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PROVAS OBJETIVAS APLICADAS EM 27/01/2019 

JUSTIFICATIVA PARA QUESTÕES ANULADAS E GABARITOS ALTERADOS 
 

CARGO QUESTÃO AREA DE CONHECIMENTO RESPOSTA JUSTIFICATIVA 

Assistente Social 24 Conhecimentos Específicos Questão anulada Questão anulada. Da forma como constou na alternativa 
“B” a expressão “eliminação do preconceito e equidade 
e justiça social”, há margem para interpretação 
ambígua. Considerando-se assim possíveis duas 
alternativas como corretas. Sendo necessária anulação 
da questão.  

Avaliador Imobiliário 23 Conhecimentos Específicos Gabarito alterado Gabarito alterado. Houve erro formal na divulgação do 
gabarito preliminar. A alternativa correta é a “C”. 
Justificativa: O termo de encerramento, constando a 
relação de anexos e apêndices não consta como um dos 
requisitos mínimos relacionados no item 10.1 da NBR 
14653-1. 

Avaliador Imobiliário 24 Conhecimentos Específicos Gabarito alterado Gabarito alterado. Houve erro formal na divulgação do 
gabarito preliminar. A alternativa correta é a “A”. 
Justificativa: De acordo com a NBR 14653-2, no caso da 
existência de edificações e benfeitorias que não 
constem na documentação, observar o disposto em 7.2 
da ABNT NBR 14653-1, que diz: 7.2.1 É recomendável 
que, ao iniciar o procedimento de avaliação, a primeira 
providência do engenheiro de avaliações seja tomar 
conhecimento da documentação disponível; e 7.2.2 Na 
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impossibilidade de o contratante ou interessado 
fornecer toda a documentação necessária ou esclarecer 
eventuais incoerências, o engenheiro de avaliações 
deverá julgar sobre a possibilidade de elaborar a 
avaliação. Em caso positivo, deverá deixar claramente 
expressas as ressalvas relativas à insuficiência ou 
incoerência da informação, bem como os pressupostos 
assumidos em função dessas condições. 

Eletricista 22 Conhecimentos Específicos Questão anulada Questão anulada. Diagrama Unifilar: Representação 
simplificada, geralmente unipolar das ligações, sem o 
circuito de comando, onde só os componentes 
principais são considerados. Em princípio todo projeto 
para uma instalação elétrica deveria começar por um 
diagrama unifilar (Fonte: SENAI, Programa de 
Certificação de Pessoal de Manutenção, 1996). As 
alternativas “A” e “D” podem ser assinaladas como 
resposta para a questão 22, devendo a questão ser 
anulada 

Engenheiro 
Ambiental 

19 Conhecimentos Específicos Questão anulada Questão anulada - De fato, o nível de tratamento não 
converge com a metodologia de tratamento em si, não 
havendo resposta correta para a questão. 

Farmacêutico - 
Bioquímico 

17 Conhecimentos Específicos Questão anulada Questão anulada. Apesar da resposta estar em 
conformidade com o Manual da Anvisa MICROBIOLOGIA 
CLÍNICA PARA O CONTROLE DE INFECÇÃO 
RELACIONADA À ASSISTÊNCIA à SAÚDE - Módulo 1: 
Biossegurança e Manutenção de Equipamentos em 
Laboratório de Microbiologia Clínica. Item 1.3 Classes de 
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agentes de Risco Biológico. Página 10. A portaria 
2349/2017 não menciona o item V citado pela ANVISA 
em seu Manual. E como uma Portaria é o documento 
que aprova a Classificação de Risco dos Agentes 
Biológicos, elaborada em 2017, pela Comissão de 
Biossegurança em Saúde (CBS), do Ministério da Saúde, 
esta deve ser atendida, se sobressaindo a todas outras 
literaturas consultadas, justificando-se a anulação da 
questão por ter mais de uma afirmativa incorreta. 

Procurador 16 Conhecimentos Específicos Questão anulada Questão anulada. O gabarito preliminar indicou como 
resposta correta a alternativa “B”, mas a alternativa "A" 
também é uma resposta possível, pois ambas as 
alternativas apresentam conceitos Incorretos. Havendo 
duas respostas possíveis, justifica-se a anulação da 
questão. 

