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

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2017 
 

AVISO Nº 10 – RESPOSTAS AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS SOBRE O GABARITO PRELIMINAR 
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 DO 

GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Língua Portuguesa 
 
Questão 01 – Gabarito mantido 

A única afirmativa correta é a letra C. De acordo com o texto, a cárie é uma doença infectocontagiosa que pode 
ser transmitida a outras pessoas. 
 
Questão 05 – Gabarito mantido 

Na alternativa C, o verbo “poder” deveria estar no plural. Todas as demais alternativas estão corretas. 
 
Questão 06 – Gabarito mantido 

Dois parágrafos apresentam um só período; 
Não há uso de linguagem coloquial ou metafórica; 
Não há oposição de pontos de vista. 
 
Questão 07 – Gabarito mantido 
Uma das mais graves é a endocardite bacteriana, que...: nesta alternativa, o que retoma “endocardite 

bacteriana”. Nos demais casos, essa partícula não retoma um termo antecedente. 
 
Questão 08 – Gabarito mantido 

Excetuando-se a alternativa A (correta), todas as demais apresentam algum erro de pontuação, seja de 
emprego de vírgula, dois-pontos ou ponto e vírgula, seja de fragmentação frasal. 
 
Questão 09 – Gabarito mantido 

Dentre as alternativas, a única palavra em que ocorre a omissão de um segmento fônico na fala é “alcoólicos”, 
em que apenas o [ɔ] é pronunciado, e não o [o]. 
 
 
Legislação 
 
Questão 11 – Gabarito mantido 

O gabarito está em conformidade com o art. 12, alínea c, da Lei nº 4.324/1964. 
 
Questão 12 – Gabarito mantido 

A alternativa D é a única que está de acordo com os dispositivos expressos da Constituição Federal, 
especificamente em seu art. 37, inc. XII. 
 
Questão 13– Gabarito mantido 

A letra C representa a única alternativa que está em conformidade com os preceitos do art. 5º da Constituição 
Federal, notadamente em seu inciso XI. 
 
Questão 14 – Gabarito mantido 

Em conformidade com o caput do art. 6º da Constituição Federal, a alternativa C representa a única resposta 
correta. As demais alternativas representam direitos individuais e coletivos e não direitos sociais. 
 
Questão 15 – Gabarito mantido 

A alternativa B representa a única correta, em conformidade com o disposto no art. 3º da Lei 4.324/1964. 
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Questão 19 – Gabarito mantido 

A questão possui base programática no Decreto nº 68.704/1971, expressamente previsto no Edital. 
 
Questão 20 – Gabarito mantido 

O gabarito está em conformidade com o Decreto 87.689/1982, expressamente constante do Edital. 
 
 
Raciocínio Lógico 

 
Questão 21 – Gabarito mantido 

Análise dos itens: O item I apresenta uma condicional onde a primeira proposição é verdadeira e a segunda é 
falsa, logo o item apresenta uma proposição resultante falsa. O item II apresenta uma disjunção, onde uma das 
proposições é verdadeira, logo o item possui uma proposição verdadeira. O item III possui uma conjunção, 
onde uma das proposições é falsa, logo o item é valorado como falso. Portanto, os itens I e III são falsos e o 
item II é verdadeiro. Assim, conclui-se que a alternativa D está correta assim como aponta o gabarito 
preliminar. 
 
Questão 23 – Gabarito mantido 

O símbolo “\” significa, na teoria dos conjuntos, a diferença entre dois conjuntos. Dado isto, temos que 
 = {2,4,6}. O gabarito deve ser mantido.  

 
Questão 24– Gabarito mantido 

A questão deve ser resolvida através de um sistema de equações do primeiro grau, conteúdo deste edital. 
Através do sistema, conclui-se que Marcos possui R$ 2.400,00 na conta corrente e R$ 5.600,00 na conta 
poupança (note que o valor na conta corrente corresponde a 3/7 do valor na conta poupança, como solicitado). 
Portanto, a alternativa A apresenta a resposta correta e, por isto, o gabarito deve ser mantido. 
 
