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MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 – CARGOS PÚBLICOS 

 

PROVAS OBJETIVAS APLICADAS EM 26/01/2020 

JUSTIFICATIVA PARA QUESTÕES ANULADAS E GABARITOS ALTERADOS 

Cargo Número 
Questão 

Resultado Justificativa 

Auxiliar de Odontologia 22 Gabarito 

Alterado 

Gabarito alterado para alternativa "B", pois a amálgama 

é um material restaurador enquanto o cimento e 

ionômetro de vidro correspondem a material forrador. 

Auxiliar de Odontologia 26 Questão 

Anulada 

Por equívoco na elaboração da questão, não há 

alternativas corretas, sendo esta questão é anulada. 

Enfermeiro 23 Questão 

Anulada 

A regra dos nove consiste em 9% para cabeça e pescoço, 

9% para cada membro superior, 18% para tronco 

anterior, 18% para tronco posterior, 18% para cada 

membro inferior e 1% para genitais. Considerando as 

terminologias utilizadas no enunciado (braço e tórax 

anterior), há comprometimento no entendimento da 

questão, motivo pelo qual deve ser anulada.  

Médico / 20h 9 Questão 

Anulada 

A alternativa indicada como correta no gabarito 

preliminar apresenta um equívoco ao mencionar 

"milímetro quadrado (mm²)", como "milímetro 

quadrado (m²)". Assim, não há alternativa correta, 

devendo a questão ser anulada. 

Médico / 40h 17 Gabarito 

Alterado 

A alternativa correta é “B” (Fluoroquinolonas). Em 

Dezembro de 2018, a FDA (US Food and Drug 

Administration) emitiu documento que citava o risco de 

ruptura de aneurisma de aorta como efeito colateral da 

seguinte classe de antimicrobianos: Fluoroquinolonas. 

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-

availability/fda-warns-about-increased-risk-ruptures-or-

tears-aorta-blood-vessel-fluoroquinolone-antibiotics 
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Médico Pediatra 9 Questão 

Anulada 

A alternativa indicada como correta no gabarito 

preliminar apresenta um equívoco ao mencionar 

"milímetro quadrado (mm²)", como "milímetro 

quadrado (m²)". Assim, não há alternativa correta, 

devendo a questão ser anulada. 

Técnico em 

Enfermagem 

9 Questão 

Anulada 

A alternativa indicada como correta no gabarito 

preliminar apresenta um equívoco ao mencionar 

"milímetro quadrado (mm²)", como "milímetro 

quadrado (m²)". Assim, não há alternativa correta, 

devendo a questão ser anulada. 

Técnico em Higiene 

Dental 

9 Questão 

Anulada 

A alternativa indicada como correta no gabarito 

preliminar apresenta um equívoco ao mencionar 

"milímetro quadrado (mm²)", como "milímetro 

quadrado (m²)". Assim, não há alternativa correta, 

devendo a questão ser anulada. 

 
Londrina, 12 de fevereiro de 2020. 
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