
 

 

 
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 16.10 do Edital de Abertura nº 01/2011 da 

Prefeitura Municipal de Tamboara – 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 109: AUXILIAR MECÂNICO  

QUESTÃO Nº. 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso Indeferido 

JUSTIFICATIVA:  

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a questão 18 esta clara quanto à forma de aquisição da maquina de lavar, quando na questão se afirma 

“Claudia comprou uma maquina de lavar roupas para pagar em três parcelas: R$ 56,00 de entrada e mais 

três vezes de R$40 reais.” Os R$ 56,00 refere-se apenas a entrada dada na aquisição da maquina de lavar, 

quanto as parcelas não há o que se discutir, elas são realmente 3 parcelas que no enunciado é 

afirmado “...e mais três vezes...” . 

 

CARGO 110: MOTORISTA 

QUESTÃO Nº. 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso Indeferido 

JUSTIFICATIVA:  

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a questão 18 esta clara quanto à forma de aquisição da maquina de lavar, quando na questão se afirma 

“Claudia comprou uma maquina de lavar roupas para pagar em três parcelas: R$ 56,00 de entrada e mais 

três vezes de R$40 reais.” Os R$ 56,00 refere-se apenas a entrada dada na aquisição da maquina de lavar, 

quanto as parcelas não há o que se discutir, elas são realmente 3 parcelas que no enunciado é 

afirmado “...e mais três vezes...” . 
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CARGO 111: OPERADOR DE MOTONIVELADORA  

QUESTÃO Nº. 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso Indeferido 

JUSTIFICATIVA:  

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a questão 18 esta clara quanto à forma de aquisição da maquina de lavar, quando na questão se afirma 

“Claudia comprou uma maquina de lavar roupas para pagar em três parcelas: R$ 56,00 de entrada e mais 

três vezes de R$40 reais.” Os R$ 56,00 refere-se apenas a entrada dada na aquisição da maquina de lavar, 

quanto as parcelas não há o que se discutir, elas são realmente 3 parcelas que no enunciado é 

afirmado “...e mais três vezes...” . 

 

CARGO 112: OPERADOR DE PÁ-CARREGADEIRA 

QUESTÃO Nº. 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso Indeferido 

JUSTIFICATIVA:  

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a questão 18 esta clara quanto à forma de aquisição da maquina de lavar, quando na questão se afirma 

“Claudia comprou uma maquina de lavar roupas para pagar em três parcelas: R$ 56,00 de entrada e mais 

três vezes de R$40 reais.” Os R$ 56,00 refere-se apenas a entrada dada na aquisição da maquina de lavar, 

quanto as parcelas não há o que se discutir, elas são realmente 3 parcelas que no enunciado é 

afirmado “...e mais três vezes...” . 

 

CARGO 113: PEDREIRO 

QUESTÃO Nº. 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso Indeferido 

JUSTIFICATIVA:  

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a questão 18 esta clara quanto à forma de aquisição da maquina de lavar, quando na questão se afirma 

“Claudia comprou uma maquina de lavar roupas para pagar em três parcelas: R$ 56,00 de entrada e mais 

três vezes de R$40 reais.” Os R$ 56,00 refere-se apenas a entrada dada na aquisição da maquina de lavar, 

quanto as parcelas não há o que se discutir, elas são realmente 3 parcelas que no enunciado é 

afirmado “...e mais três vezes...” . 
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CARGO 301: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

QUESTÃO Nº. 22 

RESULTADO DA ANÁLISE: Anulada 

JUSTIFICATIVA:  

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a questão será anulada. 

CARGO 301: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

QUESTÃO Nº. 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso Indeferido 

JUSTIFICATIVA:  

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a questão 24 está correta conforme: Técnicas Básicas de Enfermagem/ Organizadoras Vanda Cristina 

dos Santos Passos; Andrea C. Bressane Volpato. 2.ed.__São Paulo: Martinari, 2007.272p. 

 

CARGO 401: FARMACÊUTICO 

QUESTÃO Nº. 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 

JUSTIFICATIVA:  

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a esta questão será anulada, pois havia duas alternativas iguais “C” e “E”. 

 

CARGO 402: ODONTÓLOGO 

QUESTÃO Nº. 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 

JUSTIFICATIVA:  

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a esta questão será anulada, pois havia duas alternativas iguais “C” e “E”. 
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CARGO 402: ODONTÓLOGO 

QUESTÃO Nº. 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso Indeferido 

JUSTIFICATIVA:  

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que de acordo com o livro Caminhos da Polpa, pag499, Cohen e Burns. 

