
 
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE CAMBARÁ-PR 
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, de acordo com o subitem 13.16 do Edital de Abertura nº. 
01/2014, da Prefeitura do Município de Cambará – Estado do Paraná, 
interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

 
 Art. 1º - Conforme subitem 13.9 do Edital de Abertura n° 01/2014, 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 13.10 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. 
 

ESPECIFICAS DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

CARGO 403: MÉDICO AUDITOR 
QUESTÃO Nº 22 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA:  
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta 
questão, temos a esclarecer que a ausência de alternativa que seja 
indubitavelmente mais adequada já que o estudo em questão envolve variáveis 
complexas. Pode-se, por exemplo, utilizar o caso-controle aninhado a uma 
coorte. Dessa forma, os casos e controles são selecionados no decorrer de 
uma coorte pré definida, na qual algumas informações sobre exposições e 
fatores de risco já encontram-se definidos. O estudo de caso controle por si só, 
encontra vários óbices como a ausência de possibilidade de se estimar risco ou 
incidência diretamente; estima-se o Odds-ratio e somente um desfecho pode 
ser analisado; existe ainda grande susceptibilidade a vieses: especialmente 
viés de seleção, amostragem diferencial entre casos e controles além de vies 
de informação (memória) ou medida retrospectiva das variáveis preditoras. 
Dessa maneira, informamos que a questão está anulada. 
  


