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MUNICÍPIO DE MANDAGUARI 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 

 
PROVAS OBJETIVAS APLICADAS EM 07/07/2019 

JUSTIFICATIVA PARA QUESTÕES ANULADAS E GABARITOS ALTERADOS 
 

CARGO 
Nº 

QUESTÃO 
ÁREA RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Assistente Social 12 Conhecimentos 

específicos 

Questão anulada Maria Lúcia Silva Barroco, em seu texto “A 

inscrição da ética e dos direitos humanos no 

projeto ético-político do Serviço Social”, o 

código de ética de 1993 é o primeiro a 

explicitar o compromisso ético e político com 

os direitos humanos, mas a alternativa A 

afirma de maneira equivocada que a profissão 

é humanista, enquanto o texto aponta para um 

reconhecimento humanista. Anula-se a 

questão por haver mais de uma alternativa 

correta (A e B). 

Auxiliar Administrativo 

Auxiliar de Saúde Bucal 

Orientador Social 

Recepcionista 

14 Matemática Questão anulada A progressão aritmética não tinha uma razão 

constante. O erro material na elaboração do 

enunciado da questão, dificultou o 

entendimento do candidato, justificando-se a 

anulação.  

Economista 16 Conhecimentos 

específicos 

Gabarito alterado O gabarito preliminar indicou 

equivocadamente a alternativa “A” como 

correta. Mas a alternativa correta é a "C", em 

que apenas a afirmativa II é verdadeira. 

Economista 17 Conhecimentos 

específicos 

Gabarito alterado O gabarito preliminar indicou 

equivocadamente a alternativa “A” como 

correta. Mas a alternativa correta é a "D". 

 

Deve-se aplicar a variação esperada para 

todos os elementos, e então verificar a 

variação em G. 

período 1  período 2 

Y1 = 16800  Y2 = 17808 

C1 =  11320  C2 = 11975,2 

I1 =  2200  I2 = 2200 

G1 = 3280  G2 = 3632,8 

 

A variação de G1 para G2 é dada por:  

(3632,8 – 3280) / 3280 = 0,107561 ≈ 10,75% 

 

Economista 18 Conhecimentos 

específicos 

Gabarito alterado O gabarito preliminar indicou 

equivocadamente a alternativa “B” como 

correta. Mas a alternativa correta é a "A". Se 

a economia está na armadilha da liquidez, um 

aumento no gasto público tem seu efeito 

multiplicador máximo sobre o nível de 

equilíbrio da renda. Como a alteração nos 

gastos não gera efeitos na taxa de juros 

público, nenhum gasto com investimento é 

reduzido. 
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Economista 19 Conhecimentos 

específicos 

Gabarito alterado O gabarito preliminar indicou 

equivocadamente a alternativa “A” como 

correta. Mas a alternativa correta é a "B".  

Considerando o cálculo da taxa de juros real 

da economia, (((1+0,065)/(1+0,027))-1)*100, 

temos r = 3,70% 

Assim,  

850 = 0,037 B(t-1) + 4400 – 3750 

200 = 0,037 B(t-1) 

B(t-1) = 5405 ≈ 5400 

 

Eletricista 2 Língua 

portuguesa 

Gabarito alterado Há apenas uma alternativa correta na questão, 

sendo a alternativa "B". O termo 

“insignificante”, indicado na alternativa B, é 

sinônimo de “irrelevante”.  

Eletricista 3 Língua 

portuguesa 

Gabarito alterado Há apenas uma alternativa correta na questão, 

sendo a alternativa "C". O termo 

“pronunciadas” é composto por cinco sílabas: 

pro-nun-ci-a-das. Com isto, está correta 

apenas a alternativa C. 

Eletricista 5 Língua 

portuguesa 

Gabarito alterado Há apenas uma alternativa correta na questão, 

sendo a alternativa "C". A ideia literal do 

autor é expressar que os olhos são como 

meus livros, mas emprega metaforicamente a 

expressão “são meus livros”. As demais 

alternativas não correspondem a esse recurso 

estilístico. 

