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A FAFIPA – Fundação de Apoio à Fafipa, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos 

recursos deferidos, de acordo com o subitem 14.16 do Edital de Abertura nº 003/2014 da Prefeitura do Município de 

Pinhais – Estado do Paraná, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme subitem 14.10 do Edital de Abertura n° 003/2014, 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. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL - MANHÃ 

 

 

MOTORISTA 

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

que a mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, pois o art. 261 do CTB também 

prevê a possibilidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo mínimo de 01 mês. Portanto, recurso deferido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO - MANHÃ 

 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

que a mesma será anulada, tendo em vista que no enunciado faltou a informação se é para dividir o número 51 em 

partes diretamente ou inversamente proporcionais aos números 3, 4 e 10. Portanto, recurso deferido.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO - MANHÃ 

 

 

EDUCADOR INFANTIL 

QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

que a mesma será anulada, tendo em vista um erro de digitação na assertiva correta: Berçário I e I; Maternal I, II e III; 

Pré-Escolar I e II. Desta forma, considerando que o Berçário está organizado em I e II, a questão será anulada. 

Portanto, recurso deferido. 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

QUESTÃO Nº 44 

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 “D” para “C”, tendo em vista que, de acordo com o manual do Ministério da Saúde, a 

única alternativa que condiz com uma situação de risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido é: Apgar menor do 

que 7 no 5º minuto. Portanto, recurso deferido. 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

que a mesma será anulada, tendo em vista tendo em vista que embora a NR-05 do MTE apresente que "5.6 A CIPA 

será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no 

Quadro I desta NR", o item "5.6.4 Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I, a empresa designará um 

responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR, podendo ser adotados mecanismos de participação dos 

empregados, através de negociação coletiva." Pelo fato da pergunta não especificar se o estabelecimento se enquadra 

ou não no previsto no quadro I, a pergunta fica anulada, visto que permite dupla interpretação. Portanto, recurso 

deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ 

 

 

PROFESSOR 

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

que a mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, pois de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, livro de geografia, falar do imaginário em Geografia é procurar compreender os 

espaços subjetivos, os mapas mentais que se constroem para orientar as pessoas no mundo. Portanto, recurso 

deferido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - TARDE 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO Nº 30 
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RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

que a mesma será anulada, tendo em vista que, apesar da coordenação regional/vinculação do Parque Marinho da Ilha 

dos Currais ser em Florianópolis/SC, o parque encontra-se em território paranaense. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR - TARDE 

 

 

BIÓLOGO 

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

esclarecer que a mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas. Portanto, recurso 

deferido. 

 

ENGENHEIRO CARTÓGRAFO 

QUESTÃO Nº 32 

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 “C” para “D”, tendo em vista que uma distância de 2000m (somando-se as quadras) não 

poderia ser representada na escala de 1:6000, onde a maior distância possível seria representada com 33,33cm. Deste 

modo, a escala de 1:15000 seria adequada para a representação. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 38 

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 “C” para “A”, tendo em vista o manual de levantamentos de GPS do IBGE que afirma 

que os sinais de rádio são fontes de interferência (Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/pdf/normas_gps.pdf, consultado em 10/08/2014, página 9, item 

4.2.1). Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

que a mesma será anulada, tendo em vista que a questão não tem solução. Portanto, recurso deferido. 

 

FARMACÊUTICO 

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

que a mesma será anulada, tendo em vista um erro na elaboração do enunciado da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/pdf/normas_gps.pdf
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MÉDICO VETERINÁRIO 

QUESTÃO Nº 49 

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 “D” para “C”, tendo em vista que a artéria que deixa o coração é a artéria aorta. 

Portanto, recurso deferido. 

 

PEDAGOGO 

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

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

que a mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa que contemple corretamente o enunciado 

da questão. Portanto, recurso deferido. 

 

PSICÓLOGO 

QUESTÃO Nº 31 

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 “D” para “C”, tendo em vista que a Psicoterapia Breve é a técnica psicoterápica que tem 

objetivos e tempo limitados. Portanto, recurso deferido. 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso 

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

considerados improcedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Paranavaí, 19 de Agosto de 2014 

FAFIPA – Fundação de Apoio a Fafipa 

http://www.fafipa.org/concurso

