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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA 
PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE CORRENTE – PI  

 
Nº Inscrição Recurso Parecer 

 
212 
217 
259 

 

Modificação de gabarito questão nº 
21- Cargo Assistente Jurídico.  

DEFERIDO: Gabarito modificado para 
letra C. 

259 
Anulação de questão nº 25 do cargo 
Assistente Jurídico 

INDEFERIDO:  Recurso já justificado. 

217 
Revisão do gabarito questão nº 26- 
Cargo Assistente Jurídico. 

INDEFERIDO:  O resultado da pontuação 

obtida, já está atribuído com a soma das 

questões anuladas. 

1977 
1975 

Revisão do gabarito- Cargo 
Biólogo, questões nº 26, 

DEFERIDO: Modificação do gabarito 
alternativa (C) por (B) 

1992 
Revisão do gabarito – Cargo 
Biomédico, questões nº 21; 

INDEFERIDO: Resposta correta, não há 
incoerência com a questão, não há 
referência a biossegurança, já que essa 
assegura boas práticas, não o 
funcionamento. 

1992 
Revisão do gabarito – Cargo 
Biomédico, questões nº  24; 

INDEFERIDO: A resposta correta está 
na letra B, não há outra alternativa 
correta, a primeira urina da manha 
coletada de forma incorreta pode 
comprometer o resultado. 

1992 
Revisão do gabarito – Cargo 
Biomédico, questões nº 27; 

INDEFERIDO: Não há alteração do 
gabarito, resposta correta. A resposta da 
letra D não está correta, já que a DHL não 
sofre alteração nas 24 horas se 
armazenado de forma correta. 

1992 
Revisão do gabarito – Cargo 
Biomédico, questões nº 30; 

DEFERIDO:  NULO. O gabarito pode 
ser alterados e as respostas A e D podem 
ser consideradas, já que a palavra que está 
na letra D é ‘sugere’. 

1992 
Revisão do gabarito – Cargo 
Biomédico, questões nº 32; 

DEFERIDO:  NULO. O gabarito pode 
ser considerado B e D.  

1992 
Revisão do gabarito – Cargo 
Biomédico, questões nº 35; 

INDEFERIDO: Não há erros na questão, 
o gabarito está correto. Esclarecendo a 
resposta incorreta do candidato “Para 
melhor esclarecer a diferença entre 
antígeno e imunógeno é necessário 
conhecer os mecanismos de iniciação da 
reação antígeno-anticorpo. O sistema 
imunológico tem como função básica a 
discriminação entre os antígenos próprios 
(self) e os antígenos não próprios (non-
self). Isso deve ocorrer para que se evite 
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um ataque pelo sistema imunológico 
dirigido a moléculas próprias ou úteis ao 
organismo. Somente após este 
reconhecimento é possível que a reação 
imunológica prossiga no sentido de 
destruir um antígeno potencialmente 
nocivo. Assim, o sistema imunológico 
reconhece os antígenos non-self, reagindo 
contra eles. Nesta situação, o antígeno 
pode ser denominado imunógeno”. 

2048 
Revisão do gabarito- Cargo 
Enfermeiro, questão nº 08  

INDEFERIDO: Recurso já justificado. 

2150 
Rever pontuação. Cargo 
Fisioterapia. 

INDEFERIDO: O resultado da pontuação 

obtida, já está atribuído com a soma das 

questões alteradas. 

2004 
Recontagem da pontuação -  Cargo 
Bioquímico. 

INDEERIDO: O candidato não assinou 
o cartão resposta, sendo que o cartão foi 
enviado digitalizado para o email do 
candidato para confirmação. 

2162 
Revisão do gabarito- Cargo 
Fonoaudiólogo – questões nº 29 

INDEERIDO: É proibida a referência de 
empresas fabricantes ou marcas existentes 
no mercado. Portanto, a alternativa D que 
diz que não proíbe a referência de 
empresas e fabricantes ou marcas 
existentes no mercado é a incorreta. 

2162 
Revisão do gabarito- Cargo 
Fonoaudiólogo – questões nº 37 

INDEFERIDO : Atendimento domiciliar 
é papel do fonoaudiólogo, e a questão 
indica que não é papel do fonoaudiólogo. 

 


