CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO – CRO/ MA
CONCURSO PÚBLICO 001/2018

CADERNO DE QUESTÕES
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 40 questões, ordenadas de 1 a 40, constituído com cinco opções (A, B, C,
D, E) e uma única resposta correta.
2. Caso contrário, reclame ao fiscal da sala solicitando um outro caderno.
3. O tempo disponível para esta prova é de 03:00 horas (três horas), com início às 09:00 horas (nove horas) e seu término
se dará às 12:00 horas (doze horas), para responder às questões objetivas e preencher o cartão-resposta, que será
entregue 01:00 hora (uma hora) após o início da prova.
4. O candidato não poderá se retirar do local de realização da prova levando o caderno de questões antes de transcorrido
02h30min (duas horas e trinta minutos).
5. Ao término da prova, os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo somente liberados quando ambos
tiverem concluído.
6. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva o seu cartão-resposta, retire-se do local em silêncio, pois não será
permitida a permanência de nenhum candidato após o término de sua prova, nem aglomeração nos corredores, nos
arredores do local e nos banheiros.
Ao receber o cartão-resposta, é obrigação do candidato:
1. Ler atentamente as instruções para a marcação das respostas.
2. Conferir seu nome e número de inscrição.
3. Assinar, no espaço reservado, com caneta preta, o cartão-resposta.
Não DOBRE, não AMASSE e nem MANCHE o cartão-resposta.
Um Cartão-Resposta destinado às respostas das questões objetivas
1. No Cartão-Resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos quadrados.
2. A marcação em mais de um quadrículo anula a questão, mesmo que uma das alternativas esteja correta.
3. A LEITURA ÓPTICA é sensível a marcas escuras e rasuras, portanto, preencha os quadrículos bem legíveis e
não os rasure.
Exemplo:
Não será permitido:
1. Comunicação entre os candidatos, utilização de objetos eletrônicos como: bip, telefone celular, walkman,
receptor, gravador, etc., bem como, máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, impressos, ou quaisquer
outros materiais de consulta.
2. Dar ou receber auxílio para execução das provas:
3. Afastar-se da sala, a qualquer tempo portando a Folha do Cartão-Resposta;
Faltar com o devido respeito à autoridade do fiscal de sala ou a qualquer outro membro da aplicação do concurso.

ORGANIZAÇÃO:
www.igra.com.br
Avenida Mário Andreazza, Centro comercial Amsterdã, sala 05
Turu – São Luís/MA

LÍNGUA PORTUGUESA

10 QUESTÕES

Leia atentamente os dois textos que se seguem para
responder à questão 01.
“[...]
A ilha de... é tão pitoresca como pequena. A casa
da avó de Filipe ocupa exatamente o centro dela. A
avenida por onde iam os estudantes a divide em duas
metades, das quais a que fica à esquerda de quem
desembarca está simetricamente coberta de belos
arvoredos, estimáveis, ou pelos frutos de que se
carregam, ou pelo aspecto curioso que oferecem. A
que fica à mão direita é mais notável ainda fechada
do lado do mar por uma longa fila de rochedos e no
interior da ilha por negras grades de ferro está
adornada de mil flores, sempre brilhantes e viçosas,
graças à eterna primavera desta nossa boa terra de
Santa Cruz. De tudo isto se conclui que a avó de
Filipe tem no lado direito de sua casa um pomar e do
esquerdo um jardim.”
[...]
Joaquim Manuel de Macedo – A Moreninha

“Quando minha prima e eu descemos do táxi já
era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho
sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos
tristes, um deles vazados por uma pedrada. Descansei
a mala no chão e apertei o braço da prima.
- É sinistro.
[…] Subimos a escada velhíssima, cheirando a
creolina.
- Pelo menos não vi sinal de barata – disse minha
prima.
A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra
do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama
de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas
por uma crosta de esmalte vermelho-escuro
descascado nas pontas encardidas. Acendeu um
charutinho.
Lygia Fagundes Telles – As Formigas

01ª) Analisando o texto romântico e o texto
contemporâneo, assinale a afirmativa CORRETA.
A. A frase inicial de cada texto evidencia nítidos sinais
contrastantes na preocupação que os autores
demonstram na representação de um espaço tipicamente
brasileiro.
B. Os dois textos evidenciam diferentes propósitos, uma
vez que, no primeiro, há modulação poética, e no
segundo existem marcas de literariedade, já que recorre
a símiles e cria um espaço ficcional lúgubre.
C. A descrição do ambiente quanto à ação das personagens
é marcada, nos dois textos, por um enorme contraste.

