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A FAFIPA – Fundação de Apoio a Fafipa, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO 
os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 16.10 do Edital de Abertura nº 01/2011 da 
Prefeitura Municipal de Nova Esperança – Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova 
objetiva e o gabarito preliminar. 

 
 Art. 1º  - Conforme subitem 16.10 do Edital de Abertura n° 01/2011, se da análise do recurso 
resultar anulação de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de 
gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 

 
 
CARGO 101: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
QUESTÃO Nº 03 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que ocorreu um erro de digitação na alternativa “D”, uma vez que foi a palavra “empossado” foi grafada 
incorretamente como “impossado”. Como a referida questão trata sobre ortografia, tal equívoco pode causar 
dúvidas quando da sua resolução. Portanto, recurso deferido. 

 
CARGO 102: COVEIRO 
QUESTÃO Nº 03 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que ocorreu um erro de digitação na alternativa “D”, uma vez que foi a palavra “empossado” foi grafada 
incorretamente como “impossado”. Como a referida questão trata sobre ortografia, tal equívoco pode causar 
dúvidas quando da sua resolução. Portanto, recurso deferido. 

 
CARGO 103: COZINHEIRO 
QUESTÃO Nº 03 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que ocorreu um erro de digitação na alternativa “D”, uma vez que foi a palavra “empossado” foi grafada 
incorretamente como “impossado”. Como a referida questão trata sobre ortografia, tal equívoco pode causar 
dúvidas quando da sua resolução. Portanto, recurso deferido. 

 
CARGO 104 e 105: GARI FEMININO E MASCULINO 
QUESTÃO Nº 03 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que ocorreu um erro de digitação na alternativa “D”, uma vez que foi a palavra “empossado” foi grafada 
incorretamente como “impossado”. Como a referida questão trata sobre ortografia, tal equívoco pode causar 
dúvidas quando da sua resolução. Portanto, recurso deferido. 

 
CARGO 106: PEDREIRO 
QUESTÃO Nº 03 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
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que ocorreu um erro de digitação na alternativa “D”, uma vez que foi a palavra “empossado” foi grafada 
incorretamente como “impossado”. Como a referida questão trata sobre ortografia, tal equívoco pode causar 
dúvidas quando da sua resolução. Portanto, recurso deferido. 

 
CARGO 107: ZALADOR 
QUESTÃO Nº 03 
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que ocorreu um erro de digitação na alternativa “D”, uma vez que foi a palavra “empossado” foi grafada 
incorretamente como “impossado”. Como a referida questão trata sobre ortografia, tal equívoco pode causar 
dúvidas quando da sua resolução. Portanto, recurso deferido. 
 
CARGO 101: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que a  questão 18 trata do uso dos pronomes pessoais na frase. Conforme prescrição da gramática 
normativa, os pronomes pessoais podem ter função, na frase, de sujeito (pronomes retos) ou de 
complemento (pronomes oblíquos). Na alternativa D, o pronome pessoal “eu” foi usado corretamente, pois, 
neste caso, tem função de sujeito. O enunciado da questão solicitou a alternativa em que o pronome foi 
usado corretamente. Sendo assim, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 
 
CARGO 102: COVEIRO 
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que a  questão 18 trata do uso dos pronomes pessoais na frase. Conforme prescrição da gramática 
normativa, os pronomes pessoais podem ter função, na frase, de sujeito (pronomes retos) ou de 
complemento (pronomes oblíquos). Na alternativa D, o pronome pessoal “eu” foi usado corretamente, pois, 
neste caso, tem função de sujeito. O enunciado da questão solicitou a alternativa em que o pronome foi 
usado corretamente. Sendo assim, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 

 
CARGO 103: COZINHEIRO 
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que a  questão 18 trata do uso dos pronomes pessoais na frase. Conforme prescrição da gramática 
normativa, os pronomes pessoais podem ter função, na frase, de sujeito (pronomes retos) ou de 
complemento (pronomes oblíquos). Na alternativa D, o pronome pessoal “eu” foi usado corretamente, pois, 
neste caso, tem função de sujeito. O enunciado da questão solicitou a alternativa em que o pronome foi 
usado corretamente. Sendo assim, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 
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CARGO 104 e 105: GARI FEMININO E MASCULINO 
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que a  questão 18 trata do uso dos pronomes pessoais na frase. Conforme prescrição da gramática 
normativa, os pronomes pessoais podem ter função, na frase, de sujeito (pronomes retos) ou de 
complemento (pronomes oblíquos). Na alternativa D, o pronome pessoal “eu” foi usado corretamente, pois, 
neste caso, tem função de sujeito. O enunciado da questão solicitou a alternativa em que o pronome foi 
usado corretamente. Sendo assim, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 

