
 
 

A Fundação de Apoio à UNESPAR - Campus de Paranavaí, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICOS os pareceres dos recursos deferidos, de acordo 
com o subitem 14.16 do Edital de Abertura nº. 002/2014, da Prefeitura Municipal de 
Mercedes – 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° 002/2014, 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. 
 
 

COMUNS - NÍVEL SUPERIOR 
 
CARGOS: Cirurgião Dentista, Farmacêutico, Médico Clínico Geral Ambulatorial, Médico 
Clínico Geral Plantonista, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Pediatra,  
Médico Veterinário. 
QUESTÃO Nº12 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA: 

 
 Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que nenhuma das alternativas se encaixa na resposta correta, por um erro de 
digitação, faltou o algarismo “1” na frente das respostas.  
Observe pelo diagrama:  

 
Portanto, a resposta correta deveria ser 150, e não 50 como está no gabarito. Dessa 

maneira, informamos que a questão está ANULADA. 
 

ESPECÍFICAS - NÍVEL SUPERIOR 
 
CARGO 403 e 404 : Médico Clínico Geral Ambulatorial, Médico Clínico Geral Plantonista 
QUESTÃO Nº 25 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA 
JUSTIFICATIVA: 

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

esclarecer que por erro de digitação a resposta publicada como correta  a alternativa (B), 
porém a resposta correta é a alternativa (C).Dessa maneira, informamos que fica alterada a 
alternativa CORRETA de (B) para (C). 

 
CARGO 406: PEDIATRA  
QUESTÃO Nº 30 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA 
JUSTIFICATIVA: 

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

esclarecer que por erro de digitação a resposta publicada como correta  a alternativa (A), 
porém a resposta correta é a alternativa (D).Dessa maneira, informamos que fica alterada a 
alternativa CORRETA de (A) para (D). 
 



CARGO 406: MÉDICO VETERINÁRIO 
QUESTÃO Nº 24 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA: 

 
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, 

temos a esclarecer que tendo em vista que a alternativa “C” e “D” também estão corretas, 
assim sendo, a referida questão apresenta três alternativas corretas “C” “D” e “B”. Dessa 
maneira, informamos que a questão está ANULADA. 

 
CARGO 406: MÉDICO VETERINÁRIO 
QUESTÃO Nº 27 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA 
JUSTIFICATIVA: 

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

esclarecer que por erro de digitação a resposta publicada como correta  a alternativa (D), 
porém a resposta correta é a alternativa (C).Dessa maneira, informamos que fica alterada a 
alternativa CORRETA de (D) para (C). 
 
 
 
 
 
 
 
 


