
Prefeitura Municipal de Marialva 

Estado do Paraná 

 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2014 
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS 

 

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

dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 17.1.2 do Edital de Abertura nº 1/2014 da Prefeitura do Município de 

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

Art. 1º - Conforme subitem 17.10 do Edital de Abertura n° 1/2014, 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. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - MANHÃ 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 10 

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 três palavras deveriam estar em destaque no excerto, no entanto, 

somente duas palavras foram destacadas. Portanto, recurso deferido. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO Nº 21 

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 “A” para “D”, tendo em vista um erro de digitação, pois no dia 7 de setembro, é 

comemorada a independência do Brasil. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO - MANHÃ 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO Nº 21 

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 “A” para “B”, tendo em vista um erro de digitação, pois as cidades que fazem divisa com 

Marialva são: Mandaguari, Maringá, Sarandi, Astorga, Itambé, Floresta e Bom Sucesso. 

QUESTÃO Nº 27 

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 correta. Portanto, recurso deferido. 



Prefeitura Municipal de Marialva 

Estado do Paraná 

 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2014 
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS 

 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ  

 

 

MÉDICO PLANTONISTA DIURNO 

QUESTÃO Nº 16 

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 que contemplam corretamente ao 

enunciado da questão, sendo elas a letra “C”, pois o exame de escolha para rastreio de mama e de colo de útero não é 

o PCR para vírus híbrido, e a alternativa “D” que está fora do contexto de UBS. Portanto, recurso deferido. 

 

MÉDICO PLANTONISTA NOTURNO 

QUESTÃO Nº 16 

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 que contemplam corretamente ao 

enunciado da questão, sendo elas a letra “C”, pois o exame de escolha para rastreio de mama e de colo de útero não é 

o PCR para vírus híbrido, e a alternativa “D” que está fora do contexto de UBS. 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, 16 de dezembro de 2014 

Fundação de Apoio a UNESPAR 

http://www.fafipa.org/concurso

