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A empresa organizadora, Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda, torna público o 

julgamento de recursos referente ao Gabarito das Provas Objetivas do Concurso Público da 

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho/MG – Edital nº 001/2019, sendo as provas objetivas 

aplicadas nos dias 24 e 25/10/2020, referente o Nível Médio, ordenados por cargo, conforme a 

seguir: 

Cargo 17 – Agente Administrativo 

Número de Inscrição dos Recorrentes: 1948085 

Questão 13 

Conforme enunciado “o resto maior possível” logo temos um divisão não exata que possui resto 3 já que o 

divisor é 4. 

Assim podemos equacionar: 

D (dividendo): x         d (divisor) = 4 q (quociente) = 27          r (resto maior possível) = 3 

d * q + r = D 

4 * 27 + 3 = D 

108 + 3 = D 

D = 111 

Recurso Indeferido 

 

Cargo 20 – Auxiliar de Consultório Dentário – Saúde 

Número de Inscrição dos Recorrentes: 1907260, 1907908, 1909786, 1937815, 1941613, 1942726. 

Questão 02: 

O enunciado da questão de número 02 pede que se marque a alternativa INCORRETA em relação à 

classificação das frases do texto II. A única alternativa que está em desacordo com a classificação é a 

letra D, pois não há no texto nenhuma oração com função de sujeito. 

Portanto, o gabarito permanece o mesmo. Recurso Indeferido 

Questão 21: 

De acordo com o Edital Nº 001/2019 do concurso público da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, no 

Anexo II onde encontra-se o programa de provas que está previsto para os cargos de Auxiliar de 

Consultório Dental e Técnico de Higiene Bucal, abaixo um trecho do edital:  

AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAL (SAUDE E BAIRRO PEDRA BONITA) – Anatomia e Morfologia 

dentária: Função Dentária; Componentes da coroa e raiz;  

TECNICO DE HIGIENE BUCAL – Anatomia e Morfologia dentária: Função Dentária; Componentes da 

coroa e raiz;  

Portanto o recurso é INDEFERIDO, visto que o conteúdo da questão fazia parte do programa de 

provas proposto no Edital. Recurso INDEFERIDO. 
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Questão 22 

De acordo com o Edital Nº 001/2019 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, no 

Anexo II onde encontra-se o programa de provas que está previsto para os cargos de Auxiliar de 

Consultório Dental e Técnico de Higiene Bucal, abaixo trecho do edital:  

“AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAL (SAUDE E BAIRRO PEDRA BONITA) – Equipamentos, 

Materiais e Aparelhos Odontológicos utilização, manutenção e conservação; Instrumentais; Materiais 

Dentários; Materiais Diversos de uso em odontologia; Equipamentos Odontológicos.  

TECNICO DE HIGIENE BUCAL – Equipamentos, Materiais e Aparelhos Odontológicos utilização, 

manutenção e conservação; Instrumentais; Materiais Dentários; Materiais Diversos de uso em odontologia; 

Equipamentos Odontológicos. ” 

Portanto o recurso é INDEFERIDO, visto que o conteúdo da questão fazia parte do programa de 

provas proposto no edital. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 25 

O conteúdo da questão não faz parte extrapolou a grade proposta para o cargo, portanto recurso 

DEFERIDO. Questão anulada para os cargos 19, 20, 21. 

Recurso DEFERIDO 

Questão 27 

A expressão “dentadura permanente” é dada quando os dentes permanentes já estão todos em boca. A 

prótese dentária são dispositivos protéticos construídos para substituir os dentes permanentes perdidos. A 

questão referida está correta, portanto o recurso é INDEFERIDO. 

Recurso INDEFERIDO. 

Questão 28 

De acordo com o Edital Nº 001/2019 do concurso público da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, no 

Anexo II onde encontra-se o programa de provas que está previsto para os cargos de Auxiliar de 

Consultório Dental e Técnico de Higiene Bucal, abaixo um trecho do edital:  

AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAL (SAUDE E BAIRRO PEDRA BONITA) – Equipamentos, Materiais 

e Aparelhos Odontológicos utilização, manutenção e conservação; Instrumentais; Materiais Dentários; 

Materiais Diversos de uso em odontologia; Equipamentos Odontológicos.  

TECNICO DE HIGIENE BUCAL – Equipamentos, Materiais e Aparelhos Odontológicos utilização, 

manutenção e conservação; Instrumentais; Materiais Dentários; Materiais Diversos de uso em odontologia; 

Equipamentos Odontológicos.  

No enunciado da questão pedia para que o candidato assinalasse o número do fórceps e os dentes para o 

qual ele está indicado para realizar extrações, visto que o conteúdo da questão fazia parte do programa de 

provas proposto no edital, no qual pede para que o candidato saiba sobre os materiais odontológicos e 

sua utilização, o recurso fica INDEFERIDO. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 30 

Visto que a questão pede a cronologia de erupção dos dentes e verificando o programa de provas do 

edital do concurso para os cargos de Auxiliar de Consultório Dental e Técnico de Higiene Bucal, chega-se 
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a conclusão que o conteúdo da questão é incompatível com as matérias do edital, portanto o recurso é 

DEFERIDO, questão anulada para os cargos 19, 20 e 21 por se tratar da mesma questão. 

Recurso DEFERIDO. 

