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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 14:00 horas (quatorze horas) e seu
término se dará às 17:00 horas (dezessete 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

Texto I

2ª – Tenho que sair mais cedo hoje.
Venha rápido que já é tarde.
Que bonitas são aquelas flores!
As três ocorrências do QUE são respectivamente:
A.
B.
C.
D.
E.

Conjunção, advérbio, interjeição.
Preposição, conjunção, advérbio.
Substantivo, pronome adjetivo, interjeição.
Pronome substantivo, advérbio, substantivo.
Preposição, advérbio, interjeição.

3ª - Assinale a alternativa correta quanto ao discurso
direto e indireto:
I. “–Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela”.
II. “O pai começou a desanimar e a pensar que os
tempos são outros. Que os tempos são decididamente
outros”.
III. “O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse
‘Legal!’

01ª) Leia atentamente o texto acima, em seguida analise
as proposições abaixo, referentes ao texto I:
1. Conserva-se a correção gramatical ao se
deslocar o termo “é vital” (L.7) para antes de seu
sujeito sintático: é vital a consciência de que
qualquer gesto nosso influencia tudo o que nos
cerca.

A.
B.
C.
D.
E.

I (direto); II (direto); III (direto).
I (direto); II (indireto); III (indireto).
I (direto); II (indireto); III (indireto livre).
I (indireto); II (direto); III (indireto livre).
I (direto); II (indireto livre); III (indireto)
TEXTO II
MISÉRIA E RANCOR
Arnaldo Jabor.

2. O enunciado (L.7) “Já está comprovado” pode
ser substituído, sem prejuízo da correção
gramatical e textual, por: “Já se comprovou”.
3. Trocando de posições entre os substantivos
‘atitudes’ (L.10) e ‘comportamentos’ (L.10)
conservaria os sentidos do texto, mas exigiria
que o adjetivo ‘arraigados’ (L.11) fosse
empregado no feminino para se manter a
correção gramatical.
4. Podemos afirmar que o último período sintático
do texto é iniciado por uma oração que tem por
objetivo expressar uma concessão.
Assinale a alternativa CORRETA
A.
B.
C.
D.
E.

As proposições 1 e 3 são verdadeiras.
As proposições 2, 3 e 4 são verdadeiras.
As proposições 1 e 2 são verdadeiras.
As proposições 3 e 4 são verdadeiras.
As proposições 1, 3 e 4 são verdadeiras.

O que mais choca nessa guerra suja é a eficiência dos
traficantes, comparada com o desencontro dos agentes
da lei, que ficam batendo cabeça uns nos outros. A
anormalidade nisso tudo não está apenas do lado do
crime. Eles são fruto de décadas de miséria e rancor. A
anormalidade está também nos órgãos que não
conseguem nem bloquear celulares. Os incapazes somos
nós, aprisionados em burocracias, em tradições
corruptas, em velhas táticas. A sociedade não fez nada
quando as favelas e periferias eram pequenas. A miséria
era dócil, podia ser ignorada. Agora, o combate ao
crime passa primeiro pelo reconhecimento de nosso
fracasso. Precisamos de novas formas de luta. O crime
deixou de ser apenas um caso de polícia. A experiência
prática das polícias tem de ser unida ao poderio
estratégico das Forças Armadas. O crime no Brasil
virou um problema de estado maior.
4ª - A opção que traduz melhor o texto é:
A. Nossa tragédia é a incapacidade total que temos
demonstrado para combater o crime. O inimigo não é
só o tráfico.

B. O tráfico tem abatido nossas comunidades e não
podemos fazer nada.
C. Agora combater o crime virou tarefa só da polícia. A
sociedade está aquém do poder do tráfico.
D. Não podemos ficar de braços cruzados. É dever da
sociedade como um todo correr para as ruas e
protestar contra esses malditos traficantes.
E. Precisamos unir forças para combater o crime e a
melhor forma é reunindo toda a sociedade e sair nas
ruas em protesto.
TEXTO III

