
RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS

CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR

 A AOCP – Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda.,  no uso de suas atribuições legais, TORNA 

PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 15.18 do Edital de Abertura nº 001/2011 do Serviço 

Autônomo de  Água  e  Esgoto  de  Juazeiro  –  Bahia  (SAAE), interpostos  contra  as  questões  da  prova  objetiva  e  o  gabarito 

Preliminar.

Art.  1º  Conforme subitem 15.10 do Edital  de Abertura  n°  001/2011,  se da análise  do recurso resultar  anulação de 

questão(ões),  os pontos referentes à(s) mesma(s)  será(ão)  atribuído(s)  a todos os candidatos,  independentemente de terem 

recorrido,  se houver alteração, por  força de impugnações, de gabarito  oficial  preliminar de qualquer  questão da prova, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

CARGO 101: ENCANADOR – CARGO 102: MOTORISTA DE HIDROJATEADOR – CARGO 103: MOTORISTA VEÍCULO LEVE -  

CARGO 104: SERVENTE

QUESTÃO Nº 29

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA:

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a questão será 

anulada, tendo em vista um erro no enunciado, pede-se a resposta em centímetros, mas as alternativas estavam em metros. Em 

centímetros nenhuma das alternativas está correta, pois o valor seria de 425 centímetros. Portanto, recurso deferido.

CARGO 202: LABORATORISTA

QUESTÃO Nº 33

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA:

Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a questão deverá 

ser anulada devido ao erro de digitação do termo “potabilidade da água” que na questão foi escrito como “portabilidade da água”. 

Portanto, recurso deferido.

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br     

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes.

Maringá, 08 de Junho de 2012.

AOCP – Concursos Públicos.
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