 
CARGO 106: PEDREIRO 
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que a  questão 18 trata do uso dos pronomes pessoais na frase. Conforme prescrição da gramática 
normativa, os pronomes pessoais podem ter função, na frase, de sujeito (pronomes retos) ou de 
complemento (pronomes oblíquos). Na alternativa D, o pronome pessoal “eu” foi usado corretamente, pois, 
neste caso, tem função de sujeito. O enunciado da questão solicitou a alternativa em que o pronome foi 
usado corretamente. Sendo assim, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 

 
CARGO 107: ZALADOR 
QUESTÃO Nº 18 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que a questão 18 trata do uso dos pronomes pessoais na frase. Conforme prescrição da gramática 
normativa, os pronomes pessoais podem ter função, na frase, de sujeito (pronomes retos) ou de 
complemento (pronomes oblíquos). Na alternativa D, o pronome pessoal “eu” foi usado corretamente, pois, 
neste caso, tem função de sujeito. O enunciado da questão solicitou a alternativa em que o pronome foi 
usado corretamente. Sendo assim, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 
 
CARGO 101: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
QUESTÃO Nº 21 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos que a 
questão n°21 deve ser ANULADA, pois ocorreu um erro de digitação do elaborador, na questão n° 21 
alternativa “A”  deveria ser 26 e 86 e não 26 e 84, como consta na prova do concurso. 

CARGO 102: COVEIRO 
QUESTÃO Nº 21 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos que a 
questão n°21 deve ser ANULADA, pois ocorreu um erro de digitação do elaborador, na questão n° 21 
alternativa “A”  deveria ser 26 e 86 e não 26 e 84, como consta na prova do concurso. 

 
CARGO 103: COZINHEIRO 
QUESTÃO Nº 21 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos que a 
questão n°21 deve ser ANULADA, pois ocorreu um erro de digitação do elaborador, na questão n° 21 
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alternativa “A”  deveria ser 26 e 86 e não 26 e 84, como consta na prova do concurso. 

 
CARGO 104 e 105: GARI FEMININO E MASCULINO 
QUESTÃO Nº 21 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos que a 
questão n°21 deve ser ANULADA, pois ocorreu um erro de digitação do elaborador, na questão n° 21 
alternativa “A”  deveria ser 26 e 86 e não 26 e 84, como consta na prova do concurso. 

 
CARGO 106: PEDREIRO 
QUESTÃO Nº 21 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos que a 
questão n°21 deve ser ANULADA, pois ocorreu um erro de digitação do elaborador, na questão n° 21 
alternativa “A”  deveria ser 26 e 86 e não 26 e 84, como consta na prova do concurso. 

CARGO 107: ZALADOR 
QUESTÃO Nº 21 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anular 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos que a 
questão n°21 deve ser ANULADA, pois ocorreu um erro de digitação do elaborador, na questão n° 21 
alternativa “A”  deveria ser 26 e 86 e não 26 e 84, como consta na prova do concurso. 

 
401 - ADMINISTRADOR HOSPITALAR 
QUESTÃO Nº 1 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que os textos 1 e 2 que serviram com base para a questão 1 tratam sobre a preservação ambiental. 
Entretanto, o texto 2, ao falar sobre o “pedágio ambiental, coloca em evidência os interesses que estão por 
trás de tal procedimento, ou seja, o “pedágio ambiental” que deveria ser uma estratégia para auxiliar na 
preservação do meio ambiente, na realidade, acaba servido a outros interesses, não cumprindo o seu 
papel. Não há como se dizer que os textos sejam complementares porque apresentam enfoques diferentes. 
Assim sendo, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 

 
 