Questão 25 – Gabarito mantido 

No cálculo de porcentagem, não é possível calcular porcentagens reversas sobre diferentes valores de base 
como referencial. Por isto, está errado descontar 25% de 60. O correto é resolver a seguinte regra de três: 
 

60 pacientes – 125% 
X pacientes – 100% 

 
Resolvendo esta regra de três, obtemos que X = 48 pacientes.  Portanto, o gabarito está correto e deve ser 
mantido.  
 
Questão 27 – Gabarito mantido 

Como a média de seis amigos é 25 anos, isto significa que a soma das idades deles é igual a 25x6 = 150 anos. 
Tirando Pedro, a média dos outros cinco amigos passa a ser igual a 24 anos, isto é, a soma das idades destes 
cinco amigos é igual a 24x5 = 120 anos. A diferença destes totais é igual a idade de Pedro, pois foi ele que saiu 
do grupo, portanto Pedro tem 150 – 120 = 30 anos. Logo, o gabarito preliminar deve ser mantido.  
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Agente Administrativo 
 
Questão 29 – Gabarito mantido 

Segundo Beltrão (2007), portaria é um ato emitido pela Administração Direta de um órgão, determinando 
providências, constituindo comissões, delegando poderes, concedendo benefícios etc., nos termos da lei. O 
enunciado da questão descreve um exemplo de ato cuja portaria é o documento adequado para a sua 
emissão.  
 
Questão 30 – Gabarito mantido 

A alternativa B está incorreta porque, conforme as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, entre os 
Princípios Norteadores das Ações de Saúde Bucal está a gestão participativa, a ética, o acesso, o acolhimento, 
o vínculo e a responsabilidade profissional não constituindo a igualdade de atendimento e a atuação restrita a 
seus princípios. A única alternativa correta é a alternativa D. 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 

Segundo Francischini & Gurgel (2002), as compras são classificadas quanto à frequência da necessidade de 
suprimento pela empresa em constantes e habituais, programadas, de investimentos, de emergência e 
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sofisticadas. Não consta na classificação apresentada pelo autor a opção compras ocasionais, fazendo com 
que a alternativa B, por ser a única incorreta, seja a alternativa a ser assinalada conforme solicitado no 
enunciado da questão.  
 
Questão 32 – Gabarito mantido 

Conforme consta no gabarito preliminar, a alternativa correta para a questão é a letra E, pois de acordo com a 
Consolidação das Normas para procedimentos nos Conselhos de Odontologia, somente a não quitação dos 
débitos com o conselho por 5 (cinco) anos ou mais prevê o cancelamento de inscrição e não 2 (dois) anos 
como consta na alternativa, sendo essa a única alternativa incorreta solicitada no enunciado.  
 
Questão 33 – Gabarito mantido 

Conforme a Consolidação das Normas para procedimentos nos Conselhos de Odontologia em relação aos 
procedimentos de inscrição, a alternativa correta é a A, conforme divulgado no gabarito preliminar.  
 
Questão 34 – Gabarito mantido 

Segundo Paes (2007), o termo arquivo, além de ser utilizado para designar o conjunto de documentos ou 
móvel para guarda de documentos, segundo o autor, também pode ser empregado para designar o local onde 
o acervo documental deverá ser conservado, órgão governamental ou institucional cujo objetivo seja o de 
guardar e conservar a documentação e títulos periódicos. Sendo assim, a única afirmativa incorreta é a IV, o 
que determina que apenas a alternativa C indique todas as afirmativas corretas.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido 

A alternativa B está correta, pois Machado (2003), define o receptor como aquele que percebe a mensagem. O 
autor ressalta a importância de conhecermos nosso interlocutor e falarmos de modo que ele possa nos 
entender da melhor maneira possível.  
 
Questão 38 – Gabarito anulado 

A ausência da palavra “exceto” no enunciado, faz com que quatro das cinco alternativas estejam corretas, o 
que determina a necessidade de anulação da questão. 
 
