser assinalada. 

NUTRICIONISTA 1 QUESTÃO ANULADA 
Na proposição II, a palavra "não" compromete a sentença; a 
sentença correta é " o autor está triste, por isso quer que o tempo 
passe”. Na proposição V, a palavra "prosopopeia" compromete a 
sentença; a figura de linguagem correta é "onomatopéia".  
Portanto, não há alternativa correta a ser assinalada. 

19 QUESTÃO ANULADA 

As alternativas C e D estão incorretas já que a xerostomia, mais 
conhecida como boca seca, é a falta de saliva, e a disfasia é a má 
coordenação de palavras. A disfunção de deglutição é a disfagia. 
Assim, a questão deve ser anulada. 

PROFESSOR 20HS 38 QUESTÃO ANULADA 
Considerando que ambas as alternativas "C" e "D" estão corretas, a 
questão deve ser anulada. 

TÉCNICO DESPORTIVO 1 QUESTÃO ANULADA 
Na proposição II, a palavra "não" compromete a sentença; a 
sentença correta é " o autor está triste, por isso quer que o tempo 
passe”. Na proposição V, a palavra "prosopopeia" compromete a 
sentença; a figura de linguagem correta é "onomatopéia".  
Portanto, não há alternativa correta a ser assinalada. 

16 QUESTÃO ANULADA 

Pelas diferenças observadas especialmente na puberdade onde o 
desempenho motor modifica as habilidades de meninos e meninas é 
comum na prática da Educação Física dividir meninos e meninas.  



 

Porém essa atitude não é correta quando observa-se a necessidade 
de integração entre os indivíduos. Porém, o tratamento diferenciado 
passa a exigir um certo tipo de comportamento que deve ser 
atendido pelo aluno e pela aluna. Entender que o menino é mais 
agressivo e ativo que a menina faz com que a professora e o 
professor esperem dele determinadas atitudes que podem não 
corresponder à sua personalidade, mas que acabam sendo vistas 
como “normais”. Essa cobrança é feita também por aqueles que se 
encaixam nesse padrão de masculinidade, que esperam de seus 
colegas atitudes “dignas de homens”. Todavia, assumindo a leitura e 
a resposta inserida na questão 16 do referido concurso, pode-se 
causar ao participante do concurso confusão. Assim a questão 16 do 
referido concurso deve ser anulada.  
Para leitura complementar e resposta da questão, procurar o 
referencial: Lima, Francis Madlener e Dinis, Nilson Fernandes. Corpo 
e gênero nas práticas escolares de educação física. Currículo Sem 
Fronteiras, v.7, n.1, pp.243-252, Jan/Jun 2007. 

32 QUESTÃO ANULADA 
Assumindo as questões históricas/temporais, o enunciado da 
questão pode causar confusão ao candidato, devendo portanto a 
questão ser anulada. 
 

TRADUTOR 
INTÉRPRETE DE 

LIBRAS 

1 QUESTÃO ANULADA 
Na proposição II, a palavra "não" compromete a sentença; a 
sentença correta é " o autor está triste, por isso quer que o tempo 
passe”.Na proposição V, a palavra "prosopopeia" compromete a 
sentença; a figura de linguagem correta é "onomatopéia".  
Portanto, não há alternativa correta a ser assinalada. 

23 QUESTÃO ANULADA 
O número da lei está incorreta. O número publicado foi 2.139/2010 
quando na verdade deveria ser 2.319/2010. 

27 GABARITO ALTERADO – - ALTERNATIVA CORRETA: B 
A lei que regulamenta a profissão é a 12.319 de 1º de Setembro de 
2010. O decreto 5.626/2005 regulamenta a Lei nº 10.436 de 24 de 
abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, 
e o artigo 18 da Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000. 

Os candidatos que tiveram seus recursos indeferidos, caso queiram, devem solicitar a justificativa individual   
pelo endereço eletrônico concursos@fauel.org.br. 

Londrina, 21 de março de 2016. 

COMISSÃO DE CONCURSOS 

FAUEL 