402 – ENFERMEIRO 
QUESTÃO Nº 1 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que os textos 1 e 2 que serviram com base para a questão 1 tratam sobre a preservação ambiental. 
Entretanto, o texto 2, ao falar sobre o “pedágio ambiental, coloca em evidência os interesses que estão por 
trás de tal procedimento, ou seja, o “pedágio ambiental” que deveria ser uma estratégia para auxiliar na 
preservação do meio ambiente, na realidade, acaba servido a outros interesses, não cumprindo o seu 
papel. Não há como se dizer que os textos sejam complementares porque apresentam enfoques diferentes. 
Assim sendo, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 
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403 – ENGENHEIRO CIVIL 

QUESTÃO Nº 1 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que os textos 1 e 2 que serviram com base para a questão 1 tratam sobre a preservação ambiental. 
Entretanto, o texto 2, ao falar sobre o “pedágio ambiental, coloca em evidência os interesses que estão por 
trás de tal procedimento, ou seja, o “pedágio ambiental” que deveria ser uma estratégia para auxiliar na 
preservação do meio ambiente, na realidade, acaba servido a outros interesses, não cumprindo o seu 
papel. Não há como se dizer que os textos sejam complementares porque apresentam enfoques diferentes. 
Assim sendo, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 

 
404 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
QUESTÃO Nº 1 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que os textos 1 e 2 que serviram com base para a questão 1 tratam sobre a preservação ambiental. 
Entretanto, o texto 2, ao falar sobre o “pedágio ambiental, coloca em evidência os interesses que estão por 
trás de tal procedimento, ou seja, o “pedágio ambiental” que deveria ser uma estratégia para auxiliar na 
preservação do meio ambiente, na realidade, acaba servido a outros interesses, não cumprindo o seu 
papel. Não há como se dizer que os textos sejam complementares porque apresentam enfoques diferentes. 
Assim sendo, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 

 
405 E 406 –PSICÓLOGO  
QUESTÃO Nº 1 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que os textos 1 e 2 que serviram com base para a questão 1 tratam sobre a preservação ambiental. 
Entretanto, o texto 2, ao falar sobre o “pedágio ambiental, coloca em evidência os interesses que estão por 
trás de tal procedimento, ou seja, o “pedágio ambiental” que deveria ser uma estratégia para auxiliar na 
preservação do meio ambiente, na realidade, acaba servido a outros interesses, não cumprindo o seu 
papel. Não há como se dizer que os textos sejam complementares porque apresentam enfoques diferentes. 
Assim sendo, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 

 
402 – TÉCNICO DESPORTIVO 
QUESTÃO Nº 1 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que os textos 1 e 2 que serviram com base para a questão 1 tratam sobre a preservação ambiental. 
Entretanto, o texto 2, ao falar sobre o “pedágio ambiental, coloca em evidência os interesses que estão por 
trás de tal procedimento, ou seja, o “pedágio ambiental” que deveria ser uma estratégia para auxiliar na 
preservação do meio ambiente, na realidade, acaba servido a outros interesses, não cumprindo o seu 
papel. Não há como se dizer que os textos sejam complementares porque apresentam enfoques diferentes. 
Assim sendo, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 
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401 - ADMINISTRADOR HOSPITALAR 
QUESTÃO Nº 2 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que não há que se falar em alteração do gabarito, visto que o termo “sustentabilidade” refere-se a uma 
série de ações, ecologicamente corretas, que foram adotadas para a revitalização das comunidades em 
que foram implantadas as UPP’s. Assim sendo, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 

 
402 – ENFERMEIRO 
QUESTÃO Nº 2 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que não há que se falar em alteração do gabarito, visto que o termo “sustentabilidade” refere-se a uma 
série de ações, ecologicamente corretas, que foram adotadas para a revitalização das comunidades em 
que foram implantadas as UPP’s. Assim sendo, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 

 
 

403 – ENGENHEIRO CIVIL 

QUESTÃO Nº 2 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que não há que se falar em alteração do gabarito, visto que o termo “sustentabilidade” refere-se a uma 
série de ações, ecologicamente corretas, que foram adotadas para a revitalização das comunidades em 
que foram implantadas as UPP’s. Assim sendo, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 

 
404 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
QUESTÃO Nº 2 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que não há que se falar em alteração do gabarito, visto que o termo “sustentabilidade” refere-se a uma 
série de ações, ecologicamente corretas, que foram adotadas para a revitalização das comunidades em 
que foram implantadas as UPP’s. Assim sendo, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 

