
1 
 

 
 
 
 
 
 

Conforme Edital n° 01/2013 da Prefeitura Municipal de Vazante, a empresa organizadora torna 
público o Julgamento dos Recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas divulgado em 
15/07/2013, ordenados por escolaridade, conforme a seguir: 

 
Ensino Superior 

Geralda Alves da Silva 2639 Professor 
 

Questão 05 
Houve um equívoco, a questão não apresenta alternativa correta. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

Questão 07 
Houve um equívoco, a questão não apresenta alternativa correta. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

Márcia Gonçalves Pereira 
Sara Jane Alves Quintino 

1071 
2560 

T.N.S Advogado 

 

Questão 01 
Houve um equívoco, a questão não apresenta alternativa correta. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

Jordão Vinícius de Melo Silva 1483 T.N.S Enfermeiro 
 

Questão 12 
Houve um equívoco, a questão não apresenta alternativa correta. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

Patrícia Soares Silva 1930 T.N.S Psicólogo 
 

Questão 01  
Houve um equívoco, a questão não apresenta alternativa correta. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

Ensino Médio 

Adriana Cardoso O. Maciel 1274 T.N.M Educador Infantil 
 

Questão 07 
A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “A”.  O comando da questão solicita assinalar a 
alternativa em que todas as palavras têm seu plural com metafonia. O que confere à alternativa “A”. As considerações 
do candidato em questão não são pertinentes. O plural com metafonia significa que quando a palavra vai para o plural, 
o "o" fechado do singular passa a se aberto no plural. Ex: aeroporto (o fechado) - aeroportos (o aberto). Na letra C, 
poço - poços (o aberto), bolo - bolos (o fechado), rosto - rostos (o fechado), basta pronunciar e verificar que não é o 
caso da alternativa C. Recurso INDEFERIDO, mantém - se a alternativa “A” conforme divulgado. 
 

Edilaine Antônio Oliveira 2582 T.N.M Segurança do Trabalho 
 

Questão 15 
Houve equívoco na divulgação da resposta, a alternativa correta é a letra “D”. Recurso DEFERIDO, altera – 
se o gabarito para alternativa “D”. 

 

4° Série do 1° grau 

Helenice Aparecida de Araújo G. da Silva 2045 Auxiliar de Serviços Gerais 
 

Questão 05 
Houve um equívoco, a questão não apresenta alternativa correta. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

Questão 16 
Houve equívoco na marcação da resposta, a alternativa correta é a letra “D”. Recurso DEFERIDO, altera – 
se o gabarito para alternativa “D”. 
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Doralice Tavares de Araújo 
Joana Darc de Lima 
Letícia Maria da Silva Nunes 
Suelen Carolline de Oliveira Ferreira 
Tamires dos Santos Borges 

2218 
2617 
2149 
1452 
1020 

Auxiliar Operacional (Saúde) 

 

Questão 05 
Houve um equívoco, a questão não apresenta alternativa correta. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

Questão 14 
A alternativa esperada como resposta ao enunciado da questão é “D”. O comando da questão solicita em 
virtude de qual das alternativas foi causado o surgimento da cidade de Vazante. O que confere à alternativa 
“D”. As considerações do candidato em questão não são pertinentes, entre as alternativas a única que se 
refere ao fato ocorrido na gruta é a alternativa D. 
http://www.vazante.mg.gov.br/index.php/2013-05-20-01-42-23/historia.html. Recurso INDEFERIDO, mantém 
- se a alternativa “D” conforme divulgado. 
 

Questão 16 
Houve um equívoco, a questão não apresenta alternativa correta. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 

 

André Gomes Caldas 
Elder Oliveira de Castro 
Eli Xavier Rosa 

2219 
2462 
2724 

Motorista 

 

Questão 05 
Houve um equívoco, a questão não apresenta alternativa correta. Recurso DEFERIDO, questão ANULADA. 
 

  

 

Belo Horizonte, 29 de Julho de 2013. 

Seap Consultoria & Concursos Públicos 

http://www.vazante.mg.gov.br/index.php/2013-05-20-01-42-23/historia.html

