
                   

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 

EDITAL Nº 28/ 2017 

RESULTADO DOS RECURSOS 

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2017. 

 

A Coordenação do Concurso Público para Provimento de Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação informa que a resposta aos recursos interpostos contra o gabarito da parte Objetiva da 

Prova Objetiva, estará disponível no Protocolo Geral do Colégio Pedro II para ciência, a partir do 

dia 20 de setembro de 2017 (4ª feira). 

Resultado Recursos - Classe C 
 Não houve alteração de gabarito 
 

Resultado Recursos - Classe D –Assistente em Administração 
 A banca de Informática, após análise dos recursos do gabarito, anulou a questão 35. 

 A banca de Legislação, após análise dos recursos do gabarito, anulou a questão 46. 

A banca específica do cargo Assistente em Administração, após análise dos recursos do 

gabarito, anulou as questões 55 e 68. 

Resultado Recursos - Classe D – Demais Cargos. 
A banca de Português, após análise dos recursos do gabarito, alterou o gabarito da 

questão 20, para letra B, somente para o Cargo Téc. em Laboratório de Química, 

devido a inversão na ordem das opções na formatação da prova. 

 A banca específica do cargo Técnico em Tecnologia da Informação, após análise dos 

recursos do gabarito, anulou a questão 60. 

A banca específica do cargo Téc. em Laboratório de Química, após análise dos recursos 

do gabarito, anulou as questões 54 e 56. 

Resultado Recursos - Classe E 
 A banca de Informática, após análise dos recursos do gabarito, anulou a questão 31. 

 A banca de Legislação, após análise dos recursos do gabarito, anulou a questão 47. 

A banca específica do cargo Contador, após análise dos recursos do gabarito, anulou as 

questões 53 e 66. 

A banca específica do cargo Analista de Tecnologia da Informação, após análise dos 

recursos do gabarito, anulou a questão 63. 

A banca específica do cargo Psicólogo, após análise dos recursos do gabarito, anulou a 

questão 59. 

 Em obediência ao Edital nº 28/2017, que rege este certame, os pontos relativos às questões 

anuladas serão atribuídos a todos os candidatos. 

 Não houve alteração de gabarito para as demais questões. 
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