Eletricista 6 Língua 

portuguesa 

Gabarito alterado Há apenas uma alternativa correta na questão, 

sendo a alternativa “A”. Nesse verso, o 

pronome “me” corresponde a “para mim”. A 

ideia do poeta, neste verso, é expressar que os 

lábios são como flores para ele, isto é, “são 

como flores para mim”. 

Eletricista 9 Língua 

portuguesa 

Gabarito alterado Há apenas uma alternativa correta na questão, 

sendo a alternativa “A”.  

A situação proposta pode ser equacionada 

como uma regra de três composta: 

 
Considerando que a quantidade de zeladores 

é inversamente proporcional ao tempo gasto 

e, a quantidade de salas, diretamente 

proporcional, temos 

 

 

 
Eletricista 10 Matemática Gabarito alterado Há apenas uma alternativa correta na questão, 

sendo a alternativa “B”. 

Considerando que das cinco cédulas, apenas 

duas possuem um valor ímpar, tem-se: 
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Eletricista 11 Matemática Questão anulada Questão fora do conteúdo programático 

divulgado em edital, justificando-se a 

anulação. 

Eletricista 14 Matemática Gabarito alterado A alternativa correta dessa questão é a 

alternativa “B”. O produto entre as raízes de 

uma equação do segundo grau na forma 

 é igual a . Sendo 

assim, para a equação fornecida temos 

 
Eletricista 15 Conhecimentos 

gerais 

Gabarito alterado A alternativa correta dessa questão é a 

alternativa "D". O nome indicado na 

alternativa D não contempla um atual 

membro do STF, pois Sérgio Moro é 

Ministro da Justiça do atual governo, embora 

seja cotado para uma vaga a ser aberta na 

Suprema Corte. 

Eletricista 16 Conhecimentos 

gerais 

Gabarito alterado A alternativa correta dessa questão é a 

alternativa “C”. A descrição trata diretamente 

da tecnologia touchscreen, sobretudo na parte 

final do texto, em que se fala de usar “os 

dedos para manipular conteúdos exibidos em 

uma tela”.  

Eletricista 18 Conhecimentos 

gerais 

Gabarito alterado A alternativa correta dessa questão é a 

alternativa “C”. Uma simples noção do 

caráter agroexportador da economia 

paranaense é suficiente para marcar a 

alternativa correta. A questão foi baseada em 

dados oficiais apresentados no portal do 

Ministério da Economia. 

Eletricista 19 Conhecimentos 

gerais 

Gabarito alterado A alternativa correta dessa questão é a 

alternativa “A”. Dentre os países 

mencionados, apenas a Argentina se localiza 

no Hemisfério Sul. 

Eletricista 20 Conhecimentos 

gerais 

Gabarito alterado A alternativa correta dessa questão é a 

alternativa “A”. A alternativa A apresenta 

informação incompatível com o texto da lei, 

sugerindo justamente o contrário do expresso 

no seu artigo 11, isto é, que “a pessoa com 

deficiência não poderá ser obrigada a se 

submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a 

tratamento ou a institucionalização forçada”. 

 

Enfermeiro 17 Conhecimentos 

específicos 

Questão anulada Houve equívoco material na digitação na 

alternativa A, que mencionava item V, sem 

haver item V no enunciado, justificando-se a 

anulação. 

Engenheiro Agrônomo 15 Conhecimentos 

específicos 

Questão anulada Questão anulada pois o enunciado não 

apresenta a cultura que se aplica e os métodos 

e sistemas de irrigação apresentados, 

comprometendo o entendimento por parte dos 

candidatos. 

Engenheiro de Trânsito 12 Conhecimentos 

específicos 

Questão anulada Houve um erro na digitação da alternativa 

"D" Houve equívoco material na digitação na 

alternativa “D”, o que deixou a questão sem 

alternativa correta, justificando-se a anulação. 
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Gari 22 Conhecimentos 

específicos 

Gabarito alterado O gabarito preliminar indicou 

equivocadamente como correta a alternativa 

“C”, quando a alternativa correta é a “A”. Os 

coletores de materiais recicláveis na cor verde 

são utilizados na coleta de vidros e não de 

metais, estes materiais devem ser depositados 

em recipientes de cor amarela.  

