MUNICÍPIO DE MARINGÁ - CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 009/2018-SERH
PROVAS OBJETIVAS APLICADAS EM 01/07/2018
JUSTIFICATIVA PARA QUESTÕES ANULADAS E GABARITOS ALTERADOS
Cargo
Auxiliar de Farmácia

Número
da
Área do Conhecimento
Questão
26
Conhecimentos Específicos

Resultado

Justificativa

Questão anulada Erro na elaboração da questão, que gerou dúvidas na interpretação do enunciado,
levando os candidatos a encontrarem duas respostas possíveis, motivo que justifica a
anulação da questão.

Auxiliar de Farmácia

27

Conhecimentos Específicos

Questão anulada Erro na elaboração da questão. Os itens I e VI eram idênticos, o que dificultou a
interpretação da questão, justificando-se a anulação da mesma.

Auxiliar de Laboratório - Análise
Clínicas

28

Conhecimentos Específicos

Questão anulada Por problemas de diagramação, a questão continha 5 alternativas, desrespeitando o
previsto no item 7.2 do edital, motivo que justifica sua anulação.

Professor 20 hs (educação especial apoio em contraturno escolar)

22

Técnico de Higiene Bucal

20

Conhecimentos Específicos Gabarito alterado A alternativa correta é a letra “D” e não a “C”, como divulgado no gabarito
preliminar. "O material dourado, a caixa tátil e memória de numerais, o dominó de
associação de ideias, o alfabeto móvel e sílabas móveis são materiais didáticos
pedagógicos que fazem parte da composição padrão das salas de recursos
multifuncionais definida pelo MEC. A mesa redonda faz parte do mobiliário e não
dos materiais didáticos e o quadro negro não está lista. (http://portal.mec.gov.br)".
Conhecimentos Específicos Questão anulada Erro na elaboração da questão. Na alternativa “D”, faltou inserir que os dentes a
serem afetados por lesões de classe III são os incisivos e caninos, para maior clareza
e interpretação da questão, justificando-se assim sua anulação.

Técnico de Higiene Bucal

28

Conhecimentos Específicos Gabarito alterado A alternativa correta é a letra “A”. De fato, a alternativa “D” contém uma afirmação
que não é vedada ao THD, segundo a LEI Nº 11.889, DE 24 DE DEZEMBRO DE
2008, que afirma:
Parágrafo único. A supervisão direta será obrigatória em todas
as atividades clínicas, podendo as atividades extra clínicas ter supervisão indireta.
Art. 5o Competem ao Técnico em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do

cirurgião-dentista, as seguintes atividades, além das estabelecidas para os auxiliares
em saúde bucal: IX - proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e
após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares.
Técnico de Meio Ambiente

17

Conhecimentos Específicos

Questão anulada De acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9433/1997), há
mais de uma resposta correta, justificando-se a anulação da questão.

Técnico de Meio Ambiente

19

Conhecimentos Específicos

Técnico de Meio Ambiente

20

Conhecimentos Específicos

Técnico em Geomensura

26

Conhecimentos Específicos

Terapeuta Ocupacional

38

Conhecimentos Específicos

Cuidador de Idosos
Cuidador de Saúde
Auxiliar de Laboratório – Análises
Clínicas
Auxiliar de Farmácia

11

Informática

Questão anulada A questão deve ser anulada, pois não há resposta correta. Por convenção, (1
tonelada= 1000kg= 1 megagrama= 1Mg) de dióxido de carbono (CO2) corresponde
a um crédito de carbono. Este crédito pode ser negociado no mercado internacional.
A redução da emissão de outros gases, igualmente geradores do efeito estufa,
também pode ser convertida em créditos de carbono, utilizando-se o conceito de
Carbono Equivalente (Equivalência em dióxido de carbono).
Questão anulada A questão deve ser anulada, pois não há resposta correta. Dos Crimes contra a
Administração Ambiental/ Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou
enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em
procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental: /Pena - reclusão, de
um a três anos, e multa.
Questão anulada Erro de digitação no enunciado prejudicou a interpretação da questão, onde deveria
estar escrito AEROFOTOGRAMETRIA acabou sendo publicado como
AEROTOGRAMETRIA, justificando-se a anulação da questão.
Questão anulada Erro na elaboração da questão. O enunciado, ao trazer a expressão “as estratégias e
recursos do terapeuta ocupacional” acabou gerando dúvidas na interpretação da
questão quanto a ser exclusivo ou não deste profissional, justifica-se a anulação da
questão.
Questão anulada A questão não apresenta resposta correta, considerando-se a formatação padrão do
Microsoft Excel 2013, devendo a questão ser anulada.

Cuidador de Idosos
Cuidador de Saúde
Auxiliar de Laboratório – Análises
Clínicas
Auxiliar de Farmácia
Professor 20 hs Educação Especial
(Apoio em contraturno escolar)
Professor 20 hs Educação Especial
(Apoio em sala de aula)
Terapeuta Ocupacional
Professor 20 hs Educação Especial
(Apoio em contraturno escolar)
Professor 20 hs Educação Especial
(Apoio em sala de aula)
Terapeuta Ocupacional
Professor 20 hs Educação Especial
(Apoio em contraturno escolar)
Professor 20 hs Educação Especial
(Apoio em sala de aula)
Terapeuta Ocupacional
Professor 20hs Artes
Professor 20hs Educação Física
Professor 20hs Língua Inglesa

14

Informática

Questão anulada O Conteúdo da questão não trata de conteúdo programático básico de Informática
compatível com a escolaridade do cargo, devendo a questão ser anulada.

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.

13

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.

14

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.

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.

Professor 20hs Artes
Professor 20hs Educação Física
Professor 20hs Língua Inglesa

14

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.

Professor 20hs Artes
Professor 20hs Educação Física
Professor 20hs Língua Inglesa

15

Informática

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

Professor 20 hs Educação Especial
(Apoio em contraturno escolar)
Professor 20 hs Educação Especial
(Apoio em sala de aula)
Terapeuta Ocupacional

8

Matemática

Questão anulada Por problemas de diagramação, no enunciado constavam duas alternativas iguais
“III” e nas respostas havia o item “V” inexistente no enunciado, 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
FAUEL

