
  
TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ 

SBMG S/A 

  
 

CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 001/SBMG/2015 
 

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS 

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

deferidos, de acordo com o subitem 13.16 do Edital de Abertura nº 001/SBMG/2015 do Concurso para Emprego Público 

dos Terminais Aéreos de Maringá – SBMG S/A, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito 

preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 001/SBMG/2015:  

13.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas 

objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

13.9 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, 

o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

13.10 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a 

todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

 

CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO 

QUESTÃO Nº 23 

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, pois os órgãos ATS deverão 

arquivar as FPV, em arquivo próprio e em ambiente fechado e seguro, por um prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data 

registrada na FPV. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 24 

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 um erro na elaboração das alternativas. Portanto recurso 

deferido. 

 

TÉCNICO EM INFORMAÇÃO AERONÁUTICA 

QUESTÃO Nº 30 

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 o tema abordado pela questão não contempla o Conteúdo Programático 

previsto em edital. Portanto recurso deferido. 

 

TÉCNICO EM METEOROLOGIA 

QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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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 mais de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo 

enunciado da questão. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

CONTADOR 

QUESTÃO Nº 25 

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 alternativa correta corresponde ao conceito de “ Ativo Circulante” e 

não de “Ativo não Circulante” conforme é solicitado na questão. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 32 

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 formulação da questão que impossibilitou o entendimento por 

parte dos candidatos. Portanto recurso deferido. 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br 

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

improcedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paranavaí, 20 de Maio de 2015 

Fundação de Apoio à UNESPAR 

http://www.fundacaofafipa.org.br/