 
405 E 406 –PSICÓLOGO  
QUESTÃO Nº 2 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que não há que se falar em alteração do gabarito, visto que o termo “sustentabilidade” refere-se a uma 
série de ações, ecologicamente corretas, que foram adotadas para a revitalização das comunidades em 
que foram implantadas as UPP’s. Assim sendo, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 
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402 – TÉCNICO DESPORTIVO 

QUESTÃO Nº 2 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que não há que se falar em alteração do gabarito, visto que o termo “sustentabilidade” refere-se a uma 
série de ações, ecologicamente corretas, que foram adotadas para a revitalização das comunidades em 
que foram implantadas as UPP’s. Assim sendo, mantém-se a questão com seu respectivo gabarito. 

 
401 - ADMINISTRADOR HOSPITALAR 
QUESTÃO Nº 6 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que Embora a alternativa B apresente uma locução conjuntiva condicional (Desde que), no contexto da 
oração prevista no enunciado, a referida locução conjuntiva, não pode ser usada, visto que não se adéqua 
ao referido contexto. Sendo a referida locução conjuntiva utilizada, causaria um problema de coesão 
textual, havendo a necessidade da flexão verbal. Sendo assim, o conectivo que, ao ser usado para 
substituir a condicional “se” não iria interferir na coesão da frase, é a conjunção “caso”, constante na 
alternativa “A”, conforme gabarito divulgado. Ademais, cumpre esclarecer que, embora as gramáticas 
apresentem várias possibilidades de conjunções, nem sempre é possível utilizá-las distintamente. Há de se 
observar a adequação da conjunção à organização gramatical da frase, o que, não sendo observado, pode 
comprometer a coesão e, consequentemente, a clareza e harmonia da frase. Diante do exposto, mantém-
se a questão com o respectivo gabarito. 

 
402 – ENFERMEIRO 
QUESTÃO Nº 6 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que Embora a alternativa B apresente uma locução conjuntiva condicional (Desde que), no contexto da 
oração prevista no enunciado, a referida locução conjuntiva, não pode ser usada, visto que não se adéqua 
ao referido contexto. Sendo a referida locução conjuntiva utilizada, causaria um problema de coesão 
textual, havendo a necessidade da flexão verbal. Sendo assim, o conectivo que, ao ser usado para 
substituir a condicional “se” não iria interferir na coesão da frase, é a conjunção “caso”, constante na 
alternativa “A”, conforme gabarito divulgado. Ademais, cumpre esclarecer que, embora as gramáticas 
apresentem várias possibilidades de conjunções, nem sempre é possível utilizá-las distintamente. Há de se 
observar a adequação da conjunção à organização gramatical da frase, o que, não sendo observado, pode 
comprometer a coesão e, consequentemente, a clareza e harmonia da frase. Diante do exposto, mantém-
se a questão com o respectivo gabarito. 

 
403 – ENGENHEIRO CIVIL 
QUESTÃO Nº 2 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que Embora a alternativa B apresente uma locução conjuntiva condicional (Desde que), no contexto da 
oração prevista no enunciado, a referida locução conjuntiva, não pode ser usada, visto que não se adéqua 
ao referido contexto. Sendo a referida locução conjuntiva utilizada, causaria um problema de coesão 
textual, havendo a necessidade da flexão verbal. Sendo assim, o conectivo que, ao ser usado para 
substituir a condicional “se” não iria interferir na coesão da frase, é a conjunção “caso”, constante na 
alternativa “A”, conforme gabarito divulgado. Ademais, cumpre esclarecer que, embora as gramáticas 
apresentem várias possibilidades de conjunções, nem sempre é possível utilizá-las distintamente. Há de se 
observar a adequação da conjunção à organização gramatical da frase, o que, não sendo observado, pode 
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comprometer a coesão e, consequentemente, a clareza e harmonia da frase. Diante do exposto, mantém-
se a questão com o respectivo gabarito. 

