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

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2015 
 

AVISO Nº 12 – RESPOSTAS DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE QUESTÕES 
CONTESTADAS DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
 
O Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul – CRO/RS, no uso de suas 
atribuições legais, torna público, por este Aviso, o que segue: 
 
1. Das respostas aos recursos administrativos sobre questões contestadas das provas objetivas. 

 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO  
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 
A única palavra em que há supressão de segmento fônico (e não letra) é “corriqueiro”, devido ao 
processo de monotongação, recorrente no português falado. Não há acréscimo sonoro em nenhum dos 
vocábulos elencados. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido 
Após ponto-e-vírgula, é proibido o uso de inicial maiúscula (o que elimina a alternativa I). Para manter o 
sentido da frase, bem como a correção sintática, entretanto NÃO pode ser substituído por pois, que 
não é um conetivo adversativo. 
 
Legislação 
 
Questão 14 – Gabarito mantido 
A alternativa correta está respaldada no art. 9º, VII da Lei nº 11889/2008. As demais correspondem ao 
técnico de saúde bucal. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido 
O art. 18, e, da Lei nº 4324/64, refere à cassação prevista na alternativa, pelo Conselho Federal. As 
demais alternativas estão respaldadas no mesmo dispositivo legal. 
 
Raciocínio Lógico 
 
Questão 22 – Gabarito mantido 
Segundo a teoria lógica, uma proposição composta do tipo p  q é equivalente à proposição ~q  ~p, 
ou ainda, à proposição ~p ou q. Logo a alternativa B apresenta a descrição da segunda opção 
mencionada sobre a equivalência desejada.  
A equivalência de p  q não pode ser ~p  ~q. Basta observar que as tabelas verdades destas duas 
proposições compostas não apresentam os mesmos valores. Logo não é válido.  
 
Questão 25 – Gabarito mantido 
Segundo a teoria dos princípios lógicos, a negação de “todo x p(x)” é “existe pelo menos um x tal que 
~p(x)”. Logo, como ~p(x) é “não gosta de ir ao cinema nem ao teatro”, temos que a alternativa C 
apresenta a negação solicitada. 
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CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 03 – Gabarito mantido 
De forma clara e explícita, o enunciado apresenta o vocábulo respectivamente, o que significa que as 
palavras a serem substituídas devem seguir, obrigatoriamente, a ordem de apresentação das 
alternativas. Nesse sentido, verificando-se os significados das palavras empregadas no texto e as 
possibilidades de alteração, a única alternativa possível é a letra E. 
 
Questão 04 – Gabarito mantido 
O único erro de regência verbal presente nas alternativas da questão é do verbo implicar. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 
A única palavra em que há supressão de fonema é corriqueiro. Não há acréscimo de fonema em 
nenhuma palavra; [ks] é uma das pronúncias previstas do grafema x. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido 
Após ponto-e-vírgula, é proibido o uso de inicial maiúscula (o que elimina a alternativa I). Para manter o 
sentido da frase, bem como a correção sintática, entretanto NÃO pode ser substituído por pois, que 
não é um conetivo adversativo. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido 
Poderá NÃO está no futuro do pretérito; 
A forma houveram está gramaticalmente INCORRETA. 
Existem poderia ser substituído por há no contexto referido. 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 
A expressão “com o tempo” NÃO é uma oração. 
No contexto referido, a expressão “em uma sociedade moderna” é uma locução adverbial intercalada, o 
que justifica o emprego de vírgulas; 
Travessões e parênteses podem ser substituídos sem alterar o sentido da frase. 
 
Legislação 
 
Questão 14 – Gabarito mantido 
A resposta à questão proposta está respaldada no art. 5º, da Lei nº 6710/79. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido 
A dignidade da pessoa humana está expressamente prevista no art. 1º, III da Constituição Federal 
como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 
 