D. que ele pertence a primeira conjugação.
E. que poderíamos construí-lo com um sujeito pessoal (eu
custo a manter...)
07. Adoniran Barbosa foi um compositor
popular, de grandes sucessos, nascido em
São Paulo, filho de imigrantes italianos
que gostava de usar em suas composições,
o “palavreado do povo” paulistano de
descendência italiana, exagerando nos
erros de português.
O maior desses sucessos talvez tenha sido
“Saudosa Maloca”. Veja os fragmentos a seguir e
responda à questão.
Saudosa Maloca
Foi aqui seu moço
Que eu, Mato Grosso e o Joca
Construímo nossa maloca
Mas, um dia, nóis nem pode se alembrá
Veio os home c'as ferramentas
O dono mandô derrubá
Peguemo todas nossas coisa
E fumo pro meio da rua
Apreciá a demolição

5ª - Na tirinha acima o emprego da crase se justifica pelo
mesmo caso de:
A. Ainda não chegaram à conclusão da discussão.
B. Esta é a pesquisa à qual me referi.

Só se conformemo quando o Joca falou:
"Deus dá o frio conforme o cobertô"
E hoje nóis pega a páia nas grama do jardim
E prá isquecê, nóis cantemos assim:
Saudosa maloca, maloca querida
Dim dim donde nóis passemo dias feliz de nossas
vida.

C. Fizeram muito barulho à toa.
D. Ficamos a assistir à destruição de todos os móveis.
E. Eu não acho graça, eu tenho horror à graça.
6ª - “Mas eu sei quanto me custa
Manter esse gelo digno
Essa indiferença gaia
E não gritar: Vem, fulana!”
(O Mito, Carlos Drummond de Andrade)
Sobre o verbo custar, empregado nesse trecho, só não é
certo dizermos:
A. que ele é transitivo indireto;
B. que seu sujeito é uma oração;
C. que o seu complemento (me) poderia ser substituído por
“a mim”;

Sobre algumas das formas “populares” presentes
nesses fragmentos, formulam-se observações. Em uma
das alternativas, o comentário é indevido. Marque-a.
A. Na forma construímo, alterou-se a desinência
número-pessoal que marca a primeira pessoa do
plural.
B. Em peguemo e conformemo, além da alteração na
desinência que marca o número e a pessoa
gramatical, modificou-se o sufixo modo-temporal
(de “a” para “e”).
C. b) Na forma alembrá, além da omissão da
desinência do infinitivo, alterou-se o radical com a
presença de um prefixo, em uso típico do coloquial.
D. Em cantemo e passemo houve duas alterações na
forma gramatical original, mas nenhuma delas
atingiu o radical.

E. Nas formas derrubá e apreciá, omitiu-se a
desinência do infinitivo, o que também ocorreu com
isquecê.
08. Classifique os predicados das orações que seguem:
I.
II.
III.
IV.

Este aluno anda muito chorão.
A meninada fazia algazarra no parque.
Este aluno chora muito.
O jogo estava bastante complicado.

Podemos afirmar que:

10. Assinale o período em que o objeto direto é uma
oração substantiva:
A.
B.
C.
D.
E.

Convém que você melhore sua a letra.
É interessante que você vá à reunião.
Ele virá, se não chover.
Farei amanhã o trabalho que você me pediu.
O médico declarou que o paciente está bem.

RACIOCÍNIO LÓGICO 05 QUESTÕES
11ª. P é a mãe de K; K é a irmã de D; D é o pai de
J. Como P está relacionado com J?

A. I é predicado verbal / II é predicado nominal / III
predicado nominal / IV é predicado verbal.
B. I é predicado nominal / II é predicado verbal / III é
predicado verbal / IV é predicado nominal.
C. I é predicado nominal / II é predicado nominal / III é
predicado verbal / IV é predicado verbal.
D. I é predicado verbal / II é predicado verbal / III é
predicado nominal / IV é predicado verbal.
E. I é predicado nominal / II é predicado nominal / III
predicado nominal / IV é predicado nominal.
09. Analise atentamente as frases abaixo:
I. Urgia encontrar solução para o meu desespero.
Pensando bem, conclui que somente a morte poria
termo ao meu desconsolo.
II. O policial encerrou os interrogatórios, declarando que
os depoimentos ali prestados eram suficientes para
incriminar o acusado, porém não desejava precipitarse.
É correto afirmar que, entre as diversas orações temos:
A. 1 oração substantiva subjetiva, 1 oração adjetiva
reduzida de gerúndio, 1 oração substantiva objetiva
direta e 1 coordenada adversativa.
B. 3 orações substantivas objetivas diretas e 1
coordenada adversativa.
C. 3 orações substantivas objetivas diretas, 1 adverbial
final e 1 coordenada adversativa.
D. 1 oração substantiva subjetiva, 2 orações
substantivas objetivas diretas e 1 coordenada
adversativa.
E. 1 oração substantiva reduzida de infinitivo, 2
adjetivas reduzidas de gerúndio e 1 coordenada
adversativa.