Médico Ortopedista 30 Conhecimentos 

específicos 

Gabarito alterado O gabarito preliminar indicou 

equivocadamente como correta a alternativa 

“D”, quando a alternativa correta é a “C”, 

pois estágio III é uma fratura completa com 

desvio parcial e as trabéculas não se alinham 

com as do acetábulo. 

Médico Veterinário 

 

12 Conhecimentos 

específicos 

Gabarito alterado O gabarito preliminar indicou 

equivocadamente como correta a alternativa 

“D”, quando a alternativa correta é a “B”, 

cuja informação “A manipulação de cães 

infectados representa alto potencial zoonótico 

para os humanos” trata-se de uma sentença 

incorreta. 

Médico Veterinário 

 

14 Conhecimentos 

específicos 

Gabarito alterado O gabarito preliminar indicou 

equivocadamente como correta a alternativa 

“A”, quando a alternativa correta é a “B”.  

Médico Veterinário 

 

24 Conhecimentos 

específicos 

Gabarito alterado O gabarito preliminar indicou 

equivocadamente como correta a alternativa 

“A”, quando a alternativa correta é a “C”, 

cuja informação “A forma aflagelada, ou 

amastigota, é encontrada nos tecidos dos 

vertebrados e vetores.” Trata-se de uma 

sentença incorreta. 

Nutricionista 28 Conhecimentos 

específicos 

Gabarito alterado O gabarito preliminar indicou 

equivocadamente como correta a alternativa 

“B”, quando a alternativa correta é a “C”, 

visto que a afirmativa "III" está errada, sendo 

assim, apenas as afirmativas I e II são 

corretas. A justificativa para declarar uma 

afirmativa correta ou incorreta está no art. 

198 da CF/88que indica as 3 diretrizes do 

SUS. 

Odontólogo - 40h 28 Conhecimentos 

específicos 

Questão anulada Erro formal na elaboração das alternativas 

das questões (Epílide Fissurada), constando 

mais de uma alternativa correta, justificando-

se a anulação da questão.  

Professor Educação Física 26 Conhecimentos 

específicos 

Questão anulada Erro formal da elaboração do enunciado. O 

enunciado deveria pedir para encontrar as 

afirmativas INCORRETAS, justificando-se a 

anulação da questão por não haver alternativa 

correta.  

Técnico de enfermagem 22 Conhecimentos 

específicos 

Gabarito alterado O gabarito preliminar indicou 

equivocadamente como correta a alternativa 

“D”, quando a alternativa correta é a “C”. A 

prescrição médica da amoxilina foi de 500 

mg a cada 8 horas e a apresentação era de 250 

mg em cada 5 mL. Sendo assim, devem ser 

administrados 10 ml de amoxilina em cada 

dose.  
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Técnico de enfermagem 

em turno de revezamento 

17 Conhecimentos 

específicos 

Questão anulada Por erro material no enunciado, constou duas 

afirmativas como IV, o que comprometeu a 

interpretação da questão por parte dos 

candidatos, justificando-se a anulação da 

questão. 

Técnico de Meio 

Ambiente 

29 Conhecimentos 

específicos 

Gabarito alterado O gabarito preliminar indicou 

equivocadamente como correta a alternativa 

“A”, quando a alternativa correta é a “D”. Em 

seu Art. 49, a Lei Nº 9433/1997 determina as 

normas de utilização de recursos hídricos 

superficiais ou subterrâneos, constituindo 

infração:  Iniciar a utilização dos recursos 

hídricos ou executar obras ou serviços 

relacionados com os mesmos, mesmo que em 

desacordo com as condições estabelecidas na 

outorga; Fraudar as medições dos volumes de 

água utilizados ou declarar valores diferentes 

dos medidos. As alternativas incorretas são : I 

e III.  

 

 
Londrina, 05 de agosto de 2019.  

 

 

Comissão Organizadora de Concursos FAUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