 

Cargo 21: Técnico em Higiene Dental 

Número de Inscrição dos Recorrentes: 1903793 

Questão 02: 

O enunciado da questão de número 02 pede que se marque a alternativa INCORRETA em relação à 

classificação das frases do texto II. A única alternativa que está em desacordo com a classificação é a 

letra D, pois não há no texto nenhuma oração com função de sujeito. 

Portanto, o gabarito permanece o mesmo. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 21: 

De acordo com o Edital Nº 001/2019 do concurso público da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, no 

Anexo II onde encontra-se o programa de provas que está previsto para os cargos de Auxiliar de 

Consultório Dental e Técnico de Higiene Bucal, abaixo um trecho do edital:  

AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAL (SAUDE E BAIRRO PEDRA BONITA) – Anatomia e Morfologia 

dentária: Função Dentária; Componentes da coroa e raiz;  

TECNICO DE HIGIENE BUCAL – Anatomia e Morfologia dentária: Função Dentária; Componentes da 

coroa e raiz;  

Portanto o recurso é INDEFERIDO, visto que o conteúdo da questão fazia parte do programa de 

provas proposto no edital. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 22: 

De acordo com o Edital Nº 001/2019 do concurso público da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, no 

Anexo II onde encontra-se o programa de provas que está previsto para os cargos de Auxiliar de 

Consultório Dental e Técnico de Higiene Bucal, abaixo um trecho do edital:  

AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAL (SAUDE E BAIRRO PEDRA BONITA) – Equipamentos, Materiais 

e Aparelhos Odontológicos utilização, manutenção e conservação; Instrumentais; Materiais Dentários; 

Materiais Diversos de uso em odontologia; Equipamentos Odontológicos.  

TECNICO DE HIGIENE BUCAL – Equipamentos, Materiais e Aparelhos Odontológicos utilização, 

manutenção e conservação; Instrumentais; Materiais Dentários; Materiais Diversos de uso em odontologia; 

Equipamentos Odontológicos.  

Portanto o recurso é INDEFERIDO, visto que o conteúdo da questão fazia parte do programa de 

provas proposto no edital. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 25: 

O conteúdo da questão não faz parte do programa de provas, portanto recurso DEFERIDO, questão 

anulada questão anulada para os cargos 19, 20, 21. 

Recurso DEFERIDO. 
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Questão 28: 

De acordo com o Edital Nº 001/2019 do concurso público da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, no 

Anexo II onde encontra-se o programa de provas que está previsto para os cargos de Auxiliar de 

Consultório Dental e Técnico de Higiene Bucal, abaixo um trecho do edital:  

AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAL (SAUDE E BAIRRO PEDRA BONITA) – Equipamentos, Materiais 

e Aparelhos Odontológicos utilização, manutenção e conservação; Instrumentais; Materiais Dentários; 

Materiais Diversos de uso em odontologia; Equipamentos Odontológicos.  

TECNICO DE HIGIENE BUCAL – Equipamentos, Materiais e Aparelhos Odontológicos utilização, 

manutenção e conservação; Instrumentais; Materiais Dentários; Materiais Diversos de uso em odontologia; 

Equipamentos Odontológicos.  

No enunciado da questão pedia para que o candidato assinalasse o número do fórceps e os dentes para o 

qual ele está indicado para realizar extrações, visto que o conteúdo da questão fazia parte do programa de 

provas proposto no edital, no qual pede para que o candidato saiba sobre os materiais odontológicos e 

sua utilização, o recurso fica INDEFERIDO. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 30 

Visto que a questão pede a cronologia de erupção dos dentes e verificando o programa de provas do 

edital do concurso para os cargos de Auxiliar de Consultório Dental e Técnico de Higiene Bucal, chega-se 

a conclusão que o conteúdo da questão é incompatível com as matérias do edital, portanto o recurso é 

DEFERIDO, questão anulada para os cargo 19, 20 e 21 por se tratar da mesma questão. 

Recurso DEFERIDO. 

Cargo 39 – Técnico em Meio Ambiente 

Número de Inscrição dos Recorrentes: 1941723 

Questão 03: 

Os textos da prova abordam temas diversos, entretanto o conteúdo cobrado nas questões está em acordo 

com o Edital 001/2019, no item Conteúdo Programático de Língua Portuguesa. A questão de número 03 

exige conhecimento de utilização da linguagem. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 13: 

Conforme enunciado “o resto maior possível” logo temos uma divisão não exata que possui resto 3 já que 

o divisor é 4. 

Assim podemos equacionar: 

D (dividendo): x         d (divisor) = 4 q (quociente) = 27          r (resto maior possível) = 3 

d * q + r = D 

4 * 27 + 3 = D 

108 + 3 = D 

D = 111 

Gabarito correto letra C. Recurso INDEFERIDO. 
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Questão 26: 

A matéria da questão referida não consta no edital, portanto o recurso está DEFERIDO, questão anulada. 

Recurso DEFERIDO. 

Questão 27: 

A matéria da questão referida não consta no edital, portanto o recurso está DEFERIDO, questão anulada. 

Recurso DEFERIDO. 

 

58 - Educador Social - Abrigo Institucional Casa Laranja 

Número de Inscrição do Recorrente: 1931585 

Recurso INDEFERIDO. Candidato não fez reclamação durante o horário da Prova Objetiva. 

 

Belo Horizonte, 17 de Novembro de 2020. 

 

 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda  

 