D. Embora em épocas distintas, as características dos dois
textos se assemelham.
E. O espaço e a personagem de Alencar são marcados pela
beleza e pela relação com elementos da natureza, ao
passo que no conto de Lygia Fagundes Telles espaço e
personagem são caracterizados de forma degradada.
02) )

Inverso
Brasil,
país do futuro
me ensinaram em criança
e agora ensino:
quem espera nunca alcança.
Millôr Fernandes

A colocação pronominal em “me ensinaram em criança”
pode ser considerada como:
A)
B)
C)
D)
E)

uma próclise popular.
uma próclise culta.
uma ênclise culta.
Uma mesóclise culta.
uma ênclise popular.

03ª) O substantivo é elemento de múltiplas
possibilidades sintáticas, sendo núcleo de variadas
funções. Observe os textos abaixo e depois marque a
alternativa em que a função do substantivo está
CORRETA, respectivamente.
I. “O amor é um grande laço”. (Djavan)
II. “Eu sou mesmo exagerado
Adoro um amor inventado”. (Cazuza)
III. “Meu coração tem mania de amor” (Paulinho da
Viola)
IV. “Meu amor,
Tudo certo como 2 e 2 são 5” (Caetano Veloso)
V. “E o que é sofrer
Para mim que estou
Jurado pra morrer de amor” (Djavan)
A. Sujeito; objeto indireto; complemento nominal; sujeito;
adjunto adnominal.
B. Adjunto adnominal; objeto direto; complemento
nominal; vocativo; adjunto adverbial de finalidade.
C. Sujeito; objeto direto; objeto indireto; sujeito; adjunto
adverbial de consequência.

D. Sujeito; objeto direto; complemento nominal; vocativo;
adjunto adverbial de causa.
E. Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; vocativo;
adjunto adverbial de consequência.
04. Das frases abaixo a única que está adequada quanto
à concordância verbal é:
A. Cerca de mil pessoas participou da manifestação.
B. Mais de um atleta estabeleceu novo recorde nas
últimas Olimpíadas.
C. Qual de nós somos capazes?
D. Se você é um dos que admira o escritor, certamente
lerá seu novo romance.

B. o espírito dos colonizadores portugueses e espanhóis
assemelhava-se ao dos “cruzados”, de objetivos
predatórios não revelados abertamente e encobertos
por proclamações religiosas.
C. havia ligação significativa entre os valores
proclamados e os valores reais que motivaram os
nossos colonizadores.
D. desde os primeiros tempos, o continente americano
teve a sua realidade cercada pelos autênticos valores
religiosos dos conquistadores, como o comprova a
celebração da Santa Missa.
E. não há qualquer relação de causalidade entre os
nomes que a nossa foi ganhando e a duplicidade
estabelecida pelas palavras “fé” e “império” ou
“religião” e “ouro”.

E. Fazem dois meses que não vejo meu pai.
TEXTO para as questões 5 e 6
A descoberta da América pelos europeus, nos fins
do século quinze, deu lugar a uma transplantação da
cultura
europeia
para
este
continente.
Tal
empreendimento constituiu, porém, uma aventura
impregnada de duplicidade. Proclamavam os europeus
aqui chegarem para expandir nestas plagas o
cristianismo, mas, na realidade, movia-os o propósito de
exploração e fortuna. A história do período colonial é a
história desses dois objetivos a se ajudarem mutuamente
na tarefa real e não confessada da espoliação
continental.
A vida do recém-descoberto Continente foi,
assim, desde o começo, marcada por essa duplicidade
fundamental: jesuítas e bandeirantes, “fé e império”,
religião e ouro. O português e o espanhol que aqui
aportavam não eram cristãos, mas, quando muito,
“cruzados”. Não vinham organizar nem criar nações,
mas prear... Esta obra destruidora e predatória, nunca
se confessava como tal, revestindo-se nas proclamações
oficiais, com o falso espírito de cruzada cristã.
De mistura com ansiosa indagação sobre o ouro
e minas, o primeiro ato público dos portugueses no
Brasil foi a celebração da Santa Missa, e o nome que
deram à terra, o de Santa-Cruz e Vera-Cruz, pouco
depois vencido pelo “de um pau de tingir panos”, mas
que produzia ouro.
Anísio Teixeira – “Valores Proclamados e Valores Reais nas
Instituições Escolares Brasileiras”

