
 

 

PRERFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ 
ESTADO DO PARANÁ 

 
TESTE SELETIVO 002/2018 

 
 

PARECERES DOS RECURSOS 
 
 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, no uso de suas 
atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos do Teste Seletivo nº 
002/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, interpostos contra as 
questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.  
 

Art. 1º - Conforme Edital de Abertura n° 002/2018, na hipótese de alteração de 
questão(ões) do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas 
objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito, 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. Caso haja procedência no 
recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a 
nota/classificação obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior. 

 
 

 
INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR 

 
 

QUESTÃO 11 - ALTERAR GABARITO DA ALTERNATIVA “D” PARA “E” 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será ALTERADA DA ALTERNATIVA “D” PARA “E”, tendo em vista que a única alternativa 
que satisfaz a condição de resposta da pergunta está presente na alternativa “E”.  
 
 
QUESTÃO 12 – MANTÉM GABARITO 
 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que as alternativas “D” e “E” conforme mencionado no 
recurso não são iguais, elas são diferencias por “:” e “;” respectivamente: (D) =MÁXIMO(C2:C7). e 
(E) =MÁXIMO(C2;C7). 
 
 

 
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

 
 
QUESTÃO 37 – MANTÉM GABARITO 

 
Justificativa: Prezados candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a 
questão será MANTIDA, tendo em vista que, segundo o manual: “Dengue Instruções para Pessoal 
de Combate ao Vetor – Manual de Normas Técnicas – 2001 – Ministério da Saúde o conceito de 
pesquisa entomológica é  somente este: consiste basicamente na pesquisa regular para detecção 
de focos de Aedes aegypti, desenvolvida através das seguintes atividades: levantamento de 



 

índice; pesquisa em pontos estratégicos; pesquisa em armadilhas; pesquisa vetorial especial e 
serviços complementares (referência essa constante no edital do concurso). 
 
Referência Bibliográfica: Processo saúde doença vigilância epidemidelogica dengue instruções 
para pessoal de combate ao vetor manual de norma técnica 2001 ministério da saúde fundação 
nacional de saúde 3ª edição revisada. 

 
 

 


