
 

 

MUNICÍPIO DE MARINGÁ - CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 009/2018-SERH 

PROVAS OBJETIVAS APLICADAS EM 24/06/2018 

JUSTIFICATIVA PARA QUESTÕES ANULADAS E GABARITOS ALTERADOS 

Cargo 
Número 

da 
Questão 

Área do 
Conhecimento 

Resultado Justificativa 

Auditor de Controle Interno (Contador) 
Auditor de Controle Interno (Engenheiro Civil) 
Auditor de Controle Interno (Geral) 

40 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada O item III da questão 40, ao invés de usar a expressão “preço presumido”, 
apresentou equivocadamente “peço presumido”, comprometendo a interpretação 
da questão, justificando-se sua anulação. 

Bibliotecário 35 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Erro na elaboração da questão. No enunciado, foram omitidas explicações que 
permitissem um entendimento amplo e correto da questão, faltando dados que 
seriam necessários para compor corretamente o 'número de chamada', 
justificando-se a anulação da questão. 

Biólogo 18 Conhecimentos 
Específicos 

Gabarito alterado A afirmação III encontra-se no Artigo 34 da Resolução Nº 420/2009 do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente, parágrafo único: “As alternativas de intervenção 
para reabilitação de áreas contaminadas poderão contemplar, de forma não 
excludente, as seguintes ações: I - eliminação de perigo ou redução a níveis 
toleráveis dos riscos à segurança pública, à saúde humana e ao meio ambiente”. 
O termo “podem” utilizado na afirmação III remete ao fato de haver outras 
alternativas de intervenção para a reabilitação de áreas contaminadas, e não 
somente a citada. De fato, o artigo 34 cita as demais alternativas possíveis: “II - 
zoneamento e restrição dos usos e ocupação do solo e das águas superficiais e 
subterrâneas; III - aplicação de técnicas de remediação; e IV - monitoramento”. 
Ainda que a definição de “reabilitação” descrita no Artigo 6, inciso XVIII, inclua 
“visando atingir um risco tolerável”, ela não invalida o conteúdo do Artigo 34. 
Porém, a biota e o ecossistema local não estarão necessariamente seguros se a 
reabilitação atingir somente níveis toleráveis de riscos à segurança pública, pois 
a expressão “de forma não excludente” está presente no Artigo 34, parágrafo 



 

 

único, portanto alternativas à reabilitação devem contemplar também níveis 
toleráveis à saúde humana e ao meio ambiente. Desse modo, a alternativa correta 
é a letra “A”, estando corretas apenas as afirmações I e II. 

Biólogo 30 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Segundo o Artigo 3º do decreto Nº 4.297/2002, de fato o Zoneamento Ecológico-
Econômico (ZEE) deverá ser levado em consideração na execução da atividade 
citada na alternativa (A), pois, mesmo que o desenvolvimento do citado 
medicamento se dê em condições laboratoriais/hospitalares (ou seja, ambientes 
não-naturais), estará se utilizando indiretamente um recurso natural (espécie 
animal). A questão 30, portanto, deve ser anulada por apresentar duas 
alternativas corretas “A” e “D”. 

Engenheiro Agrônomo 17 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Erro na elaboração da questão. O enunciado permitiu interpretação dúbia, 
causando prejuízo aos candidatos, justificando-se a anulação da questão. 

Engenheiro Agrônomo 34 Conhecimentos 
Específicos 

Gabarito alterado Alteração do gabarito: para a letra "C" e desconsiderar a alternativa "D". 
Justificativa: As diamidas apresentam ação rápida e sua eficácia é elevada 
quando as lagartas estão em fase inicial de desenvolvimento e tamanho de até 1 
cm. Portanto alternativa "C" incorreta. 

Engenheiro Agrônomo 35 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Questão anulada, pois há diferentes literaturas sobre o assunto que possibilitam 
interpretações distintas, não havendo, portanto, alternativa correta, justificando 
a anulação da questão. 

Engenheiro Agrônomo 37 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Questão anulada, pois não há alternativa correta. A resposta correta para a perda 
de carga é de 74 metros de coluna de água.  

Educador Infantil 30hs 36 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Erro na elaboração da questão. No enunciado, ficou faltando o termo EXCETO 
ao final da pergunta, o que justificaria a indicação da alternativa “D” como 
correta. Contudo, diante do erro, é necessária anulação da questão. 

Engenheiro Ambiental 22 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Erro na elaboração da questão. Ao adaptar a redação do Art. 2º da Lei nº 
9.985/2000 nas alternativas, não há resposta correta, justificando-se a anulação 
da questão. 

Engenheiro Ambiental 24 Conhecimentos 
Específicos 

Gabarito alterado A alternativa correta é a letra “C”, de acordo com a Resolução 237 do 
CONAMA, artigo 4º, inciso II. 



 

 

Engenheiro Ambiental 25 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Erro de digitação, a Resolução correta cobrada na questão é Conama 274/2000, 
o que prejudicou a interpretação da questão, justificando-se sua anulação. 