 

O bloqueio do nervo palatino anterior produz anestesia  dos tecidos moles e duros, estendendo-se do 

terceiro molar  até ao primeiro pré molar. 

Anestesia intrapulpar : colocar no dente uma bolinha de algodao saturada com solucao  

anestésica. Depois aguardar 30 segundos, comprimir o algodao, de modo que fique justo, na area da 

exposicao da polpa. Poderá haver alguma sensibilidade, mas a area tornar-se-a insensível em 2 a 3 

minutos. O algodao é removido e a injecao direto na polpa proporcionará anestesia adequada. 

O nervo naso palatino inerva os tecidos moles e duros da pre-maxila até a regiao distal do primeiro pré 

molar, onde se encontram fibras do nervo palatino anterior. 

 

CARGO 402: ODONTÓLOGO 

QUESTÃO Nº. 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso Indeferido 

JUSTIFICATIVA:  

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que de acordo com o livro Uma Abordagem Clínica, pag 304, autor Gorankoch, Per Rasmussen e outros. 

Mucocele e Ranula: cistos dos tecidos moles. 

Cisto do ducto nasopalatino e cisto do globulo maxila: cisto nao odontogênico. 

Cisto radicular: cisto inflamatório 

Cisto dentígero: cisto odontogênico de desenvolvimento 

Cisto de erupçao e paradentário: cisto odontogênico de desenvolvimento. 

Cisto traumático: cisto nao epiteliais dos maxilares. 
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CARGO 403: MÉDICO PEDIATRA 

QUESTÃO Nº. 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 

JUSTIFICATIVA:  

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que a esta questão será anulada, pois havia duas alternativas iguais “C” e “E”. 

 

CARGO 404: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

QUESTÃO Nº. 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso Indeferido 

JUSTIFICATIVA:  

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que foi solicitado que o candidato assinale a alternativa que contenha as informações CORRETAS.  

 

Vejamos: 

I. CD e DVD são tipos de memória. 

CORRETO – São memórias (memória Secundária).  

II. Adaptadores Wifi permitem o acesso à internet através de cabos de Fibra Óptica. 

INCORRETO – Adaptadores Wifi permitem acesso à internet “sem fio”. 

III. A porta USB permite que o usuário conecte periféricos sem a necessidade de desligar o computador. 

CORRETO – USB tem característica Pluq and Play (“ligar e usar”). 

IV. A C.P.U. (central processing unit) pode conter portas USB e saída para monitor LCD. 

INCORRETO – A C.P.U. (central processing unit), ou processador, tem papel parecido ao cérebro no 

computador e é composta basicamente pelos seguintes componentes: ULA, Unidade de Controle, 

Registradores e Memória cache. 

 

Alternativa CORRETA: (B) Apenas I e III. 

 

Fica mantida a alternativa divulgada pelo gabarito oficial. 
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CARGO 405: PROFESSOR  

QUESTÃO Nº. 14 

RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso Indeferido 

JUSTIFICATIVA:  

 

 Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 

que foi solicitado que o candidato assinale a alternativa que contenha as informações CORRETAS.  

 

Vejamos: 

I. CD e DVD são tipos de memória. 

CORRETO – São memórias (memória Secundária).  

II. Adaptadores Wifi permitem o acesso à internet através de cabos de Fibra Óptica. 

INCORRETO – Adaptadores Wifi permitem acesso à internet “sem fio”. 

III. A porta USB permite que o usuário conecte periféricos sem a necessidade de desligar o computador. 

CORRETO – USB tem característica Pluq and Play (“ligar e usar”). 

IV. A C.P.U. (central processing unit) pode conter portas USB e saída para monitor LCD. 

INCORRETO – A C.P.U. (central processing unit), ou processador, tem papel parecido ao cérebro no 

computador e é composta basicamente pelos seguintes componentes: ULA, Unidade de Controle, 

Registradores e Memória cache. 

 

Alternativa CORRETA: (B) Apenas I e III. 

Fica mantida a alternativa divulgada pelo gabarito oficial. 

 

 Art. 2º – Os Gabaritos Oficiais Pós Recursos serão divulgado a partir do dia 07 de março 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, 07 de Março de 2012. 

Fundação de Apoio a FAFIPA 

 

 

 

 

 

http://www.aocp.com.br/