05ª) O autor do texto sugere que:
A. jesuítas e bandeirantes ajudaram-se mutuamente para
que se alcançassem, em nossa terra, os objetivos de
ambos.

06ª) Marque a alternativa em que está erra a função
sintática do termo destacado.
A. “por essa duplicidade fundamental” – agente da
passiva
B. “os europeus” – sujeito
C. “da América” – complemento nominal
D. “celebração” – núcleo de um predicativo
E. “o propósito” – núcleo de um objeto direto
07ª) Gente Humilde (fragmento)
Vinícius de Moraes e Chico Buarque

Tem certos dias em que eu penso em minha gente
E sinto assim todo o meu peito se apertar
Porque parece que acontece de repente
Feito um desejo de eu viver sem me notar
Igual a como quando eu passo no subúrbio
Eu muito bem vindo de trem de algum lugar
E aí me dá como uma inveja dessa gente
Que vai em frente sem nem ter com quem contar
Marque a alternativa que está ERRADA em relação aos
aspectos gramaticais.
A) Em “um desejo”, “uma inveja”, encontramos
artigos indefinidos.
B) A palavra “todo” pode exercer um valor
morfológico diferente do que possui no texto:
pronome indefinido, por exemplo.
C) A norma culta não admite ainda o emprego do
verbo “ter” como equivalente a “existir”.

D) As locuções adverbiais “de repente”, “no subúrbio”
e “de trem” indicam, respectivamente, circunstância
de tempo, lugar e meio.
E) A palavra “assim”, na primeira estrofe, poderia ser
substituída por “contudo”, conservando o mesmo
sentido.

C. A uma semana compareci a sessão eleitoral para
trocar meu título.
D. Mau começou a cessão da assembleia, ouviram-se
as reclamações.
E. Ao invés de almoçar, preferiu fazer um lanche
rápido por quê estava sem fome.

08ª) Em qual alternativa há um erro de conjugação,
considerando-se que ambas as formas estão no mesmo
tempo verbal.
A) -Eu já revi o problema.
-Nós já revimos o problema.
B) -O aluno se satisfez com a resposta do professor.
-Os alunos se satisfizeram com a resposta do
professor.
C) Eu intervim nos negócios da família.
Nós intervimos nos negócios da família
D) -Este fornecedor retém as mercadorias.
-Estes fornecedores retêm as mercadorias.
E) -Todo vestibulando relê o enunciado das questões.
-Todos os vestibulandos relêem o enunciado das
questões.
09ª) Assinale o período em que não há orações
subordinadas coordenadas entre si.
A.

“Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar
era de adeus, juro que não acreditei.”

B.

“Quero que você me aqueça neste inverno e que tudo
o mais vá para o inferno.”

C.

“Minha dor é perceber que (...) ainda somos os
mesmos e vivemos como nossos pais.”

D.

“Se eu tentasse entender, por mais que eu me
esforçasse, eu não conseguiria.”

E.

“... porque ele vai ser o que quis, inventando um
lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre
em comunhão e a tigresa possa mais do que um
leão.”

10ª) Aponte a alternativa em que não há erro segundo a
norma culta.
A. Porque você não compareceu à cessão de
lançamento do filme?
B. Aonde você vai com tanta pressa? Você não me
espera por quê?

MATEMÁTICA 05 QUESTÕES
11ª) Sendo C e D dois algarismos não nulos e distintos, a
soma C + D é igual:
A.
B.
C.
D.
E.

a 13
a 14
a 15
a 16
a 17

12ª) Se Aparecida está cansada, então vai deitar. Se
Aparecida vai deitar, Jonas não assiste à novela. Se
Jonas não assiste à novela, então faz o sanduiche. Certo
dia Jonas não fez o sanduiche, logo:
A.
B.
C.
D.
E.