Engenheiro Ambiental 33 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Erro na elaboração da questão. A alternativa “A”, tida como correta, apresentou 
o termo “reutilizados” duas vezes, o que prejudicou a interpretação da questão, 
justificando-se sua anulação. 

Engenheiro Civil 32 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Erro na elaboração da questão. No enunciado, ficou faltando o termo EXCETO, 
o que justificaria a indicação da alternativa “C” como correta. Contudo, diante 
do erro, é necessária anulação da questão. 

Engenheiro Civil 33 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Erro na elaboração da questão. No enunciado, ficou faltando o termo EXCETO, 
o que justificaria a indicação da alternativa “D” como correta. Contudo, diante 
do erro, é necessária anulação da questão. 

Engenheiro Civil 36 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Erro na elaboração da questão. No enunciado, ficou faltando o termo EXCETO, 
o que justificaria a indicação da alternativa “D” como correta. Contudo, diante 
do erro, é necessária anulação da questão. 

Economista 18 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Erro na elaboração da questão. Não há alternativa correta. A questão foi 
desenvolvida para a indicação de uma resposta que não oferece relação com a 
microeconomia, como existe relação de todos as respostas, justificando-se a 
anulação da questão. 

Economista 19 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada A elasticidade-preço da demanda (Ed) mede a reação dos consumidores às 
mudanças no preço. Essa reação é calculada pela razão entre dois percentuais. A 
variação percentual na quantidade demandada dividida pela mudança percentual 
no preço. Por esse motivo a questão deve ser anulada. 

Economista 24 Conhecimentos 
Específicos 

Gabarito alterado Gabarito alterado para a questão D, pois a questão A trata do produto do num 
oligopólio e não da estrutura de mercado do oligopólio, sendo que a questão B 
está incorreta, pois a substitutibilidade dos produtos é perfeita, e a resposta C é 
incorreta, pois a estrutura de mercado ocorre com número reduzido de 
produtores e vendedores. 

Economista 34 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Questão a ser anulada por erro de digitação no enunciado. Reconhecendo-se a 
complexidade do cálculo, o erro dificulta ainda mais sua resolução. 

Farmacêutico 29 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada A questão foi feita com base em material do Ministério da Saúde. Contudo, por 
haver literatura divergente sobre o tema, há diferentes interpretações, devendo a 
questão ser anulada. 



 

 

Farmacêutico 40 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Apesar da farmácia hospitalar ser uma farmácia satélite, o conceito gerou 
dúvidas com relação ao tema fazer ou não parte do conteúdo programático.  

Farmacêutico Bioquímico 32 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada A questão apresenta duas respostas possíveis, “C” e “D”, devendo portanto ser 
anulada. 

Farmacêutico Bioquímico 40 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada A alternativa “D” é considerado um método indireto, e não um método direto, 
devido ao erro de digitação e desta forma havia mais de uma alternativa correta,  
Justificando-se a anulação da questão. 

Fisioterapeuta 19 Conhecimentos 
Específicos 

Gabarito alterado A alternativa correta para a questão proposta é a "D -  Infraespinhal e redondo 
menor resistem a rotação medial do ombro.", músculos testados no teste indicado 
no enunciado. 

Fisioterapeuta 25 Conhecimentos 
Específicos 

Gabarito alterado A Medida de Independência Funcional (MIF) é um instrumento que avalia a 
capacidade motora e cognitiva dos pacientes com restrições funcionais. Esta 
medida avalia as seguintes subescalas:  autocuidados, transferências, locomoção, 
controle esfincteriano, comunicação e cognição social, que inclui memória, 
interação social e resolução de problemas. Sendo assim a alternativa correta é a 
letra A. 

Médico (Clínica Geral) 18 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada O diagnóstico de meningoencefalite viral, não necessariamente herpética, pode 
ser SUGERIDO pelas alterações liquóricas discorridas na alternativa B, mas não 
tido como CERTEZA. Não havendo alternativa correta para a questão, devendo 
a mesma ser anulada. 

Médico (Clínica Geral) 23 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Erro na elaboração da questão. Uma vez que todas as afirmativas estão 
incorretas, não há resposta possível à questão, devendo a mesma ser anulada. 

Médico (Clínica Geral) 24 Conhecimentos 
Específicos 

Gabarito alterado A alternativa correta é a B. O qSOFA leva em consideração frequência 
respiratória (acima de 22), alteração do estado mental (glasgow < 15) e 
hipotensão (pressão sistólica menor que 100 mmHg. Logo, a alternativa correta 
é a letra B, e não a letra A. 

Médico Veterinário 30 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada As informações e justificativas relativas às alternativas da questão foram 
retiradas e elaboradas de acordo com o Manual Técnico de Controle da Raiva 
dos Herbívoros do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
de 2009. Considerando que há publicações científicas com interpretações 
diferentes e considerando ainda que o enunciado da questão não especificou 
tratar-se de uma questão baseada no Manual do MAPA, justifica-se a anulação 
da questão, por dar margem à interpretação diversa por parte do candidato. 