A.
B.
C.
D.
E.

Mãe
Tia
Avó
Irmã
Dados inadequados

12ª. A, P, R, X, S e Z estão sentados em fila. S e Z estão
no centro. A e P estão nas extremidades. R está sentado
à esquerda de A. Quem está à direita de P?
A.
B.
C.
D.
E.

A
X
S
Z
R

13ª. Em uma sala de reunião estão sentados Ana, Lia,
Téo, Edu, Vera, Bia, Cris e Eva em volta de uma mesa
circular e estão voltados para o centro:
1. Ana é a segunda à direita de Vera, que é a vizinha
de Téo e Cris.
2. Edu não é o vizinho de Ana.
3. Cris é a vizinha de Bia.
4. Lia não está entre Edu e Eva. Eva não está entre
Bia e Edu.
Quais dos dois seguintes não são vizinhos?
A.
B.
C.
D.
E.

Bia e Cris
Téo e Cris
Lia e Eva
Téo e Ana
Eva e Edu

14ª. Tina, Flora, Mara, Gil e Pedro jogam um jogo de
cartas. Tina diz para Flora: "Se você me der três cartas,
você terá tantas quantas Pedro e se eu lhe der três
cartas, você terá quantas Gil tiver." Tina e Flora juntas
têm 10 cartas a mais do que Gil e Pedro juntos. Se Flora

tiver mais duas cartas do que Mara e o número total de
cartas for 133, quantas cartas Flora tem?
A.
B.
C.
D.
E.

22
27
23
35
25

15ª) Alguns estados deste país estão considerando uma
legislação que proibiria as escolas de usarem celulares
antes do sexto ano. Outros estados assumem uma
posição diferente. Alguns estados estão insistindo na
compra de celulares com internet para todos os alunos
do ensino médio.
Este parágrafo apoia melhor a afirmação de que neste
país:
A. celulares são frequentemente um prejuízo para o
aprendizado dos alunos tanto do ensino
fundamental quanto do ensino médio.
B. os legisladores estaduais estão mais envolvidos na
educação do que nunca.
C. o preço dos celulares com internet é menor quando
as escolas compram a granel.
D. há pelo menos duas opiniões sobre o uso de
celulares nas escolas.
E. o argumento contra celulares nas escolas é
infundado.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 05 QUESTÕES
16ª) Nos navegadores web podemos navegar pela
internet de tal forma que alguns dados da navegação
(como histórico, arquivos temporários da Internet e
cookies) não serão salvos em seu computador após
encerrar a navegação. Como é chamado esse modo de
navegação nos navegadores Google Chrome e Mozilla
Firefox, respectivamente?
A.
B.
C.
D.
E.

Navegação Anônima e Navegação Privada.
Navegação Inprivate e Navegação Anônima.
Navegação Privada e Navegação Inprivate.
Navegação Seguro e Navegação Inprivate.
Navegação Privada e Navegação Segura.

17ª) Sabendo que existem dispositivos de entrada e saída
de dados, analise as opções abaixo com nomes de
equipamentos, em seguida marque o que não é
considerado dispositivo de entrada de dados.
A. Teclado
B. Mouse
C. Impressora

D. Scanner
E. Drive de cd
18ª) E-mails que são enviados sem o consentimento do
usuário e que, geralmente, são despachados para um
grande número de usuários.
A.
B.
C.
D.
E.

