
 
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

IVAIPORÃ 
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 15.16 
do Edital de Abertura nº. 31/2014, da Prefeitura do Município de Ivaiporã – 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° 31/2014, 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. 
 

 
ESPECIFICAS NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

 
CARGO 201: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
QUESTÃO Nº 33 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA:  

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

esclarecer que por erro de elaboração das alternativas, a questão será anulada. Dessa maneira, 
informamos que a questão está anulada. 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 
CARGO 401 AO 416: ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, 
FARMACÊUTICO / BIOQUÍMICO, FISIOTERAPÊUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO, MÉDICO 
PEDIATRA, VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, PEDAGOGO, PROCURADOR, PROFESSOR, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PSICOLÓGO. 
QUESTÃO Nº 13 
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 enunciado da alternativa apontada como 
CORRETA, induzindo o candidato ao ERRO. 
Vejamos o texto oficial da alternativa considerada CORRETA:  
(C) WodArt. 
O correto seria: 
(C) WordArt 
 
Dessa maneira, informamos que a questão está anulada. 
 
CARGO 401 AO 416: ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, 
FARMACÊUTICO / BIOQUÍMICO, FISIOTERAPÊUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO, MÉDICO 
PEDIATRA, VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, PEDAGOGO, PROCURADOR, PROFESSOR, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PSICOLÓGO. 
QUESTÃO Nº 27 
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 enunciado da alternativa apontada como 
CORRETA, induzindo o candidato ao ERRO. 
 
Vejamos o texto oficial da alternativa considerada CORRETA: 
(C) Self.. 
 

O correto seria: 
(C) Selfie. 

Dessa maneira, informamos que a questão está anulada. 



 
ESPECIFICAS DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
CARGO 403: ENFERMEIRO  
QUESTÃO Nº 36 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 
JUSTIFICATIVA:  

 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que ocorreu erro de digitação, a palavra correta é MICRO ÁREA. Dessa maneira, 
informamos que a questão está anulada. 

           
CARGO 406: FISIOTERAPEUTA  
QUESTÃO Nº 33 
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA 

JUSTIFICATIVA:        
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que a mesma será anulada devido ao erro de digitação onde se diz: “...Na avaliação 
sensitiv' 
a, apresenta sensibilidade parte medial dos membros inferiores...”seria membros superiores. 
Dessa maneira, informamos que a questão está anulada. 

           
CARGO 414: PROFESSOR  
UE QUESTÃO Nº 35 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAR A ALTERNATIVA 

JUSTIFICATIVA:        
 Prezado candidato, temos a esclarecer que a questão foi revista e conforme a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional é dever do Estado garantir o atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino. Portanto, a alternativa C é correta. Conforme o Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil – Estratégias e orientações para a educação de crianças com necessidades 
educacionais especiais, não é o professor que deve garantir condições de acessibilidade aos 
recursos materiais e técnicos apropriados: mobiliário, parques infantis, brinquedos e recursos 
pedagógicos, portanto, a alternativa A é incorreta.  Dessa maneira, substituímos o gabarito 
de (C) para (A).  

CARGO 416: PSICOLÓGO 
QUESTÃO Nº 36 
RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAR A ALTERNATIVA 

JUSTIFICATIVA:        
 Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que houve erro de gabarito. A alternativa correta é a letra B, que afirma: O atestado 
psicológico certifica determinada situação ou estado psicológico de quem o solicita com a 
finalidade de, entre outras, justificar estar apto ou não para atividades especificas, após a 
realização de um processo de avaliação psicológica, dentro do rigor técnico e ético que 
subscreve essa resolução. Dessa maneira substituímos o  gabarito de ( A ) para ( B ). 
 

 

 

 