Aparecida foi deitar
Aparecida estava cansada
Aparecida fez o sanduiche
Jonas foi deitar
Jonas assistiu à novela

13ª) Em uma loja um vendedor trabalha 8 horas por dia
durante 12 dias e ganha R$ 1.120,00. Quanto irá ganhar
em um mês, se trabalhar 6 horas por dia?
A.
B.
C.
D.
E.

R$ 1.800,00
R$ 2.100,00
R$ 1.980,00
R$ 2.200,00
R$ 2.180,00

14ª) Em uma Empresa de 800 funcionários, 80% dos
funcionários são homens. Na Empresa 20% dos homens
são casados e 40% das mulheres também são casadas.
Qual o número de pessoas casadas nessa Empresa?
A.
B.
C.
D.
E.

192 pessoas casadas
480 pessoas casadas
320 pessoas casadas
292 pessoas casadas
608 pessoas casadas

15ª) Jorge tem em sua casa uma piscina com o formato
de um paralelepípedo que possui as seguintes dimensões
30 metros de comprimento, 9 metros de largura e 1,75
metros de profundidade. Qual o volume da piscina de
Jorge?

A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.

372,5 m3
475 m3
472,5 m3
475,5 m3
470,5 m3

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 05 QUESTÕES
16ª) _________________ são as partes concretas de uma
máquina, como o teclado, o mouse, a impressora, o disco
rígido, a memória, entre outros itens utilizados na
fabricação de um computador ou equipamentos
eletrônicos.
Marque o termo que preenche corretamente o texto
acima.
A.
B.
C.
D.
E.

Softwares
CPU
Desktop
Sistema Operacional
Hardware

10; 22-26; 30;40
10; 22-26; 30 e 40
10; 22_26; 30-40
10, 22-26, 30 e 40
10; 22_26; 30;40

20ª) Os navegadores de Internet mais utilizados o
Google Chrome, Mozilla Firefox e o Microsoft Edge
todos eles possuem as pastas Downloads, Histórico e
Favoritos. Com relação a estas pastas, é correto afirmar
que:
I. Os conteúdos das páginas visitadas são
armazenados em Downloads para permitir uma.
II. Os links das páginas frequentemente visitadas são
armazenados automaticamente em Favoritos.
III. Todos os links de páginas recentemente visitadas
são listados em Histórico.
IV. Todos os links de páginas que são visitadas com
frequência e preferidas são adicionados em
Favoritos pelo usuário.
V. Os conteúdos das páginas recentemente visitadas
são armazenados em Downloads.
Marque a alternativa correta.

17ª) Assinale o comando utilizado para desfazer a última
ação no MICROSOFT WORD.
A.
B.
C.
D.
E.

CTRL + D
CTRL + Z
CTRL + F
CTRL + R
CTRL + E

18ª) Quando recebemos uma mensagem no e-mail, como
podemos respondê-la sem que seja necessário procurar
ou digitar o e-mail de destino:
A.
B.
C.
D.
E.

Clicando em Enviar
Clicando em Encaminhar
Clicando em Devolver
Clicando em Responder
Clicando em Novo

19ª) Em uma empresa foi feita a digitação de um
documento utilizando o Microsoft Word contento 40
páginas, após o termino da digitação foi observado que
seria preciso imprimir as seguintes páginas de números
10, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 40. Sabendo que é possível
definir apenas a impressão das páginas acima, como
deverá ser digitado na caixa de diálogo imprimir o
intervalo para que seja feita a devida impressão.