 

 

Médico Veterinário 33 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada De acordo com a instrução normativa referente a questão, o sacrifício dos 
animais positivos para AIE não é obrigatório, sendo que esta informação não é 
apresentada na alternativa em questão, podendo ser consideradas corretas as 
alternativas “C” e “D”, devendo a questão ser anulada. 

Odontólogo 18 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Apesar dos efeitos do flúor sobre a célula bacteriana, não existe consenso sobre 
os efeitos antibacterianos pela via glicolítica de microorganismos bucais, não 
havendo resposta correta para a questão, devendo a mesma ser anulada. 

Professor 20 hs 16 Conhecimentos 
Específicos 

Gabarito alterado Gabarito alterado para letra “A”, pois a afirmativa III está incorreta, conforme 
deliberação nº 02/2005 (06/06/05) - Conselho Estadual de Educação (CEE), 
restando como correto o que se afirma nos itens I, II e IV. 

Psicólogo 19 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Erro de digitação. Ao invés de constar a palavra DIAGNÓSTICO, constou 
DIAGÓTICO, o que prejudicou a interpretação da questão, devendo a mesma 
ser anulada. 

Agente Administrativo 13 Língua 
Portuguesa 

Gabarito alterado Gabarito alterado para alternativa “D”, pois é a única que associa corretamente 
os itens às suas funções. 

Analista Programador 
Assistente Social 
Auditor de Controle Interno (Contador) 
Auditor de Controle Interno (Engenheiro Civil) 
Auditor de Controle Interno (Geral) 
Auditor em Saúde (Odontologia) 
Médico Auditor 
Bibliotecário 
Biólogo 
Economista 
Engenheiro Agrônomo 
Engenheiro Ambiental 
Engenheiro Civil 
Farmacêutico 
Farmacêutico Bioquimico 
Fisioterapeuta 

4 Português Questão anulada Por não haver um contexto especificado no fragmento dado, a questão permite 
como substituição os pronomes indicados nas alternativas a, b, d. Por isso a 
questão foi anulada. 



 

 

Geólogo 
Médico – Clinico Geral 
Médico – Ginecologia/Obstetrícia 
Médico – Medicina do Trabalho 
Médioco – Médico Pediatria 
Médico  - Médico Veterinário 
Odontólogo 
Psicólogo 
Educador Infantil 30hs 
Professor 20 hs 
Agente Administrativo 23 Informática Questão anulada O Conteúdo da questão não trata de conteúdo programático básico de 

Informática, devendo a questão ser anulada, por exigir um conhecimento técnico 
da área além do nível básico. 

Agente Administrativo 
 
 

25 Informática Questão anulada Para realizar o sincronismo de senha é necessário um segundo componente, 
informação que gera problemas de interpretação na questão, justificando-se a 
anulação da mesma. 

Analista Programador 
Assistente Social 
Auditor de Controle Interno (Contador) 
Auditor de Controle Interno (Engenheiro Civil) 
Auditor de Controle Interno (Geral) 
Auditor em Saúde (Odontologia) 
Médico Auditor 
Bibliotecário 
Biólogo 
Economista 
Engenheiro Agrônomo 
Engenheiro Ambiental 
Engenheiro Civil 
Farmacêutico 
Farmacêutico Bioquimico 
Fisioterapeuta 
Geólogo 

11 Informática Questão anulada O Conteúdo da questão não trata de conteúdo programático básico de 
Informática, devendo a questão ser anulada, por exigir um conhecimento 
técnico da área além do nível básico. 



 

 

Médico – Clinico Geral 
Médico – Ginecologia/Obstetrícia 
Médico – Medicina do Trabalho 
Médioco – Médico Pediatria 
Médico  - Médico Veterinário 
Odontólogo 
Psicólogo 
Educador Infantil 30hs 
Professor 20 hs 
Analista Programador 
Assistente Social 
Auditor de Controle Interno (Contador) 
Auditor de Controle Interno (Engenheiro Civil) 
Auditor de Controle Interno (Geral) 
Auditor em Saúde (Odontologia) 
Médico Auditor 
Bibliotecário 
Biólogo 
Economista 
Engenheiro Agrônomo 
Engenheiro Ambiental 
Engenheiro Civil 
Farmacêutico 
Farmacêutico Bioquimico 
Fisioterapeuta 
Geólogo 
Médico – Clinico Geral 
Médico – Ginecologia/Obstetrícia 
Médico – Medicina do Trabalho 
Médioco – Médico Pediatria 
Médico  - Médico Veterinário 
Odontólogo 
Psicólogo 

14 Informática Questão anulada Erro no enunciado da questão. Por usar a expressão “que descreve todos os 
passos”, entende-se por uma definição de todas as etapas, deixando assim a 
questão sem resposta correta, pois a etapa “Informação” ou “Informações” está 
ausente, justificando-se a anulação da questão. 



 

 

Educador Infantil 30hs 
Professor 20 hs 

 

Londrina, 08 de agosto de 2018. 

Comissão Organizadora de Concursos 

FAUEL 

 


