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CARGO P´ÚBLICO QUESTÃO 

Nº 

GABARITO 

DEFINITIVO 

JUSTIFICATIVA 

Enfermeiro, 

Farmacêutico, 

Nutricionista, Professor, 

Professor de Educação 

Física 

05 B Gabarito alterado. O exercício resolve-se com o auxílio 

dos Diagramas de Venn: 70 – x + x + 50 – x = 100 => x 

= 120 – 100 => x = 20 

18 X Questão anulada. Houve um erro de digitação que 

comprometeu a questão, não havendo, portanto, 

alternativa correta. Ao invés de constar "eleitores", 

constou "leitores" na alternativa III. 

Farmacêutico 

Bioquímico 

26 X Questão anulada. A utilização do termo “mais comuns” 

no enunciado da questão exprime subjetividade, motivo 

que pode levar a mais de uma interpretação. 

Técnico em 

Enfermagem, Técnico 

em Laboratório de 

Análises Clínicas 

18 X Questão anulada. Houve um erro de digitação que 

comprometeu a questão, não havendo, portanto, 

alternativa correta. Ao invés de constar "eleitores", 

constou "leitores" na alternativa III. 

Auxiliar em 

Enfermagem, Secretário 

de Documentação 

Escolar 

20 X Questão anulada. Houve um erro de destaque no 

enunciado que comprometeu a questão, não havendo, 

portanto, alternativa correta. O termo que exigia a 

substituição para eliminação da repetição era 

"cerimônia" e não "Jogos Olímpicos”. 

Auxiliar de Laboratório 

de Análises Clínicas 

20 X Questão anulada. Houve um erro de destaque no 

enunciado que comprometeu a questão, não havendo, 

portanto, alternativa correta. O termo que exigia a 

substituição para eliminação da repetição era 

"cerimônia" e não "Jogos Olímpicos”. 

23 X Questão anulada. No enunciado, consta 

equivocadamente a palavra EXCETO, quando a questão 

deveria pedir a única alternativa com somente EPIs 

utilizados em laboratório. 

26 X Questão anulada. No enunciado, consta 

equivocadamente a palavra EXCETO, quando a questão 

deveria pedir a única alternativa com somente vidrarias 

utilizadas em laboratório. 

Cozinheiro 09 C Gabarito alterado. Fazendo regra de três simples, a 

resolução correta é: 

1  garrafa -  0,5 litro 

           x        -  20 litros 

x = 20/0,5 = 40 garrafas 

28 X Questão anulada. Entre as alternativas, existiam duas 

corretas (“C” e “D”). 

 

 

Londrina, 06 de outubro de 2016. 
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