
RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS

      CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR

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 15.18 do Edital de Abertura nº 01/2012  
(Concurso Público) do Governo Municipal de Marialva – Estado do Paraná, interpostos contra as questões 
da prova objetiva e ao gabarito preliminar.

Art.  1º   -  Conforme subitem 15.10 do Edital  de Abertura n° 01/2012, 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 201: FISCAL DE OBRAS – CARGO 202: OPERADOR DE PABX – CARGO 203: TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO – CARGO 301: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
QUESTÃO Nº 06
RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.
JUSTIFICATIVA: 

Prezados  Candidatos  em  resposta  aos  recursos  interpostos,  para  esta  questão,  temos  a 
esclarecer que o gabarito será alterado de alteranativa  “C” (adversidade) para  “B” (adição). Portanto, 
recurso deferido.

CARGO 403: MÉDICO PLANTONISTA DIURNO – CARGO 404: MÉDICO PLANTONISTA NOTURNO
QUESTÃO Nº 33
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
JUSTIFICATIVA: 
Prezados Candidatos em resposta aos recursos interpostos, para esta questão, temos a esclarecer que a 
questão será anulada, uma vez que nos hospitais toda administração de substâncias por via venosa é feita 
seguindo rígidos padrões de higiene, exatamente para se evitar jogar bactérias diretamente na circulação.
Esse cuidado raramente ocorre em usuários de drogas intravenosas, como cocaína e heroína. Além da 
pouca  higiene  na  hora  da  administração,  essas  substâncias  não  são  estéreis.  O  resultado  final  é  a 
administração de quantidades elevadas de bactérias diretamente na circulação sanguínea. Quanto maior for 
o número de bactérias circulantes, maior o risco de endocardite. Normalmente a endocardite em usuários de 
drogas IV é grave e causada pela bactéria Staphylococcus aureus. Portanto, recurso deferido.

CARGO 403: MÉDICO PLANTONISTA DIURNO – CARGO 404: MÉDICO PLANTONISTA NOTURNO
QUESTÃO Nº 36
RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.
JUSTIFICATIVA: 
Prezados Candidatos em resposta aos recursos interpostos, para esta questão, temos a esclarecer que a 
questão  será  anulada,  tendo  em  vista  a  inexistência  de  alternativa  correta,  uma  vez  que  a  acidose 
respiratória aguda frequentemente é uma urgência médica e as principais causas são: barotrauma, DPOC, 
SARA,  asma,  obstrução,  hipercapnia  permissiva,  hipoventilação,  obesidade e  outras.  Portanto,  recurso 
deferido.

Art. 2º Os Gabaritos Oficiais-Pós Recursos serão divulgados no site http://www.fafipa.org/concurso  /  

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

Paranavaí, 05 de Abril de 2.012.
FAFIPA – Fundação de Apoio a Fafipa
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