Questão 26 – Gabarito mantido 
O art. 3º da Constituição Federal contempla a alternativa C, como objetivo fundamental. As demais 
alternativas não constam expressamente no texto constitucional, no referido artigo, que trata dos 
objetivos requeridos no enunciado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
Fiscal 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 
A assertiva II está correta de acordo com o item número 4 – Precauções padrão e riscos ocupacionais 
(BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços odontológicos: 
prevenção e controle de riscos. Editora: Anvisa, 2006) e a assertiva III está incorreta. A recomendação 
é que as agulhas não sejam reencapadas (BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. Serviços odontológicos: prevenção e controle de riscos. Editora: Anvisa, 2006). 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
A assertiva II está incorreta de acordo com a Legislação que regula a matéria, pois não é um dos fatos 
que contraria as disposições para oferta. Não há citação deste elemento para justificar a contrariedade 
às disposições. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
De acordo com o que estabelece a RDC-50, considerando as atividades 1.7 e 1.8 da referida 
Regulamentação, e, em especial no item 7.4 que trata de consumo de gases em consultórios 
odontológicos, é indicada a necessidade dos gases: C) FAM (ar comprimido medicinal) – FVC (vácuo 
clínico). conforme a resposta do gabarito. Esclarecemos que a necessidade de suprir o consultório com 
“HF”, que é apresentado na tabela da RDC-50, refere-se a (fluido água) não sendo outro tipo de gás 
necessário, por isso não constou na resposta que argüia sobre “gases” e não “fluidos”. 
 
Assessor de Imprensa 
 
Questão 33– Gabarito mantido 
Compreende-se que a questão e sua respectiva resposta se enquadram totalmente no quesito Censura 
e Liberdade de Imprensa. A questão é mantida, ainda, pois: a) o caso teve ampla repercussão, 
gerando inclusive debates nacionais (Brasil) sobre a regulamentação da mídia; b) é da natureza da 
função do jornalista estar ambientado dos acontecimentos, nacionais e internacionais a respeito de sua 
profissão; c) nenhum dos outros grupos citados nas outras respostas correspondem a conglomerados, 
grupos ou veículos de comunicação argentinos. 
 
Questão 35 – Gabarito anulado 
Não há alternativa passível de estar correta. 
 
Assessor Jurídico 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
A questão está respaldada no art. 162, do Código Tributário Nacional, que não prevê o precatório 
dentre as possibilidades de efetivação de pagamento do crédito tributário. 
 
Questão 33 – Gabarito mantido 
A resposta está chancelada pelo art. 267, VII do CPC, que elenca a extinção do processo sem 
julgamento de mérito. As alternativas B, C e E referem-se à extinção do processo com resolução de 
mérito e a alternativa D, não está em acordo à previsão do art. 267, II do CPC. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 
As respostas estão amparadas na Lei nº 12016/09, nos seguintes artigos: 5º, III; 6º, § 6º (o prazo é 
decadencial); 14 e 25.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
Os arts. 566, 585, § 1º, 595, § único embasam legalmente a questão, mediante previsões expressas. A 
alternativa IV está não está correta, pela leitura do art. 566, I e II do CPC. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido 
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O protesto cambial interrompe a prescrição (art. 202, III, CC). As demais alternativas estão 
contempladas nos arts. 197 a 199 do Código Civil. 
 
Secretário Jurídico 
 
Questão 27 – Gabarito anulado 
A questão apresenta duas alternativas passíveis de estarem corretas. 
 
Questão 29 – Gabarito anulado 
As afirmativas apresentam dubiedade em seu entendimento.  
 
Questão 31 – Gabarito mantido 
A questão contempla os conteúdos programáticos definidos pelo edital, em especial: “Organização do 
ambiente de trabalho”. 
 
Questão 35 – Gabarito mantido 
A questão contempla os conteúdos programáticos definidos pelo edital, em especial: “Postura e 
apresentação pessoal”. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 
A questão contempla os conteúdos programáticos definidos pelo edital, em especial: “Organização do 
ambiente de trabalho”. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido 
A questão contempla os conteúdos programáticos definidos pelo edital, em especial: “Organização do 
ambiente de trabalho”. Além disso, a bibliografia sugerida é apenas orientação de locais onde 
encontrar o conteúdo programático, não sendo um limitador de fonte de pesquisa, sendo de livre 
arbítrio da Banca Examinadora utilizar outras referências bibliográficas na elaboração das questões 
das provas objetivas.  
 
Questão 39 – Gabarito anulado 
O conteúdo não foi abordado de forma clara.  
 
Questão 40 – Gabarito mantido 
A questão contempla os conteúdos programáticos definidos pelo edital, em especial: “Planejamento de 
Reuniões”, e em eventos oficiais ou especiais existe a composição de mesa. 
 
 
 
 
 

Porto Alegre-RS, 16 de junho de 2015. 
 
 
 

José Maria Holderbaum 
Presidente 
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