 
404 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
QUESTÃO Nº 6 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que Embora a alternativa B apresente uma locução conjuntiva condicional (Desde que), no contexto da 
oração prevista no enunciado, a referida locução conjuntiva, não pode ser usada, visto que não se adéqua 
ao referido contexto. Sendo a referida locução conjuntiva utilizada, causaria um problema de coesão 
textual, havendo a necessidade da flexão verbal. Sendo assim, o conectivo que, ao ser usado para 
substituir a condicional “se” não iria interferir na coesão da frase, é a conjunção “caso”, constante na 
alternativa “A”, conforme gabarito divulgado. Ademais, cumpre esclarecer que, embora as gramáticas 
apresentem várias possibilidades de conjunções, nem sempre é possível utilizá-las distintamente. Há de se 
observar a adequação da conjunção à organização gramatical da frase, o que, não sendo observado, pode 
comprometer a coesão e, consequentemente, a clareza e harmonia da frase. Diante do exposto, mantém-
se a questão com o respectivo gabarito. 
405 E 406 –PSICÓLOGO  
QUESTÃO Nº 6 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que Embora a alternativa B apresente uma locução conjuntiva condicional (Desde que), no contexto da 
oração prevista no enunciado, a referida locução conjuntiva, não pode ser usada, visto que não se adéqua 
ao referido contexto. Sendo a referida locução conjuntiva utilizada, causaria um problema de coesão 
textual, havendo a necessidade da flexão verbal. Sendo assim, o conectivo que, ao ser usado para 
substituir a condicional “se” não iria interferir na coesão da frase, é a conjunção “caso”, constante na 
alternativa “A”, conforme gabarito divulgado. Ademais, cumpre esclarecer que, embora as gramáticas 
apresentem várias possibilidades de conjunções, nem sempre é possível utilizá-las distintamente. Há de se 
observar a adequação da conjunção à organização gramatical da frase, o que, não sendo observado, pode 
comprometer a coesão e, consequentemente, a clareza e harmonia da frase. Diante do exposto, mantém-
se a questão com o respectivo gabarito. 

 
 
 

402 – TÉCNICO DESPORTIVO 
QUESTÃO Nº 6 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que Embora a alternativa B apresente uma locução conjuntiva condicional (Desde que), no contexto da 
oração prevista no enunciado, a referida locução conjuntiva, não pode ser usada, visto que não se adéqua 
ao referido contexto. Sendo a referida locução conjuntiva utilizada, causaria um problema de coesão 
textual, havendo a necessidade da flexão verbal. Sendo assim, o conectivo que, ao ser usado para 
substituir a condicional “se” não iria interferir na coesão da frase, é a conjunção “caso”, constante na 
alternativa “A”, conforme gabarito divulgado. Ademais, cumpre esclarecer que, embora as gramáticas 
apresentem várias possibilidades de conjunções, nem sempre é possível utilizá-las distintamente. Há de se 
observar a adequação da conjunção à organização gramatical da frase, o que, não sendo observado, pode 
comprometer a coesão e, consequentemente, a clareza e harmonia da frase. Diante do exposto, mantém-
se a questão com o respectivo gabarito. 
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401 - ADMINISTRADOR HOSPITALAR 
QUESTÃO Nº 9 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que A questão 9 aborda a regência verbal. O candidato deveria assinalar a alternativa que apresenta as 
frases em que a regência verbal foi corretamente empregada. Dentre as possibilidades apresentadas, a 
única alternativa que apresenta os enunciados corretamente formulados é a alternativa “C”. Assim sendo, 
somos pela alteração do gabarito, de forma que seja considerada correta a alternativa “C” e não a 
alternativa E, conforme divulgado. Entretanto, a alegação do candidato de que a ordem numérica dos 
enunciados está incorreta não procede. 

 
402 – ENFERMEIRO 
QUESTÃO Nº 9 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que A questão 9 aborda a regência verbal. O candidato deveria assinalar a alternativa que apresenta as 
frases em que a regência verbal foi corretamente empregada. Dentre as possibilidades apresentadas, a 
única alternativa que apresenta os enunciados corretamente formulados é a alternativa “C”. Assim sendo, 
somos pela alteração do gabarito, de forma que seja considerada correta a alternativa “C” e não a 
alternativa E, conforme divulgado. Entretanto, a alegação do candidato de que a ordem numérica dos 
enunciados está incorreta não procede. 

 
403 – ENGENHEIRO CIVIL 
QUESTÃO Nº 9 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que A questão 9 aborda a regência verbal. O candidato deveria assinalar a alternativa que apresenta as 
frases em que a regência verbal foi corretamente empregada. Dentre as possibilidades apresentadas, a 
única alternativa que apresenta os enunciados corretamente formulados é a alternativa “C”. Assim sendo, 
somos pela alteração do gabarito, de forma que seja considerada correta a alternativa “C” e não a 
alternativa E, conforme divulgado. Entretanto, a alegação do candidato de que a ordem numérica dos 
enunciados está incorreta não procede. 