A.
B.
C.
D.
E.

Todos os itens estão corretos
Somente um item está correto
Somente dois itens estão corretos
Todos os itens estão incorretos
Somente três itens estão corretos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ODONTOLÓGICOS
15 QUESTÕES
De acordo com a Consolidação das Normas para
procedimentos nos Conselhos de Odontologia, aprovada
pela Resolução CFO 63/2005, e Código de Ética,
responda as questões subsequentes:

21ª) De acordo com Código de Ética Odontológica,
analise as opções abaixo e em seguida assinalar a única
que constitui uma infração Ética:
A. apontar falhas nos regulamentos e nas normas das
instituições em que trabalhe, quando as julgar
indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais
ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos
órgãos competentes;
B. abster-se da prática de atos que impliquem
mercantilização da Odontologia ou sua má
conceituação;

( ) censura confidencial, em aviso reservado;
( ) advertência pública, em publicação oficial;

C. não manter vínculo com entidade, empresas ou outros
desígnios que os caracterizem como empregado,
credenciado ou cooperado quando as mesmas se
encontrarem em situação ilegal, irregular ou
inidônea;
D. registrar os procedimentos técnico-laboratoriais
efetuados, mantendo-os em arquivo próprio, quando
técnico em prótese dentária.

E. acumular as funções de perito/auditor e
procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma
entidade prestadora de serviços odontológicos.

(

( ) cassação do exercício profissional ad referendum do
Conselho Federal.
Julgue os itens acima, em seguida coloque ( C ) para as
afirmações corretas e ( E ) para as erradas, para
assinalar a opção com a sequência correta
A.
B.
C.
D.
E.

22ª) Ainda de acordo com o Código de Ética
Odontológica, no que diz respeito: do anúncio, da
propaganda e da publicidade não é correto afirmar:
A. Nos laboratórios de prótese dentária deverá ser
afixado, em local visível ao público em geral,
informação fornecida pelo Conselho Regional de
Odontologia da jurisdição sobre a restrição do
atendimento direto ao paciente.
B. É facultativo aos técnicos em prótese dentária, técnicos
em saúde bucal, auxiliares de prótese dentária, bem
como aos laboratórios de prótese dentária fazerem
anúncios, propagandas ou publicidade dirigida ao
público em geral.
C. Os anúncios, a propaganda e a publicidade poderão ser
feitos em qualquer meio de comunicação, desde que
obedecidos os preceitos do Código de Ética
Odontológica.

D. Na comunicação e divulgação é obrigatório constar o
nome e o número de inscrição da pessoa física ou
jurídica, bem como o nome representativo da profissão
de cirurgião-dentista e também das demais profissões
auxiliares regulamentadas.
E. Deverá constar na comunicação e divulgação as áreas
de atuação, procedimentos e técnicas de tratamento,
desde que precedidos do título da especialidade
registrada no Conselho Regional ou qualificação
profissional de clínico geral.

23ª) O artigo 51 do Código de Ética Odontológica,
aprovado pela Resolução CFO-118/2012 diz:
Os
preceitos desde Código são de observância obrigatória e
sua violação sujeitará o infrator e quem, de qualquer
modo, com ele concorrer para a infração, ainda que de
forma indireta ou omissa, às seguintes penas previstas no
artigo 18 da Lei nº. 4.324, de 14 de abril de 1964:
( ) advertência confidencial, em aviso reservado;

) suspensão do exercício profissional até 30 (trinta)
dias;

( C ), ( C ), ( E ), ( C ), ( C )
( E ), ( C ), ( C ), ( E ), ( E )
( C ), ( C ), ( C ), ( C ), ( C )
( E ), ( C ), ( E ), ( C ), ( C )
( C ), ( E ), ( C ), ( E ), ( E )

24ª) É vedado ao técnico em saúde bucal:
I. exercer a atividade de forma autônoma;
II. prestar assistência direta ou indireta ao paciente,
sem a indispensável supervisão do cirurgiãodentista;
III. ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a
prevenção das doenças bucais por meio da
aplicação tópica do flúor, conforme orientação do
cirurgião-dentista;
IV. fazer propaganda de seus serviços, exceto em
revistas, jornais e folhetos especializados da área
odontológica.
Assinale a alternativa em que todos os itens estão
CORRETOS
A.
B.
C.
D.
E.