Spyware
Spam
Unwanted
Trash
Lixeira

19ª) Leia os itens atentamente:
I. Microsoft Word é um programa de processamento
de texto. Nele, pode-se criar textos, editá-los e salválos armazenando em seu computador para
posteriores modificações.
II. Microsoft Excel é um aplicativo de criação de
planilhas eletrônicas. Uma planilha eletrônica é um
tipo de programa que utiliza tabelas para
realização de cálculos ou apresentação de dados.
III. Microsoft Power Point é que um programa
dedicado à criação e edição de apresentações os
“slides”.
A.
B.
C.
D.
E.

Somente a II está correta
II e III estão corretas
I e III estão corretas
Todas estão incorretas
Todas estão corretas

20ª) Responda com V (verdadeiro) ou F(falso).
( ) A tecla END joga o cursor para o final da linha;
( ) A tecla HOME joga o cursor no começo da linha;
( ) A tecla ALT e ALT GR ambas possuem a mesma
função em qualquer programa;
( ) A tecla do MENU DO WINDOWS serve para abrir
o INICIAR;
( ) Para copiar alguma coisa utilizo o atalho CTRL + V,
e para colar utilizo o atalho CTL + C.
Marque a alternativa correta:
A.
B.
C.
D.
E.

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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21ª) Analise as afirmações abaixo e marque a opção
CORRETA:
A. O servidor nomeado para provimento de cargo efetivo
em decorrência de concurso público será considerado
estável após 03 (três) anos de efetivo exercício,
somente podendo perder o cargo se for condenado por
sentença judicial transitada em julgado; por meio
processo administrativo em que lhe seja assegurada
ampla defesa e, por fim, mediante procedimento de
avaliação periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa;

de qualificação exigidos no edital para a execução de seu
objeto, essa modalidade licitatória compõe-se de
momentos distintos onde cada momento tem seus
procedimentos”.
De acordo com a afirmação acima, complete a segunda
coluna de acordo com a informação da primeira e
marque a alternativa com a sequência CORRETA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. São poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Municipal, o Estadual e o Distrital.
C. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de
literalidade, impessoalidade, morosidade, publicidade e
eficiência;
D. Os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação cível
cabível;
E. Todas as opções são verdadeiras.
22ª) A respeito dos atos administrativos, assinale a
opção CORRETA:
A. O ato nulo é aquele que nasce com vício insanável,
normalmente resultante da ausência de um de seus
elementos constitutivos, ou de defeito substancial em
alguns deles, podendo ser convalidado;
B. A finalidade do ato administrativo será determinada
pelo agente público e o desatendimento desse requisito
acarretará vício insanável culminando na obrigatória
revogação do ato por desvio de poder;
C. A anulação, espécie de desfazimento do ato
administrativo, será sempre um controle de legalidade,
não comportando análise sobre o mérito do ato
impugnado, mas somente a existência de ofensa à lei
ou ao direito como um todo;
D. A revogação de um ato administrativo praticado pela
administração pública pode ser feita pela própria
administração, de ofício ou por provocação e pelo
Judiciário somente por provocação;

E. A convalidação do ato administrativo gera efeito ‘ex
nunc’, ou seja, vale a partir da convalidação.
23ª) “Concorrência é a modalidade de Licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos

Preparação
Edital
Abertura
Julgamento
Adjudicação/Homologação
Contrato

( ) É o ato praticado por autoridade competente,
declarando oficialmente o licitante vitorioso.
( ) No dia e hora marcados comparecem ao local
indicado no edital os membro da comissão de
julgamento e os proponentes. O concorrente que
remeter sua proposta, mas não comparecer à reunião,
aceitará as decisões tomadas durante a reunião.
( ) A primeira fase da licitação; constitui-se de uma
série de operações preparatórias.
(
) Comunicação escrita, divulgada pela imprensa
oficial e particular, e pela afixação em lugares públicos,
feito por autoridade administrativa competente
tornando pública sua decisão de contratar obras ou
serviços, adquirir ou alienar bens.
( ) Esta fase, última da licitação, está intimamente
ligada ao estágio empenho da despesa.
(
) A comissão examina o processo, classifica as
propostas, fundamenta a classificação e sugere o nome
do licitante ao qual deve ser adjudicada a concorrência.
A.
B.
C.
D.
E.

