PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CURIÚVA
____________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO PARANÁ
ANEXO III DO EDITAL N.º 07.001/2018 – PARECERES DOS RECURSOS
DEFERIDOS
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018

A Fundação de Apoio à UNESPAR - Campus de Paranavaí, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, os
pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 15.16 do Edital de Abertura nº 01.001/2018, da PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CURIÚVA – ESTADO DO PARANÁ, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar.
Art. 1º - Conforme subitem 15.7 do Edital de Abertura n° 01.001/2018, se da análise do recurso resultar anulação de
questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado será recalculado de acordo com o novo gabarito,
independentemente de os candidatos terem recorrido, e subitem 15.8, no caso de anulação de questão(ões) integrante(s) da
prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto
recurso.
ESPECÍFICOS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
QUESTÃO Nº 24
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA
JUSTIFICATIVA:
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a
questão apresenta mais de uma alternativa incorreta, pois, na hepatite alcoólica, há um padrão bastante característico de
elevação das transaminases, com aumento maior de TGO do que de TGP. Dessa maneira, informamos que a questão está
ANULADA.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
QUESTÃO Nº 29
RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA
JUSTIFICATIVA:
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que não
existe evidência direta de que a Malassezia esteja implicada na origem da dermatite seborreica. Este fungo faz parte da flora
de germes habituais da pele, podendo ser encontrado facilmente em muitas pessoas. Pacientes com dermatite seborreica não
necessariamente possuem uma maior população do fungo Malassezia em sua pele, mesmo nas formas mais graves da
doença. Porém, na elaboração da questão não há margem para uma possível associação, visto que ainda não há definição
exata da fisiopatologia. Dessa maneira, informamos que a questão está ANULADA.
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