Procurador 30 Conhecimentos Específicos Questão anulada Questão anulada. Houve erro material na elaboração do 
enunciado da questão, ao solicitar a alternativa correta, 
quando deveria ter solicitado a incorreta. Justificando-se 
assim a anulação da questão. 
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PROVAS OBJETIVAS APLICADAS EM 03/02/2019 

JUSTIFICATIVA PARA QUESTÕES ANULADAS E GABARITOS ALTERADOS 
 

 

CARGO QUESTÃO AREA DE 

CONHECIMENTO 

RESPOSTA JUSTIFICATIVA 

Auxiliar Operacional 
Mecânico 
Motorista de Ambulância 
Operador de Escavadeira 

15 Conhecimentos 
Gerais 

Questão anulada Questão anulada. Justificativa: De fato, ocorreu um erro 
de digitação no enunciado que inviabilizou a resolução 
da questão por parte dos candidatos. Ao invés de 
“assinale a que apresenta um tipo de energia limpa”, o 
enunciado deveria pedir que o candidato assinalasse “a 
que NÃO apresenta um tipo de energia limpa”. Por isso, 
essa questão foi anulada. 

Cirurgião Dentista 18 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Questão anulada. Há duas alternativas corretas 
possíveis, as alternativas "C" e "D", justificando-se assim 
a anulação da questão 

Engenheiro Químico 15 Conhecimentos 
Específicos 

Gabarito alterado Gabarito alterado. A afirmativa IV também é incorreta, 
uma vez que no sistema binário, o grau de liberdade não 
é zero, restando como incorretas as afirmativas II e IV, 
justificando-se assim a alteração do gabarito da 
alternativa “D” para alternatica “B”. 

Engenheiro Químico 21 Conhecimentos 
Específicos 

Gabarito alterado Gabarito alterado. Todas as afirmativas estão corretas, 
totalizando 32 (1+3+7+21), justificando-se assim a 
alteração de gabarito da alternativa “D” para alternativa 
“C”. 
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Fisioterapeuta 22 Conhecimentos 
Específicos 

Questão anulada Questão anulada. Efetivamente a questão não possui 
nenhuma alternativa correta, justificando-se sua 
anulação. 

Fisioterapeuta 23 Específica Questão anulada Questão anulada. Devido a uma alteração da literatura 
recente, há duas alternativas corretas, "B" e "D", 
justificando-se assim a anulação da questão. 

Oficial Administrativo 17 Informática Gabarito alterado Gabarito alterado. Gabarito alterado para a alternativa 
“D” pois o espaço após a palavra site: de fato inviabiliza 
o funcionamento do comando, trazendo resultados 
diversos e não somente do site  
http://www.guarapuava.pr.gov.br/. 

Operador de Escavadeira 21 Específica Gabarito alterado               Gabarito alterado. De acordo com a NR06 -"(Texto dado 
pela Portaria SIT n.º 25, de 15 de outubro de 2001) 
6.1 Para os fins de aplicação desta Norma 

Regulamentadora - NR, considera-se Equipamento de 

Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de 

uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e 

a saúde no trabalho. Assim altera-se o gabarito 
considerando como correta a alternativa “B”.  

Professor de Atendimento 
Educacional Especializado 

16 Específica Gabarito alterado Gabarito alterado. Houve erro formal na divulgação do 
gabarito preliminar. A alternativa correta é a letra “D”. 
Pois conhecimento em estado puro (epistemológico) 
sobre autonomia e qualidade de vida não tem relação 
com Tecnologia Assistiva, deixando apenas a alternativa 
D a opção que NÃO se relaciona ao campo da tecnologia 
assistiva. 
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Servente de Obras 26 Específica Questão anulada Questão anulada. As pedras podem ser utilizadas em 
todos os elementos estruturais apresentados, desta 
forma todas as alternativas podem ser assinaladas como 
resposta para a questão 26, justificando-se assim a 
anulação da mesma. 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

25 Específica Gabarito alterado Gabarito alterado. Houve erro formal na divulgação do 
gabarito preliminar. A alternativa correta é a letra “B”. 
Justificativa: Anexo II da Norma Regulamentadora NR-20 
indica 4 horas. 

 
 
 

Londrina, 25 de fevereiro de 2018. 
Comissão Organizadora de Concursos 

FAUEL 
 


