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CONCURSO PÚBLICO DE AVELINO LOPES 

RESULTADO DOS RECURSOS APRESENTADOS APÓS A PUBLICAÇÃO 

DO GABARITO OFICIAL 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

Nº da Questão: 24 

Questionamento: Candidato alega que na questão 24 existem duas alternativas 

iguais. 

Resultado do Recurso: Indeferido 

As questões em duplicidade não interferem no resultado da questão.  

 

Cargo: Técnico de Enfermagem 

Nº da Questão: 11 

Questionamento: Candidato alega que existem três alternativas corretas. 

Resultado do Recurso: Deferido Parcialmente 

O indeferimento parcial foi em função de que a alternativa correta é a letra “D”. 

Os documento apresentados pelos candidatos são apenas informações para 

gestantes, não se tratando de dados comprovados cientificamente. 

 

Cargo: Técnico de Enfermagem 

Nº da Questão: 12 

Questionamento: Candidato questiona que a alternativa correta é a letra “A” e 

“B”.. 

Resultado do Recurso: Deferido Parcialmente. 

Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica citado pelo requerente, a 

resposta correta é a letra “B”, conforme itens 2.3.1 (pag. 654),  2.3.3 pag. 658 

e 4.5. pag. 664.. 
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Cargo: Técnico de Enfermagem 

Nº da Questão: 27 

Questionamento: Candidato questiona que a alternativa correta é a letra “A” e 

não a “B” como foi publicado no gabarito oficial... 

Resultado do Recurso: Deferido  

Após análise do recurso, foi constatado que a alternativa correta é a letra “A”  

 

Cargo: Técnico de Enfermagem 

Nº da Questão: 34 

Questionamento: Candidato questiona que a alternativa correta é a letra “C” e 

não a letra “B”.. 

Resultado do Recurso: Deferido. 

A resposta correta é a letra “C” 

 

Cargo: Digitador 

Nº da Questão: 15 

Questionamento: candidato alegam que o item II da questão 15 está incorreta 

quando afirma que “nos dias atuais existem modelos de teclados que 

apresentam mouse. 

Resultado do Recurso: Indeferido. 

De acordo com a banca examinadora a afirmativa do item II está correta, pois, 

no item é afirmado que existem modelos de teclados que apresentam mouse. 

Em nenhum momento foi afirmado que só exite teclado com mouse. Portanto 

permanece a resposta do Gabarito Oficial. 
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Cargo: Digitador 

Nº da Questão: 19 

Questionamento: Candidato alega que o item II da questão 19 está incorreto, 

pois o termo “volume de transações não é representado por nenhuma unidade 

de medida utilizada na informática 

Resultado do Recurso: Deferido. 

De acordo com a banca examinadora houve um erro na distribuição dos termos 

nas alternativas, portanto o pedido de anulação foi deferido. A resposta correta 

é a letra “B” 

 

Cargo: Digitador 

Nº da Questão: 26  e 38 

Questionamento: Candidato alega que nas questões 26 e 28 existem 

inconsistência na digitação. 

Resultado do Recurso: Deferido. 

De acordo com a banca examinadora houve uma falha de digitação nestas 

duas questões, portanto, o pedido de anulação foi deferido. Questão 26 e 28 

Nulas. 

 

Cargo: Digitador 

Nº da Questão: 28 

Questionamento: Candidato afirma que a alternativa A da questão 28 está 

incorreta, pois em seu entendimento não é possível colar um atalho dentro do 

menu editar. 

.Resultado do Recurso: Deferido. 

No entendimento da banca examinador foi feita uma análise minuciosa e 

verificou-se que a maneira na qual a alternativa A da questão 28  foi transcrita 

deixa margem para múltiplas interpretações, portanto o pedido de anulação foi 

deferido. Questão NULA 
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Cargo: Professor Classe “A” 

Nº da Questão: 23, 28 e 29 

Questionamento: Candidatos alegam que as questões não estão nos 

conteúdos programáticos conforme Edital 001/2009. 

.Resultado do Recurso: Deferido. As serão NULAS 

 

Cargo: Professor Classe “A” 

Nº da Questão: 27 

Questionamento: Candidato alega que a questão não está nos conteúdos 

programáticos conforme Edital 001/2009. 

.Resultado do Recurso: Indeferido.  

O conteúdo programático existe onde  trata da “ A geografia da natureza e a 

sua interface com as sociedades no mundo e no Brasil (a dinâmica climática, a 

dinâmica geológica e as formas da litosfera, os recursos hídricos e a 

problemática da seca, a biosfera e a formação dos ecossistemas). 

 

Teresina –PI, 27 de Janeiro de 2010 

Banca Examinadora de Recursos 

 

 

 