Os itens I, II e IV estão corretos
Os itens I, III e IV estão corretos
Os itens II, III e IV estão corretos
Os itens III e IV estão corretos
Os itens II e III estão corretos

25ª) Segundo o que preceitua Código de Ética da
Odontologia em seu Art. 10 constitui infração ética:
Coloque ( C ) para certo e ( E ) para errado
(

(

) exercer a função de perito, quando for cônjuge ou a
parte for parente, consanguíneo ou afim, em linha
reta ou colateral até o segundo grau;
) exagerar em
terapêutica;

diagnóstico,

prognóstico

ou

(

) acumular as funções de perito/auditor e
procedimentos terapêuticos odontológicos na
mesma entidade prestadora de serviços
odontológicos;

(

) executar ou propor tratamento desnecessário ou
para o qual não esteja capacitado.
Assinale a alternativa com a sequência correta.
A.
B.
C.
D.
E.

( E ), ( C ), ( E ), ( C )
( E ), (E ), ( C ), ( C )
( C ), ( C ), ( E ), ( E )
( C ), ( E ), ( C ), ( E )
( E ), ( C ), ( C ), ( E )

26ª) De acordo com a Consolidação das Normas para
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia a Patologia
Bucal é a especialidade que tem como objetivo o estudo
dos aspectos histopatológicos das alterações do
complexo buco-maxilo-facial e estruturas anexas,
visando ao diagnóstico final e ao prognóstico dessas
alterações, por meio de recursos técnicos e laboratoriais.
Em seu parágrafo único, Art. 77: Para o melhor
exercício de sua atividade, o especialista deverá se valer
de:
A. diagnóstico e prognóstico.
B. planejamento e prevenção.
C. dados clínicos e exames complementares.
D. exames complementares e a interpretação de seus
resultados.
E. prognóstico e dados clínicos
27ª) Somente poderá exercer a atividade, como
estagiário, o aluno que esteja apto a praticar os atos a
serem executados, e, no mínimo, cursando
regularmente:
A.
B.
C.
D.
E.

o sexto semestre letivo de curso de Odontologia.
o quinto semestre letivo de curso de Odontologia.
o quarto semestre letivo de curso de Odontologia.
o sétimo semestre letivo de curso de Odontologia.
o terceiro semestre letivo de curso de Odontologia.

28ª) Entende-se por ______________________ aquela
concedida automaticamente, pelo Conselho Regional, ao
profissional com 70 (setenta) anos de idade, que nunca
tenha sofrido penalidade por infração ética,
independendo da entrega do certificado.
A. inscrição secundária

B.
C.
D.
E.

inscrição principal
inscrição provisória
inscrição temporária
inscrição remida

29ª) Segundo a Consolidação das Normas para
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia a
Odontologia em Saúde Coletiva é a especialidade que
tem como objetivo o estudo dos fenômenos que
interferem na saúde bucal coletiva, por meio de análise,
organização, planejamento, execução e avaliação de
serviços, projetos ou programas de saúde bucal,
dirigidos a grupos populacionais, com ênfase nos
aspectos preventivos. As áreas de competência para
atuação do especialista em Odontologia em Saúde
Coletiva não inclui:
1. análise sócio epidemiológica dos problemas de
saúde bucal da comunidade;
2. elaboração e execução de projetos, programas e/ou
sistemas de ação coletiva ou de saúde pública
visando à promoção, ao restabelecimento e ao
controle da saúde bucal;
3.

participação, em nível administrativo e operacional
de equipe multiprofissional, por intermédio de
organização de serviços, gerenciamento em
diferentes setores e níveis de administração em
saúde pública, vigilância sanitária, controle das
doenças e, educação em Saúde Pública.

4. realização de pesquisas, levantamentos e estudos
epidemiológicos das áreas urbanas, prestando
assistência, direta ou indiretamente, às famílias.
Assinale a alternativa em que todos os itens são
CORRETOS:
A.
B.
C.
D.
E.

