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MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL - CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 

PROVAS OBJETIVAS APLICADAS EM 08/12/2019 

JUSTIFICATIVA PARA QUESTÕES ANULADAS E GABARITOS ALTERADOS 

CARGO QUESTÃO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

� Bioquímico 21 Questão Anulada 

Por equívoco de diagramação, o enunciado ficou 

incompleto, o que impossibilitou a resposta correta 

dos candidatos, sendo necessária a anulação da 

questão. 

� Enfermeiro 27 Gabarito Alterado 

O gabarito preliminar indicou equivocadamente a 

alternativa “C” como correta. Mas a única alternativa 

correta é a alternativa “B”.  

As prioridades do atendimento inicial adotadas para 

uma mulher grávida traumatizada são as mesmas 

aplicadas para a não grávida. O melhor tratamento 

inicial para o feto, além de sua avaliação precoce, é a 

adoção das melhores medidas de reanimação para a 

mãe. Gabarito alterado para “B”. 

� Engenheiro Civil 17 Questão Anulada 

Embora quando se fale sobre estrutura de concreto, 

automaticamente considere-se concreto armado, 

pois é muito mais utilizado que o concreto 

protendido, pelo fato dos dois tipos de concreto 

estarem na mesma tabela de cobrimento da NBR 

6118, a questão deveria identificar qual o tipo de 

concreto a que se referia.  Sem esta identificação, o 

candidato tinha sua interpretação prejudicada, 

sendo necessária a anulação da questão. 

� Auxiliar de cozinha 

� Auxiliar de Serviços Gerais da 

Educação 

� Coveiro 

� Funileiro 

� Gari 

� Jardineiro 

� Lavador de veículos 

� Lixeiro 

� Margarida 

� Mecânico de veículos leves 

� Mecânico de veículos pesados e 

máquinas 

11 Questão Anulada 

Por equívoco na elaboração da questão, é necessária 

a anulação da mesma. Ao escrever "raiz quadrada 

que não seja negativa", faz-se referência ao 

resultado, e não é isso que a questão deveria dizer. 

O correto seria "com raiz quadrada em um número 

que não seja negativo".  
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� Motorista 

� Motorista de Ambulância 

� Motorista de Transporte Escolar 

� Operador de Caminhão Munk 

� Operador de Máquinas  

� Operador de mini carregadeira 

BobCat 

� Operador de Pa carregadeira 

� Operário 

� Pedreiro 

� Pedreiro Auxiliar 

� Pintor de Paredes 

� Serviços Gerais – Feminino 

� Serviços Gerais – Masculino 

� Soldador 

� Vigia 

� Médico Ginecologista 

Obstetra 
19 Questão Anulada 

Conforme presente na tabela 23-4 à página 619 da 

literatura referência (Ginecologia de Williams, 2.a 

ed, 2014), ela consta como uma das medicações que 

pode ocasionar incontinência. Entretanto há um erro 

de referência na literatura, que nomeia a losartana 

como sendo da classe dos inibidores da ECA (Enzina 

conversora de angiotensina) quando na verdade é da 

classe dos BRA (bloqueadores de receptor de 

angiotensina). Portanto a questão deve ser anulada, 

pois há 2 respostas erradas, quais sejam "B" e "D".  

� Psicólogo 

� Psicólogo CRAS/CREAS 

25 Questão Anulada 
Por equívoco na elaboração da questão, as 

alternativas A e B são iguais, sendo necessária a 

anulação da mesma. 

� Vigia 21 Gabarito Alterado 

O Gabarito Preliminar apresentou a alternativa "C" 

(nome do condutor do veículo), quando o correto 

seria "D" (número do chassi do veículo).  A anotação 

do número do chassi do veículo não seria viável. O 

Gabarito Definitivo alterado para "D". 

Londrina, 15 de janeiro de 2020.  

Comissão Organizadora de Concursos 

 FAUEL 