( 3 ), ( 2 ), ( 1 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 6 )
( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 6 ), ( 5 ), ( 4 )
( 6 ), ( 1 ), ( 5 ), ( 2 ), ( 4 ), ( 3 )
( 2 ), ( 4 ), ( 6 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 1 )
( 5 ), ( 3 ), ( 1 ), ( 2 ), ( 6 ), ( 4 )

24ª) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro,
valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou
desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Estamos
falando de:
A.
B.
C.
D.

corrupção passiva
prevaricação
vantagem indevida
peculato

E. nenhuma das alternativas
25ª) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade. Julgue os itens abaixo:
I. é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado
o anonimato;
II. ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
III. é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer;
IV. ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei.
Assinale a opção correta:
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas 2 itens são corretos
Todos os itens são corretos
Apenas 1 item é corretos
Apenas 3 itens são corretos
Todos os itens são incorretos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ODONTOLÓGICOS
15 QUESTÕES
O Código de Ética Odontológica regula os direitos e
deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e
auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na
área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado,
com a obrigação de inscrição nos Conselhos de
Odontologia, segundo suas atribuições específicas. De
acordo com o Código de Ética Odontológica responda as
questões 26, 27 e 28.
26ª) O exercício e o anúncio das especialidades em
Odontologia obedecerão ao disposto no capítulo IX, que
trata das especialidades, e às normas do Conselho
Federal. Analise os itens abaixo:
1. O especialista, ao atender um paciente
encaminhado por cirurgião-dentista, poderá fazer
qualquer intervenção fora da área de sua
especialidade requisitada.

2. Após o atendimento, o paciente será, com os
informes pertinentes, restituído ao cirurgiãodentista que o encaminhou.
3. É vedado intitular-se especialista sem inscrição da
especialidade no Conselho Regional.
4. O especialista poderá internar e assistir paciente em
hospitais públicos e privados, desde que respeitadas
as normas técnico-administrativas das instituições.
Assinale a opção em que todos os itens sejam
verdadeiros:
A.
B.
C.
D.
E.

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

27ª) Os itens abaixo constituem direitos fundamentais
dos profissionais de odontologia, segundo suas
atribuições específicas, EXCETO a opção:
A. renunciar ao atendimento do paciente, durante o
tratamento, quando da constatação de fatos que, a
critério do profissional, prejudiquem o bom
relacionamento com o paciente ou o pleno
desempenho profissional, sem o entanto ter a
obrigação de fornecer informações ao cirurgiãodentista que lhe suceder;
B. recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou
privado onde as condições de trabalho não sejam
dignas, seguras e salubres;
C. diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com
liberdade de convicção, nos limites de suas
atribuições, observados o estado atual da Ciência e
sua dignidade profissional;
D. guardar sigilo a respeito das informações adquiridas
no desempenho de suas funções;
E. contratar serviços de outros profissionais da
Odontologia, por escrito, de acordo com os preceitos
deste Código e demais legislações em vigor.
28ª) O Senhor Antunes, fiscal do CRO-MA, compareceu
a uma clínica odontológica para averiguar se a mesma
está respeitando as regras da Consolidação das Normas
para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia. O
Senhor Antunes verifica que no quadro de funcionários
há um cirurgião-dentista estrangeiro. Nesse caso o
cirurgião-dentista só poderá exercer a Odontologia em
território nacional desde que:

A. sendo habilitado por uma universidade estrangeira é
obrigatório que a mesma seja reconhecida pelas
universidades públicas brasileiras.
B. o diploma seja revalidado em território nacional.
C. o diploma seja reconhecido por alguma faculdade
pública ou privada, credenciada no Ministério da
Educação.
D. o diploma seja atestado pelo Ministério da Educação
e pelo Conselho Federal de Odontologia, após
submetido a uma avaliação.
E. o diploma seja convalidado por universidade pública
federal brasileira e cumprirem 600 horas de estágio
supervisionado em Hospitais Públicos com convênio
com o Conselho Federal de Odontologia.
Sobre o Regimento Interno do Conselho Regional de
Odontologia do Maranhão aprovado pela Decisão CFO
34/2015 de 17 de dezembro de 2015, publicada no Diário
Oficial da União em 30 de dezembro de 2015, responda
as questões de 29 a 30.
29ª) Na ocorrência de vaga, falta ou impedimento
ocasional de membro efetivo, será convocado, pelo
presidente, para substituí-lo:
A.
B.
C.
D.
E.