1, 2 e 3
1, 3 e 4
3e4
2, 3 e 4
1, 2, 3 e 4

30ª) ____________________________ é a especialidade
que tem como objetivo o estudo dos tecidos de suporte e
circundantes dos dentes e seus substitutos, o diagnóstico,
a prevenção, o tratamento das alterações nesses tecidos e
das manifestações das condições sistêmicas no
periodonto, e a terapia de manutenção para o controle
da saúde.
A. Patologia Funcional dos Maxilares
B. Ortodontia
C. Prótese Buco-Maxilo-Facial

D. Periodontia
E. Prótese Dentária
31ª) O Código de Ética Odontológica aprovado pela
resolução CFO-118/2012, estabelece como infração ética
revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha
conhecimento em razão do exercício de sua profissão.
Nesse caso, segundo a resolução CFO-118/2012,
compreende-se como justa causa, principalmente:
( ) Notificação compulsória de doença.
( ) Colaboração com a justiça nos casos previstos em
lei.
( ) Estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais
inscritos.
(
) Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo
incapaz.
( ) A emissão de laudos, relatórios e pareceres técnicos
de forma secreta ou ilegível, mesmo com a devida
identificação, com o número de registro no Conselho
Regional de Odontologia na sua jurisdição.
Coloque ( V ) para a(s) afirmação(ões) verdadeira(s) e
( F ) para a(s) falsa(s), em seguida assinale a opção com
a sequência correta.
A.
B.
C.
D.
E.

( V ), ( F ), ( V ), ( F ), ( V )
( F ), ( V ), ( V ), ( V ), ( F )
( V (, ( V ), ( V ), ( V ), ( F )
( V ), ( V ), ( V ), ( V ), ( F )
( F ), ( F ), ( F ), ( F ), ( V )

32ª) _______________________ é a especialidade da
Odontologia que tem como objetivo a prevenção, o
diagnóstico, o prognóstico e o tratamento das doenças
próprias do complexo maxilomandibular, das
manifestações bucais de doenças sistêmicas e das
repercussões bucais do tratamento antineoplásico.
Complete corretamente a lacuna assinalando a opção
correta:
A.
B.
C.
D.
E.

Endodontia
Estomatologia
Disfunção Temporomandibular
Dentística
Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais

33ª) De acordo com Consolidação das Normas para
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia aprovada
pela Resolução CFO n.º 63/2005, as competências do
técnico em prótese dentária, sob supervisão do cirurgião
dentista, não inclui:

A. executar a parte mecânica dos trabalhos odontológicos;
B. ser responsável, perante o serviço de fiscalização
respectivo, pelo cumprimento das disposições legais
que regem a matéria;
C. ser responsável pelo treinamento de auxiliares e
serventes do laboratório de prótese odontológica;
D. manter, em sua oficina, equipamento e instrumental
específico de consultório dentário;
E. Nenhuma das alternativas acima.
34ª) Das assertivas abaixo uma está INCORRETA,
assinale-a
A. A carga horária mínima do curso de técnico em higiene
dental é de 2.200 horas incluindo o núcleo comum
integral de 2º grau (Educação Geral) e a parte especial
(Matérias Profissionalizantes), e estágio, dispondo-se
os estudos de forma a obedecer ao que prescreve a Lei.
B. O curso de atendente de consultório dentário cobrirá
parte do currículo de formação do técnico em higiene
dental, com carga horária nunca inferior a 300 horas,
após o 1º grau completo.
C. Para se habilitar ao registro e à inscrição, como auxiliar
de prótese dentária, o interessado deverá ser portador
de certificado expedido por curso que atenda
integralmente ao disposto no Parecer nº 540/76 do
Conselho Federal de Educação.
D. O atendente de consultório dentário poderá exercer sua
atividade, sempre sob a supervisão do cirurgiãodentista ou do técnico em higiene dental, em
consultórios
ou
clínicas
odontológicas,
em
estabelecimentos públicos ou privados.
E. Compete ao técnico em higiene dental prestar
assistência, direta ou indiretamente, a paciente sem a
indispensável supervisão do cirurgião-dentista.
35ª) As áreas de competência para atuação do
especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-MaxiloFaciais incluem:
A. cirurgia estética;
B. implantes, enxertos, transplantes e reimplantes;
C. biópsias;
D. cirurgia com finalidade protética;
E. cirurgia com finalidade ortodôntica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 05 QUESTÕES
36ª) Acerca da gestão da qualidade analise os itens
subsequentes.
1. A qualidade dos serviços e processos de uma
organização não está diretamente ligada à sua
capacidade de competir e se destacar no mercado,
mas nas condições de ofertas dos produtos.
2. Na política da qualidade, desde que o produto final
atenda às especificações técnicas estabelecidas no
processo produtivo, considera-se que o cliente está
satisfeito.
3. A gestão da qualidade total refere-se a uma
estratégia de administração orientada a criar
consciência da qualidade em todos os processos
organizacionais.
4. A gestão da qualidade estabelece que os recursos
humanos devem ser valorizados e entendidos como
integrantes do sucesso da organização
Os itens corretos acima são, respectivamente:
A.
B.
C.
D.
E.