 
Fiscal 
 
Questão 30 – Gabarito mantido 

Segundo a RDC 306 da ANVISA, no capítulo III, que trata do gerenciamento dos resíduos de serviços de 
saúde:  
“O MANEJO dos resíduos dos serviços de saúde é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus 
aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final”. 
“SEGREGAÇÃO - Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as 
características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos”. 
“TRANSPORTE INTERNO - Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado ao 
armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de apresentação para a coleta”. 
A resposta da questão é a letra “A”, Manejo – segregação – transporte interno. 
 
Questão 31 – Gabarito mantido 

De acordo com a decisão 04/2012 do CRO/RS, “É possivel a publicidade em qualquer veículo de comunicação, 
desde que...não seja realizada nos meios de comunicação citados expressamente no artigo 44, XIV:... caixas 
de som portáteis ou em veículos automotores...” 
Caixas de som em veículos automotores não podem ser utilizadas para publicidade, sejam elas portáteis ou 
não. A afirmativa V está incorreta, assim como as afirmativas I e II. A resposta da questão é a letra “C”. 
 
Questão 32 – Gabarito mantido 

O gerenciamento de resíduos em serviços odontológicos encontra-se englobado pelo conteúdo programático 
“prevenção e controle de riscos” citado no edital da presente prova objetiva. De acordo com a resolução RDC 
306 da ANVISA, no item 1.3, subitem 1.3.6, “O Grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante 
constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da 
inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que apresenta o resíduo”. Ainda com base 
nesta resolução, no mesmo item 1.3, subitem 1.3.3, “O Grupo B é identificado através do símbolo de risco 
associado, de acordo com a NBR 7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco”. 
 
Questão 33– Gabarito anulado 

Segundo a Resolução do Conselho Federal De Odontologia - CFO Nº 160 DE 02.10.2015, em seu artigo 1º: 
“Reconhecer a Acupuntura, a Homeopatia e a Odontologia do Esporte como especialidades odontológicas”. A 
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alternativa “D” está correta. Na alternativa “C” subentende-se que a especialidade pode ser chamada de 
“Saúde Coletiva” ou “Saúde da Família”. Portanto, na alternativa “C”, apesar de o nome da especialidade não 
estar completo, também não pode ser considerado incorreto. Não há alternativa nesta questão. 
 
Questão 34 – Gabarito mantido 

Segundo o manual “Serviços odontológicos: prevenção e controle de riscos” (Anvisa, 2006), “nos ambientes 
que executem procedimentos, os lavatórios devem possuir torneiras ou comandos do tipo que dispensem o 
contato das mãos quando da abertura e fechamento da água, e recipiente com anti-séptico para a higienização 
das mãos”, e ainda “os equipamentos de ar condicionado de janela e minisplits apresentam o inconveniente de 
não efetuar a renovação do ar necessária para a manutenção de uma boa qualidade do ar ambiente de 
interiores”. Apenas as afirmativas II e III estão corretas. A alternativa “D” está correta. 
 
Questão 37 – Gabarito mantido 

Muitas vezes, profissionais da área odontológica propõem mutilações, ou extrações de dentes que podem ser 
mantidos em boca através de outros tratamentos conservadores. Isso constitui infração ética, constando no 
artigo 11 do Código de Ética Odontológica, item III: “exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica” e no 
item V: “executar ou propor tratamento desnecessário ou para o qual não esteja capacitado”. Este caso fictício 
não configura discriminação, não foi executado tratamento fora do âmbito da Odontologia (extração dentária), 
bem como não foram adotadas novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica. A 
resposta correta é a letra “C”. 
 
Questão 40 – Gabarito mantido 

De acordo com o parágrafo terceiro do artigo 5º do código de processo penal, “qualquer pessoa do povo que 
tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por 
escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar 
inquérito”. No mesmo parágrafo é citada a infração penal, portanto, a autoridade policial, verificada a 
procedência das informações de uma infração penal, mandará instaurar inquérito. A pessoa está comunicando, 
verbalmente ou por escrito, uma infração penal à autoridade policial. A afirmativa II está correta. A resposta 
correta é letra “B”. 
 

 
 

 
 

Porto Alegre/RS, 15 de maio de 2017. 
 
 
  

Nelson Freitas Eguia  
Presidente 

Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul – CRO/RS 
 


