
RESPOSTA DOS
OFICIAL

CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA.
Uma empresa a serviço da educação

RECURSOS IMPETRADOS TEMPESTIVAMENTE CONTRA O RESULTADO DO GABARITO

Cargo: Supervisor
De acordo com ao recurso da candidata de protocolo nº 13, que contesta as questões 05 e 37, segue resposta.
Questão 05:- A questão não padece de nenhuma irregularidade, quando a candidata se refere a duas alternativas
corretas, deve estar se referindo a alternativa “A”, mas na alternativa que diz: (A) Não fui a escola, porque acordei às 10
horas deveria constar uma crase no primeiro a ficando assim: (A) Não fui à escola, porque acordei ás 10 horas.
Recurso Improcedente
Questão 27:- A questão realmente possui um erro de digitação, onde consta LDB, deveria ter constado Constituição
Federal, devendo a mesma ser anulada e considerada correta para todos.
Recurso Procedente
De acordo com ao recurso da candidata de protocolo nº 07, que contesta as questões 05, 17 e 27, segue resposta.
Questão 05:- A questão não padece de nenhuma irregularidade, quando a candidata se refere a duas alternativas
corretas, deve estar se referindo a alternativa “A”, mas na alternativa que diz: (A) Não fui a escola, porque acordei às 10
horas deveria constar uma crase no primeiro a ficando assim: (A) Não fui à escola, porque acordei ás 10 horas.
Recurso Improcedente
Questão 17:- A questão não padece de nenhuma irregularidade, não tem nenhuma e não dificulta em nada o
entendimento da palavra “Avaliação”, pois é de acordo com Jussara Hoffmann e não do termo “Avaliar” e não suas
características.
Recurso Improcedente
Questão 37:- A questão não procede de nenhuma irregularidade, tendo em vista ainda que foi usada fonte segura do
site do IBGE, conforme consta da própria questão, órgão esse respeitado nacionalmente e responsável por
determinações geográficas e populacionais.
Recurso Improcedente
Cargo: Recepcionista
De acordo com ao recurso da candidata de protocolo nº 02, que contesta as questão 18, segue resposta.
Questão 18:- A questão não padece de nenhuma irregularidade, a candidata efetuou corretamente a conta, mas se
esqueceu do detalhe da conversão de horas, sendo assim ela não deveria ter arredondado para 3 horas e sim
convertido o 0,60 em minutos, que é 40 minutos, sendo assim a resposta está correta ao ser apresentada como
2h40mim.
Recurso Improcedente
Cargo: Professor de 1ª a 4ª série
De acordo com ao recurso da candidata de protocolo nº 06, que contesta as questões 11 e 37, segue resposta.
Questão 11:- O erro de digitação não possibilita o entendimento do candidato, pois não existem seres visos e a própria
questão em sua continuidade diz seres vivos, interligando-se ainda na primeira frase.
Recurso Improcedente
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Questão 37:- A questão não procede de nenhuma irregularidade, tendo em vista ainda que foi usada fonte segura do
site do IBGE, conforme consta da própria questão, órgão esse respeitado nacionalmente e responsável por
determinações geográficas e populacionais.
Recurso Improcedente
Cargo: AOSD
De acordo com ao recurso da candidata de protocolo nº 01, que contesta as questões 24, segue resposta.
Questão 24:- A questão realmente padece de erro devendo a mesma ser anulada e considerada correta para todos.
Recurso Procedente
A questão 24 foi usada em diversos cargos e deve ser anulada para todos os cargos abaixo:
Porteiro
Vigia
Motorista
Copeira
Cozinheira
Zelador

Cargo: Enfermeiro Generalista
De acordo com ao recurso da candidata de protocolo nº 08, que contesta as questões 13, 18, 22 e 37 segue resposta.

Questão 13:- A questão não padece de nenhuma irregularidade, tendo em vista que somente trocou as palavras e não
usou somente o texto da Lei.
A Lei menciona:
h) cuidados de enfermagem de maior complexidade e técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e
capacidade de tomar decisões imediatas.
Na prova:
I. Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
Simplesmente disse com outras palavras, não diferenciando e nem atrapalhando em nada a resposta do candidato.
Recurso Improcedente

Questão 18:- A questão não padece de nenhuma irregularidade, caso a questão estivesse solicitando idosos, já que há
diferença, ela o solicitaria, sendo assim o candidato não foi prejudicado.
Recurso Improcedente

Questão 22:- A questão realmente padece de erro devendo a mesma ser anulada e considerada correta para todos.
Recurso Procedente

Questão 37:- A questão não procede de nenhuma irregularidade, tendo em vista ainda que foi usada fonte segura do
site do IBGE, conforme consta da própria questão, órgão esse respeitado nacionalmente e responsável por
determinações geográficas e populacionais.
Recurso Improcedente
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Cargo: Assistente de Informática
De acordo com ao recurso da candidata de protocolo nº 11, que contesta as questões 01 e 40 segue resposta.
Questão 01:- A questão não padece de nenhuma irregularidade, pois “Molambo” é uma palavra de origem angolana que
provém do quimbundo “mulambu”, mas de acordo com as normas gramaticais da Língua Portuguesa a forma correta é
“molambo”.
Recurso Improcedente

Questão 40:- Realmente a questão padece de irregularidade, onde está a célula A4, deveria estar A7.
Recurso Procedente

Teresina-PI, 2 de Fevereiro de 2010.
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