um conselheiro estadual suplente
um membro do conselho fiscal
um conselheiro da diretoria executiva
um membro da diretoria regional
um conselheiro regional suplente

30ª) Sobre a Assembleia Geral é INCORRETO afirmar:
A. É um órgão deliberativo do CRO-MA constituído de
cirurgiões-dentistas, técnico em prótese dentária,
técnico em saúde bucal e auxiliar em Saúde Bucal
inscritos que se achem no pleno gozo de seus direitos
profissionais e que tenham inscrição principal na
jurisdição.
B. A Assembleia Geral, em primeira convocação, reunirse-á com a maioria absoluta de seus membros e, em
segunda convocação, com qualquer número de
membros presentes, após 20 minutos.
C. A Assembleia Geral será dirigida pelo Presidente e
secretariada pelo Secretário da Diretoria do CRO-MA.
D. Na ausência ou impedimento eventuais do Secretário,
será designado “ad hoc” pelo Presidente para
secretariar a sessão, o Tesoureiro do CROMA ou outro
Conselheiro Efetivo ou Suplente.

E. A verificação do quórum precederá a abertura dos
trabalhos das sessões e será processada pelo Secretário
da Diretoria, após a assinatura no livro de presença.
31ª) De acordo com o Regimento Interno do CRO/MA,
aprovado pela Decisão CFO 34/2015, a Comissão de
Tomada de Contas é composta por 3 Conselheiros
eleitos pelo Plenário, em escrutínio secreto, por maioria
de votos. A Comissão de Tomada de Contas é um órgão
técnico do CRO-MA de caráter......
A.
B.
C.
D.
E.

deliberativo e consultivo.
consultivo e fiscal.
deliberativo e fiscal.
deliberativo, consultivo e fiscal.
deliberativo.

32ª) Analise as opções abaixo e assinale a INCORRETA
sobre a Comissão de Tomada de Contas:
A. Ficam impedidos de integrar a Comissão de Tomada
de Contas os ex-membros das Diretorias cujas contas
ainda não tenham sido aprovadas pelo Plenário ou o
tenham sido apenas parcialmente, ou com restrições.
B. Compete à Comissão de Tomada de Contas requisitar
ao Presidente todos os elementos que julgar
necessário para o completo e perfeito desempenho de
suas atribuições, inclusive assessoramento técnico.
C. Os mandatos dos membros da Comissão de Tomada
de Contas são coincidentes com os dos membros da
Diretoria.
D. Dos 3 conselheiros eleitos dois integrantes serão,
necessariamente, conselheiros efetivos e um será
conselheiro suplente, não podendo acumular
exercício na Diretoria.
E. A eleição e posse dos membros da Comissão de
Tomada de Contas deverão ocorrer na mesma sessão
em que for eleita e empossada a Diretoria.
33ª) A Fiscalização é um órgão técnico do CRO-MA com
as seguintes competências, EXCETO:
A. Exercer a fiscalização do exercício da Odontologia de
pessoas físicas e jurídicas, em âmbito público e
privado;
B. Enquadrar os profissionais nas devidas infrações em
consonância com a Comissão de Ética e a
Procuradoria Jurídica do CRO-MA;
C. Contatar, se necessário, equipe da Vigilância
Sanitária e/ou Delegacia de Polícia para auxiliar na
fiscalização do exercício profissional dos inscritos no
CROMA e no combate ao exercício ilegal e/ou
irregular da profissão;

D. Oferecer denúncia de ofício ou mediante
representação, salvo nos casos em que julgar cabível
a transação ética;
E. Receber, registrar e encaminhar
Procuradoria Jurídica do CRO.

denúncias

à

34ª) A Procuradoria Jurídica é um órgão técnico do
CRO-MA com as seguintes competências:

( ) todos os papéis que devem ser processados receberão
número de protocolo no setor de origem;
( ) os documentos serão dispostos em forma de caderno,
de acordo com a ordem cronológica do recebimento,
sendo que a folha 01 (um) deverá corresponder àquela que
caracterizou o assunto do processo;
(
) os processos encaminhados pelos Conselhos
Regionais ao Conselho Federal, permanecerão com o
mesmo número de origem;

