
 

     

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

RELATÓRIO DE QUESTÕES ANULADAS OU ALTERADAS 

PÓS PERÍODO DE RECURSOS – GABARITO DEFINITIVO 

 

 

O Núcleo de Concursos na condição de Banca Examinadora, no uso de suas atribuições legais, 

divulga a motivação para anulação ou alteração de questões após o período de análise dos 

recursos e para a divulgação do gabarito oficial e definitivo.  

 

 

Cargos do Edital nº 7/2019 

 

Arquiteto 

 

Questão 2: anulada 

A falta de definição quanto a qual das ocorrências da partícula a afirmativa se refere deixa a 

questão sem gabarito, devendo por isso ser anulada. 

 

Questão 12: gabarito alterado 

O gabarito desta questão foi erroneamente divulgado como A, devendo ser alterado para 

alternativa B. 

 

Questão 32: anulada 

Em face do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, a redação da afirmativa 2 torna-se falsa, fazendo 

com que não haja alternativa que contemple a resposta correta. 

 

Auditor Fiscal de Tributos Municipais 

 

Questão 2: anulada 

A falta de definição quanto a qual das ocorrências da partícula a afirmativa se refere deixa a 

questão sem gabarito, devendo por isso ser anulada. 

 

Questão 12: gabarito alterado 

O gabarito desta questão foi erroneamente divulgado como A, devendo ser alterado para 

alternativa B. 

 

Questão 19: anulada 

Nenhuma das alternativas apresenta a resposta solicitada. 

 

Biólogo 

 

Questão 2: anulada 

A falta de definição quanto a qual das ocorrências da partícula a afirmativa se refere deixa a 

questão sem gabarito, devendo por isso ser anulada. 

 

Questão 12: gabarito alterado 

O gabarito desta questão foi erroneamente divulgado como A, devendo ser alterado para 

alternativa B. 

 

Questão 18: anulada 

Duas alternativas apresentam resposta correta. 
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Questão 22: gabarito alterado 

O gabarito da questão foi divulgado incorretamente e alterado para a alternativa C. A alternativa 

correta está em acordo com JUDD, W. S.; CAMPBELL, C. S.; KELLOGG, E. A.; STEVEN, P. F.; 

DONOGHUE, M. J. Sistemática Vegetal - Um Enfoque Filogenético. Ed. Artmed, 3ª Edição, 2009. 

 

Engenheiro Civil 

 

Questão 2: anulada 

A falta de definição quanto a qual das ocorrências da partícula a afirmativa se refere deixa a 

questão sem gabarito, devendo por isso ser anulada. 

 

Questão 12: gabarito alterado 

O gabarito desta questão foi erroneamente divulgado como A, devendo ser alterado para 

alternativa B. 

 

Questão 23: anulada 

A alternativa D omite a informação sobre a dimensão máxima de 2,00m de balanço em qualquer 

caso, tornando-se incorreta. 

 

Questão 24: anulada 

A alteração da Lei Municipal de Curitiba nº 11.095/04, trazida pelo Decreto nº 1.438/2018, fixa 

valores para as multas valores que são incompatíveis com os apresentados nas afirmativas. 

 

Questão 25: anulada 

A Norma Regulamentadora sobre a Segurança do Trabalho na Construção Civil, NR 18, proíbe o 

uso de 3 (três) ou mais camas na mesma vertical. 

 

Questão 40: anulada 

Por equívoco a massa específica do concreto, que deveria ser de 2.310 Kg/m3, foi grafada como 

2.300 kg/m3. Esse fato leva à obtenção de quantitativos de Cimento, areia, pedra e água 

incompatíveis com os apresentados nas alternativas. 

 

Engenheiro Eletricista 

 

Questão 2: anulada 

A falta de definição quanto a qual das ocorrências da partícula a afirmativa se refere deixa a 

questão sem gabarito, devendo por isso ser anulada. 

 

Questão 12: gabarito alterado 

O gabarito desta questão foi erroneamente divulgado como A, devendo ser alterado para 

alternativa B. 

 

Questão 35: gabarito alterado 

A estimativa com base no critério 9.5.2.1.2 resulta efetivamente em 1040VA, valor que é melhor 

contemplado na alternativa E. Gabarito da prova alterado para alternativa E. 

 

Questão 38: gabarito alterado 

Em vista do item 10.8.4 da NR10 a afirmativa 4 é incorreta, restando como correta apenas a 

afirmativa 2. Desse modo a alternativa a) é verdadeira. 
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Engenheiro Sanitarista 

 

Questão 2: anulada 

A falta de definição quanto a qual das ocorrências da partícula a afirmativa se refere deixa a 

questão sem gabarito, devendo por isso ser anulada. 

 

Questão 12: gabarito alterado 

O gabarito desta questão foi erroneamente divulgado como A, devendo ser alterado para 

alternativa B. 

 

Questão 22: gabarito alterado 

Em virtude dos artigos 112 e 113 do Código de Posturas (Lei 11.095/2004) tem-se a primeira e 

segunda afirmativas falsas e a terceira e quarta verdadeiras, tornando a alternativa C como a 

única que contempla o enunciado. 

 

Questão 24: gabarito alterado 

Tendo em vista ser o plano diretor obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, a 

primeira afirmativa torna-se verdadeira. Tal fato torna a primeira afirmativa verdadeira, sendo 

então a alternativa A a que contempla o enunciado. 

 

Gestor da Informação 

 

Questão 2: anulada 

A falta de definição quanto a qual das ocorrências da partícula a afirmativa se refere deixa a 

questão sem gabarito, devendo por isso ser anulada. 

 

Questão 12: gabarito alterado 

O gabarito desta questão foi erroneamente divulgado como A, devendo ser alterado para 

alternativa B. 
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