
 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ 

RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS 

      CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR 

 
 
 
 

 

 
A FAFIPA – Fundação de Apoio à FAFIPA, no uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICOS os pareceres dos recursos deferidos e indeferidos, de acordo com o 
subitem 14.16 do Edital de Abertura nº. 014/2013, da Prefeitura Municipal de Maringá – Estado 
do Paraná, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

 
 Art. 1º - Conforme subitem 14.9 do Edital de Abertura n° 014/2013, se da análise do 
recurso resultar anulação de questão (ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o 
resultado será recalculado de acordo com o novo gabarito, independentemente de os 
candidatos terem recorrido e subitem 14.10 no caso de anulação de questão (ões) integrante(s) 
da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive 
aos que não tenham interposto recurso. 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

 
CARGO 101: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO  
QUESTÃO Nº 06 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que o enunciado busca contextualizar o candidato 
a uma realidade textual que, possivelmente, pode ser encontrada em jornais, 
revistas, gibis ou internet – a tirinha. Após essa assertiva, o candidato deveria 
observar, dentre as alternativas apresentadas, a mais adequada à 
caracterização de um texto como esse. Diante disso, a alternativa (B) prevalece 
de forma a se constituir a única opção correta para esta questão. Em relação à 
alternativa (A), é certo que a tirinha (como qualquer texto) traz uma informação, 
no entanto, não há parágrafos curtos; em (C), há a descrição de uma cena do 
dia a dia, mas não há estrofes (não se trata de canção ou poema); em (D), não 
se trata de notícia e de tópicos – é uma narrativa, uma história, contada por 
meio de diálogos. O que há na tirinha, em termos de estrutura, balões, quadros 
e diálogos. O humor é construído por meio da provocação embutida no 
pensamento da esposa, a respeito da atitude do marido – comprovada no 
último quadro. Em tirinhas, o humor não se constrói a partir do semblante de 
cada personagem (se alegres ou divertidos), mas a partir da interação entre o 
verbal (texto) e o não-verbal (imagem) – no plano do conteúdo, portanto. 
Dessa maneira, a alternativa (B) continua sendo válida. 
 
 
CARGO 101: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO  
QUESTÃO Nº 15 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos 
a esclarecer que segundo o enunciado, João tem 4 anos e seu irmão tem 7 anos a 
mais que ele, 
Portanto: 



João – 4 anos 
Seu irmão – 4+7=11 anos 
Os dois possuem juntos 4+11=15 anos.  
Dessa maneira, a alternativa (C) continua sendo válida. 
 

 
CARGO 101: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO  
QUESTÃO Nº 17 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, 
temos a esclarecer que Para fazer os potes de doces artesanais, Joana tem uma 
despesa fixa de R$ 500,00, mais R$ 2,80 por pote de doce produzido. 
Se ela produziu 40 potes, as despesas ficaram em 500+(40x2,80)=612. Portanto ela 
gastou R$612,00 na produção. 
Joana vende cada pote a R$20,00, então, na venda dos 40 potes ela recebeu um total 
de R$800,00. 
O lucro será dado pelo total das vendas menos o custo da produção: 800-612=188. 

Portanto, o lucro foi de R$188,00. Dessa maneira, a alternativa (D) 
continua sendo válida. 

 
 

CARGO 101: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO  
QUESTÃO Nº 20 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA:  

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que houve erro de digitação no enunciado, em vez 
de R$300,00 era para ser R$3000,00, assim totalizando R$50,00 para cada um 
do grupo, conforme alternativa D. Por se tratar de erro de digitação ficam 
deferidos os recursos interpostos, sendo anulada a questão. 

 
 

 
 