 
404 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
QUESTÃO Nº 9 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que A questão 9 aborda a regência verbal. O candidato deveria assinalar a alternativa que apresenta as 
frases em que a regência verbal foi corretamente empregada. Dentre as possibilidades apresentadas, a 
única alternativa que apresenta os enunciados corretamente formulados é a alternativa “C”. Assim sendo, 
somos pela alteração do gabarito, de forma que seja considerada correta a alternativa “C” e não a 
alternativa E, conforme divulgado. Entretanto, a alegação do candidato de que a ordem numérica dos 
enunciados está incorreta não procede. 
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405 E 406 –PSICÓLOGO  
QUESTÃO Nº 9 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que A questão 9 aborda a regência verbal. O candidato deveria assinalar a alternativa que apresenta as 
frases em que a regência verbal foi corretamente empregada. Dentre as possibilidades apresentadas, a 
única alternativa que apresenta os enunciados corretamente formulados é a alternativa “C”. Assim sendo, 
somos pela alteração do gabarito, de forma que seja considerada correta a alternativa “C” e não a 
alternativa E, conforme divulgado. Entretanto, a alegação do candidato de que a ordem numérica dos 
enunciados está incorreta não procede. 
 
402 – TÉCNICO DESPORTIVO 

QUESTÃO Nº 9 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que A questão 9 aborda a regência verbal. O candidato deveria assinalar a alternativa que apresenta as 
frases em que a regência verbal foi corretamente empregada. Dentre as possibilidades apresentadas, a 
única alternativa que apresenta os enunciados corretamente formulados é a alternativa “C”. Assim sendo, 
somos pela alteração do gabarito, de forma que seja considerada correta a alternativa “C” e não a 
alternativa E, conforme divulgado. Entretanto, a alegação do candidato de que a ordem numérica dos 
enunciados está incorreta não procede. 

 
 

401 - ADMINISTRADOR HOSPITALAR 
QUESTÃO Nº 21 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer  
que a formulação está clara que o desconto é sobre o valor da internação e não sobre o valor efetivamente 
pago. Ou seja: 2.661,01 com desconto de 8%. R$ 2.661,01 x 8% = R$ 212,88.   Então:  R4 2.661,01 – R$ 
212,88 = R$ 2.448,13. Se fosse para o valor de R$ 2.643,98, como preconiza o requerente, a pergunta 
seria: “Um hospital recebeu o valor de internamento com 8% de desconto sobre o valor efetivamente pago 
de R$ 2.448,13 que, somado mais 8% forma um montante de  R$ 2.643,98. 

 
401 - ADMINISTRADOR HOSPITALAR 
QUESTÃO Nº 24 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que Segundo LEMES JUNIOR Et ali, 2010, o GAF - Grau de Alavangem Financeira é mensurado dividindo-
se a variação percentual do crescimento do Lucro Operacional ou LAJIR, pelo percentual da variação do 
crescimento da Receita. Então teremos: 
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202 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
QUESTÃO Nº 22 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que a questão nº 22 não trata do conteúdo questionado, portanto o recurso está indeferido. 

 
202 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
QUESTÃO Nº 24 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que Conforme o Livro Ensinando a Cuidar em Saúde Pública pg 376, dividem-se as intervenções cirúrgicas   
em limpa; potencialmente contaminada , contaminada e infectada. Recurso indeferido. 
 
402 – ENFERMEIRO 
QUESTÃO Nº 24 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que a alternativa correta não era a letra “E” , portanto não influenciou em nada a  resposta. Recurso 
indeferido. 
 
402 – ENFERMEIRO 
QUESTÃO Nº 26 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que o erro na escrita não influência na análise da resposta, pois o entendimento é claro que a palavra era 
alcoolismo. Recurso indeferido. 
 
402 – ENFERMEIRO 
QUESTÃO Nº 30 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  
  Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que se mantém a reposta, pois entre as outras alternativas não existe nenhuma(b) analisar e priorizar o 
contexto de vulnerabilidade; c) mostrar agentes etiológicos e mecanismo de tratamento;d) realizar o teste 
rápido imediatamente,e) realizar uma  avaliação com todos ao membros da equipe durante o atendimento 
que faça parte do momento  de apresentação e acolhimento, e o entendimento de “o mínimo” e “um 
mínimo” não muda o significado da ação.Recurso indeferido. 
 