1e3
2, 3 e 4
3 e4
1, 2 e 3
2e4

37ª) Conforme a tradição democrática, a Constituição
do Brasil reconhece três Poderes: o Executivo, o
Legislativo e o Judiciário. Os três Poderes devem ser
independentes - um não pode interferir no
funcionamento do outro - mas devem funcionar em
harmonia. Analise as afirmativas:
1. O Poder Legislativo é representado, em nível
federal, pelos deputados federais e senadores, em
nível estadual, pelos deputados estaduais e nos
municípios, pelos vereadores.
2. O Poder Executivo é representado, em nível federal,
pelos deputados federais e senadores, em nível
estadual, pelos deputados estaduais e nos
municípios, pelos vereadores.
3. O Poder Legislativo cabe governar, administrando
os recursos públicos conforme determina a lei. Seus
ocupantes, respectivamente o presidente da
República, os governadores de Estado e os prefeitos
nos municípios.
4. O Poder Executivo cabe governar, administrando
os recursos públicos conforme determina a lei. Seus
ocupantes, respectivamente o presidente da

República, os governadores de Estado e os prefeitos
nos municípios.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
CORRETAS.
A.
B.
C.
D.
E.

Os itens 1e 3 estão corretos.
Os itens 2 e 4 estão corretos.
Os itens 1 e 2 estão corretos
Os itens 3 e 5 estão corretos
Os itens 1 e 4 estão corretos

38ª) A respeito dos atos administrativos, analise as
assertivas:
I - Os atos administrativos podem ser executados
pela
própria
Administração
Pública
diretamente, independentemente de solicitação
aos outros poderes;
II - Os atos administrativos são exclusivos do Poder
Executivo;
III - O Poder Judiciário não pode anular atos
administrativos;
IV - A revogação, anulação e cassação, são espécies
de extinção dos atos administrativos;
Assinale a opção CORRETA
A.
B.
C.
D.
E.

Duas assertivas são corretas
Apenas uma assertiva é verdadeira
Apenas uma assertiva está incorreta
Não existem assertivas corretas
Todas as assertivas são corretas

39ª) A respeito dos direitos e garantias fundamentais
previstos na Constituição, marque a opção CORRETA:
A. Ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, podendo tais convicções serem invocadas
para eximir-se de obrigação legal a todos imposta
para não cumprir prestação alternativa;
B. No Brasil, é inadmissível a pena de morte;
C. O brasileiro nato só será extraditado em caso de
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins;
D. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis
de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e
os definidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem;

E. Os direitos e garantias expressos na Constituição
excluem
outros
decorrentes
de
tratados
internacionais, ainda que a República Federativa do
Brasil tenha sido parte.
40ª) Julgue as assertivas abaixo e em seguida marque a
opção CORRETA:
I. Ato praticado sem margem alguma de liberdade de
decisão, em virtude de ter a lei definido o único
comportamento possível e obrigatório a ser seguido;
II. Atos que possuem destinatário determinado,
produzindo
diretamente
efeitos
concretos,
constituindo ou declarando situações jurídicas
subjetivas;
III. Ato que precisa, para sua formação, da
manifestação de vontade de dois ou mais diferentes
órgãos ou autoridade;
IV. Atos praticados pela Administração Pública podem
praticar com certa liberdade de escolha, nos termos
e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo
de realização, sua oportunidade e sua conveniência
administrativa:
As assertivas acima correspondem, respectivamente, a
que espécie de ato administrativo:
A. De império, Geral, Composto e Interno;
B. Simples, Composto, Vinculado e Complexo;
C. De império, Individual; Complexo e Vinculado;
D. Vinculado, Individual, Complexo e Discricionário.
E. Vinculado,
Vinculado.

De

expediente,

Discricionário

e

