
 

 
 
 
 
 

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 15.16 
do Edital de Abertura nº. 001/2013, da Prefeitura Municipal de CAFEARA – Estado do 
Paraná, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

 
 Art. 1º - Conforme subitem 15.9 do Edital de Abertura n° 001/2013, 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 15.10 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 AOS CARGOS DE NÍVEL  FUNDAMENTAL 
 
CARGOS: 
MOTORISTA/OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS/PEDREIRO/SERVIÇOS GERAIS 
DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
 
QUESTÃO Nº 22 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA:  
 
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer 
que, Observe o padrão das contas: 
1 $ 2 = 4 
2 $ 3 = 6 
3 $ 4 = 8 
Podemos perceber que o resultado é a soma dos 2 fatores acrescido de 1 unidade. 
1 $ 2 = 4, ou seja, 1+2+1=4 
2 $ 3 = 6, ou seja, 2+3+1=6 
3 $ 4 = 8, ou seja, 3+4+1=8 
Portanto: 
8 $ 9 = 18, pois, 8+9+1=18. 

Dessa maneira, fica anulada a alternativa. 
 

COMUNS E ESPECIFICAS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DA SÁUDE 
 
QUESTÃO Nº 15 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA  
JUSTIFICATIVA:  
 

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



esclarecer que foi divulgado de forma equivocada a alternativa correta no gabarito provisório. 
Dessa maneira, fica alterada a alternativa no gabarito de (C) para (E). 

 
CARGO: AGENTE DE COMPATE A DENGUE 
 
QUESTÃO Nº 15 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA  
JUSTIFICATIVA:  
 

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que foi divulgado de forma equivocada a alternativa correta no gabarito provisório. 
Dessa maneira, fica alterada a alternativa no gabarito de (C) para (E). 
 
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO Nº 15 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA  
JUSTIFICATIVA:  
 

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que foi divulgado de forma equivocada a alternativa correta no gabarito provisório. 
Dessa maneira, fica alterada a alternativa no gabarito de (C) para (E). 
 
QUESTÃO Nº 40 
RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  
 
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que houve um equívoco na redação do enunciado da questão. Dessa maneira, fica 
anulada a alternativa. 

 
CARGO: ATENDENTE ADMINISTRATIVO 
 
QUESTÃO Nº 15 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA  
JUSTIFICATIVA:  
 

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que foi divulgado de forma equivocada a alternativa correta no gabarito provisório. 
Dessa maneira, fica alterada a alternativa no gabarito de (C) para (E). 
 
CARGO: AUXILIAR DE DENTISTA 
 
QUESTÃO Nº 15 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA  
JUSTIFICATIVA:  
 

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que foi divulgado de forma equivocada a alternativa correta no gabarito provisório. 
Dessa maneira, fica alterada a alternativa no gabarito de (C) para (E). 
 
CARGO: TÉCNICO ENFERMAGEM 
 
QUESTÃO Nº 15 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA  
JUSTIFICATIVA:  
 

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que foi divulgado de forma equivocada a alternativa correta no gabarito provisório. 
Dessa maneira, fica alterada a alternativa no gabarito de (C) para (E). 
 
 
 
 
 



QUESTÃO Nº 26 
RESULTADO DA ANÁLISE:  
JUSTIFICATIVA:  
 
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que houve um erro de digitação no enunciado da questão, era para ser assinalada a 
alternativa incorreta, que justificaria a alternativa (A) que consta no gabarito, já que a 
suspensão da alimentação depende do grau de desidratação e da resposta a reidratação oral. 
Dessa maneira, fica anulada a alternativa. 
 
QUESTÃO Nº 32 
RESULTADO DA ANÁLISE:  
JUSTIFICATIVA:  
 
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer , que Houve um erro de digitação no enunciado da questão, era para ser assinalada 
a alternativa incorreta, que justificaria a bradicardia na alternativa B. Dessa maneira, fica 
anulada a alternativa. 
 

 ESPECIFICAS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
QUESTÃO Nº 36 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA  
JUSTIFICATIVA:  
 

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que foi divulgado de forma equivocada a alternativa correta no gabarito provisório. 
Dessa maneira, fica alterada a alternativa no gabarito de (B) para (C). 
 
QUESTÃO Nº 39 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA  
JUSTIFICATIVA:  
 

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que foi divulgado de forma equivocada a alternativa correta no gabarito provisório. 
Dessa maneira, fica alterada a alternativa no gabarito de (B) para (A). 
 