 



 

 

 
RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS 

      CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR 

 

 

 

 
402 – ENFERMEIRO 
QUESTÃO Nº 32 
RESULTADO DA ANÁLISE: Anulada 
JUSTIFICATIVA:  
 

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que recurso deferido, faltou à palavra exceto. - questão anulada. 

 
205 - FISCAL DE TRIBUTOS 
QUESTÃO Nº 28 
RESULTADO DA ANÁLISE: Indeferido 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que pela improcedência. O enunciado da questão 28 (objeto do recurso)  não deixa dúvida quanto ao que 
se pede:  “Com referência ao tributos, assinale a alternativa INCORRETA”. 
 
A alternativa C é a única opção incorreta da questão, haja vista que taxa é tributo vinculado. 
 
Vejamos o seguinte entendimento de Eduardo Sabbag: 
 
“A taxa é tributo imediatamente vinculado à ação estatal, atrelando-se à atividade pública, e não à ação do 
particular”.  
 
Continua: 
 
“Diferindo do imposto, mostra-se como exação bilateral, contraprestacional e sinalagmática. Seu 
disciplinamento vem expresso no art. 145, II da CF, c/c o art. 77, caput do CTN: “Art. 145. A União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: (...) II – taxas, em razão 
do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos  a sua disposição”. “Art. 77. As taxas cobradas pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm 
como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”. 

1
 (grifamos) 

 
O autor citado pela Recorrente, Geraldo Ataliba, diferentemente de outros autores, adota a classificação 
bipartida, de tributos vinculados e não vinculados (a uma atuação estatal). Se a hipótese de incidência do 
tributo for uma atuação estatal, tem-se uma taxa ou uma contribuição (tributos vinculados). Se a hipótese de 
incidência for um fato  qualquer que não configure atuação estatal, tem-se um imposto(tributo não 
vinculado).

2
 

 
Portanto, o entendimento do autor citado pela Recorrente está em conformidade com o objeto da questão, 
ou seja, taxa é tributo vinculado a uma atuação estatal. Logo, se a questão pede para assinalar a alternativa 
INCORRETA, no momento em que a alternativa C afirma que taxa é tributo não vinculado, esta é a única 
opção a ser assinalada. 
 
 
A Recorrente confirma em suas razões recursais o que se afirma acima, in verbis: 
 
“(...) também no parágrafo 8º Tributos não vinculados são aqueles que prescindem da existência de 

                                                 
1
 Sabbag, Eduardo de Moraes, Elementos do Direito, V.3 – Direito Tributário, 11ª edição, editora Revista 

dos Tribunais, 2009, páginas 80 e 81. 
2
 www.editoraferreira.com.br (CAPÍTULO II, TRIBUTO (2ª parte). 

http://www.editoraferreira.com.br/
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qualquer contraprestação estatal para que sejam cobrados, constituindo-se na característica mais marcante 
dos impostos”. 
 
Insta esclarecer que imposto não é gênero de tributo, ou seja, taxa não é imposto.  Tributo é gênero do qual 
são espécies os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, os empréstimos compulsórios e as 
contribuições sociais. 
 
Assim, em análise às razões recursais e ao enunciado da questão nº 28, pugnamos pela improcedência 
total do recurso, eis que a alternativa C é a única que responde ao enunciado. 

 
 

407 - TÉCNICO DESPORTIVO 
QUESTÃO Nº 31 
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar 
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:  

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que os dois recursos contrários a questão 31 que apontam a alternativa C como correta e não a alternativa 
E procedem. Portanto, sugiro que o gabarito seja alterado, sendo substituída a alternativa E pela C como a 
correta.  
 
 
 

 
 Art. 2º – Os Gabaritos Oficiais Pós Recursos serão divulgado à partir do dia 14 de outubro no 

endereço eletrônico http://www.fafipa.org/concurso/ 

 
 Art. 3º – Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem 
sido considerados improcedentes.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paranavaí, 26 de Setembro de 2011. 
FAFIPA – Fundação de Apoio a Fafipa 
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