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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – CRO/RS                                                                                                                                                                                                                                      
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2014 
 

AVISO N º 11 – RESPOSTAS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES DO GABARITO 
OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul – CRO/RS, no uso de suas atribuições, 
torna público, por este Aviso, o que segue:  
 
1. Das Respostas aos Recursos Administrativos Sobre Questões do Gabarito Oficial das Provas 

Objetivas. 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS  
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 01– Gabarito mantido 

Na terceira lacuna, no contexto em que se encontra, torna-se inaceitável o uso de crase diante de “palavra”, 
embora o vocábulo seja feminino, não há a presença de preposição para que ocorra a fusão de duas vogais. 
 
Questão 03– Gabarito alterado 

Gabarito alterado por decorrência de erro material de digitação do Gabarito Preliminar. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 

A única afirmativa que encontramos no texto é a apresentada na alternativa C. Na alternativa D, o texto utiliza-se 
da expressão “provavelmente”, o que não garantirá, portanto, que outras pessoas sejam gentis com você. 
 
Questão 06 – Gabarito anulado  

A questão apresenta duas alternativas passíveis de estarem corretas.  
 
Questão 08 – Gabarito mantido 

Dentro do contexto em que se encontra, exigindo complemento com preposição, o verbo “lembrar” classifica-se 
como transitivo indireto. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido 

A expressão completa o sentido da locução verbal sem a presença de uma preposição, logo, é um objeto direto. 
 
Questão 10 – Gabarito mantido 

Em “ficam”, há um ditongo nasal formado pela vogal “a” seguido da consoante “m”. 
 
Legislação 
 
Questão 12 – Gabarito mantido 

Conforme os termos do art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 68.704/1971, “Cabem aos Conselhos Federal e 
Regionais, ainda, como órgãos de seleção, a disciplina e a fiscalização da Odontologia em todo o País, a defesa 
do livre exercício da profissão, bem como o julgamento das infrações à Lei e à Ética”. 
 
Questão 13 – Gabarito anulado 

Não obstante o regimento interno do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul não integrasse o 
conteúdo programático da matéria no edital de abertura do certame, a existência de previsão divergente pode 
prejudicar a resposta do candidato. 
 
Questão 18 – Gabarito mantido 

A letra D representa a única alternativa correta, porquanto está de acordo com o disposto no §2º do art. 29 do 
Decreto nº 68.704/1971. Sinale-se que não há conflito com o disposto na Lei nº 4.324/64, em seu art. 14, §2º, uma 
vez que este dispositivo refere-se ao exercício permanente e concomitante da Odontologia em mais de um Estado 
da Federação, situação que não encontra correspondência em nenhuma das alternativas. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido 

A alternativa B representa a única correta. Conforme dispõe o art. 12, inciso I, alínea ‘c’ da Constituição Federal 
“são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, 
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em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira”. Por outro lado, as demais 
alternativas estão em desacordo literal com o texto constitucional. 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 21 – Gabarito mantido 

De acordo com o conteúdo teórico referente à lógica, o conectivo “ou” não exclui a ideia de adição, basta observar 
a tabela verdade “p ou q”. Logo, não há ambiguidades em dizer que o consumidor pode optar em comprar a lata 
de suco por unidade ou por caixa. De acordo com a teoria lógica, o consumidor pode optar por realizar a compra 
procedendo do uso das duas formas. Sendo assim o valor mínimo da compra é apresentado na alternativa C, que 
representa a compra de 5 caixas de latas de suco e 5 latas unitárias do referido produto. 
 
Questão 22 – Gabarito mantido 

A negação de “nem todos brasileiros gostam de carnaval” é “todo brasileiro gosta de carnaval”, o que é equivalente 
a dizer que “não existe brasileiro que não gosta de carnaval”. Logo, a alternativa correta é a letra A.  
Obs.: Dizer que “nem todos brasileiros gostam de carnaval” é equivalente a dizer que “existe algum brasileiro que 
não gosta de carnaval”, logo a negação é “todo brasileiro gosta de carnaval”, o que remete a conclusão 
apresentada anteriormente.  
 
Questão 23 – Gabarito mantido 

A probabilidade solicitada é referente ao experimento de retirar uma bola ao acaso da referida urna e esta não ser 
branca, logo ela pode ser azul, vermelha ou amarela. Tem-se então que são 12 bolas possíveis entre 20 no total, 
12/20 = 0,6 = 60%. A alternativa B está correta. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 

A negação de “p ou q” é “~p e ~q”. Logo, a negação da proposição composta solicitada é “João não mora em Porto 
Alegre e Maria não mora em Tramandaí”, que está apresentada na alternativa B. 
 Obs.: Note que a proposição composta “p ou q” é verdadeira quando pelo menos uma das sentenças for 
verdadeira, isto é, se p for verdadeira e q for verdadeira, então é válido dizer que “p ou q” é verdadeira. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FISCAL 
 
Questão 27 – Gabarito mantido 

A questão pergunta sobre as recomendações para a organização e desenvolvimento de ações para a qualificação 
da atenção básica, “de acordo com as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal”.  
De acordo com esse documento, em especial no seu título 6. AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO 
BÁSICA, que trata sobre esse tema, não há referência à recomendação para a inclusão da reabilitação protética 
no pronto atendimento. Essa programação terapêutica não é recomendada neste (ou em outro) documento, o que 
torna a assertiva III incorreta. Sendo assim, e estando as assertivas I e II corretas, temos como alternativa certa a 
de letra “E”. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 

A questão, de forma clara, argui sobre as “especialidades passíveis de registro, de acordo com a Resolução CFO 
nº 63/2005”. De acordo com essa Resolução, que foi apresentada como Bibliografia sugerida no Edital, em seu 
Artigo 69, estão expressas as “especialidades passíveis de registro”. Dentre as opções apresentadas como 
possíveis respostas, somente as especialidades que se apresentam nos itens I e III, atendem a assertiva, o que 
aponta como alternativa correta a letra “D”. 
 
 
 
 

Porto Alegre/RS, 11 de fevereiro de 2015. 
 
 

José José Maria Holderbaum 
Presidente 
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