
 
 

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. 001/2014, da Prefeitura do Município de São João do Caiuá – 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°. 001/2014, 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 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. 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
QUESTÃO Nº 03 
RESULTADO DA ANÁLISE:  ANULADA 
JUSTIFICATIVA: 

Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para essa questão, temos 
a esclarecer que houve erro de digitação. A alternativa (C) deveria constar a palavra “Queira 
Deus”, quando apresentou “Queria Deus”. Dessa maneira, informamos que a questão está 
ANULADA. 

 
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
QUESTÃO Nº 15 
RESULTADO DA ANÁLISE:  ANULADA 
JUSTIFICATIVA: 
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que houve um erro de digitação no texto da alternativa apontada como sendo a 
CORRETA. A palavra VICE foi substituída por VIVE, podendo dessa forma, prejudicar a 
interpretação da questão por parte do candidato. 
 
Vejamos a maneira que consta na prova: 
 (A) Atual Vive-presidente do Brasil. 
Vejamos agora, a maneira que deveria constar na prova: 
 (A) Atual Vice-presidente do Brasil. Dessa maneira, informamos que a questão está 
ANULADA. 
 

NÍVEL SUPERIOR - ESPECÍFICAS 
 
CARGO 403: FARMACÊUTICO  
QUESTÃO Nº 21 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERADA A ALTERNATIVA 
JUSTIFICATIVA: 
 Prezado candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a 
esclarecer que o gabarito foi alterado  de (D) para a alternativa (B). A alternativa correta é a 
alternativa (B) – seleção de medicamentos. Dessa maneira, informamos que a fica alterada 
de (D) para  (B). 

 
 
 
 
 