A. Despachar, pessoalmente, com o Presidente;
B. Emitir pareceres, de natureza jurídica, nos assuntos
submetidos ao seu exame, por determinação do
Presidente;
C. Sugerir os prazos a serem observados pelas Delegacias
Regionais para remessa, ao CRO-MA, de suas
propostas e necessidades;
D. Orientar e instruir: contratos de trabalho profissional e
a elaboração dos editais de licitação;
E. Prestar consulta aos profissionais e pessoas jurídicas
que exerçam atividades na área da Odontologia, em
âmbito público e privado, inscritas no CRO-MA, sobre
as questões relacionadas ao exercício profissional.
Sobre a Consolidação das Normas para Procedimentos
nos Conselhos de Odontologia, aprovado pela Resolução
CFO-63/2005, responda as questões de 35 a 40.
35ª) Os direitos e os deveres do cirurgião-dentista, bem
como o que lhe é vedado encontram-se explicitados:
A.
B.
C.
D.
E.

no Código de Ética Odontológica.
no Regimento Interno do CRO/MA.
no Código de Ética do Conselho Estadual.
no regimento Interno do CFO.
Nenhuma das opções.

36ª) ) ________________ é a especialidade que tem como
objetivo a preservação do dente por meio de prevenção,
diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das
alterações da polpa e dos tecidos perirradiculares.
Assinale a opção que completa corretamente a lacuna:
A.
B.
C.
D.
E.

Dentística
Endodontia
Estomatologia
Implantodontia
Ortodontia

37ª) De acordo com a Consolidação das Normas para
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, no que
diz respeito a organização de processos, as seguintes
prescrições deverão ser obedecidas:

(
) não poderão ser incluídas folhas em branco, no
processo, e deverão ser inutilizados os espaços em branco,
porventura existentes, em traços verticais ou carimbo;
( ) todas as folhas do processo serão numeradas, a partir
de 01 (um) e escrito o número do processo, em cada uma
delas. A capa não receberá número;
( ) quando a sequência numérica tiver falhas, deverá ser
feita, a devida ressalva, pelo setor destinatário.
Analise cada item acima colocando (V) para Verdadeiro
ou (F) para Falso e assinale a alternativa com a
sequência CORRETA.
A.
B.
C.
D.
E.

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

38ª) Leia atentamente os itens abaixo:
I. É a especialidade que tem como objetivo o
diagnóstico e o tratamento cirúrgico e coadjuvante
das doenças, traumatismos, 16 lesões e anomalias
congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório e
anexos, e estruturas crânio-faciais associadas.
II. 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.
III. 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.
Mediante o que dispõe a Consolidação das Normas para
Procedimentos nos Conselhos de Odontologia

(Resolução CFO n° 63/2005), as definições acima
correspondem
respectivamente
às
seguintes
especialidades:
A. Estomatologia, Periodontia e Patologia Bucal.
B. Disfunção
Temporomandibular,
Periodontia.
C. Prótese
Buco-Maxilo-Facial;
Disfunção temporomandibular.
D. Cirurgia e Traumatologia
Patologia Bucal e Periodontia.

Endodontia

e

Estomatologia;

Buco-Maxilo-Faciais,

E. Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais,
Estomatologia e Patologia bucal
39ª) Os atos de autoridade ou normativos de uso dos
Conselhos de Odontologia são os seguintes:
A. Código de ética odontológico, estatuto da entidade
e julgamento dos processos.
B. Resolução, decisão, acórdão, portaria, despacho,
ordem de serviço.
C. Acórdão,
memorando
específico,
administrativos e julgamento de processos.

atos

D. Atos administrativos, portaria, circular interna,
estatuto e código de ética odontológico.
E. Código de ética do CFO, atos administrativos,
resolução e decisão.
40ª) As opções abaixo tratam de como é constituído a
renda dos Conselhos Regionais, EXCETO uma não é
verdadeira:
A. dois terços da taxa de expedição de carteiras e de
cédulas profissionais;
B. subvenções oficiais, bens e valores adquiridos;
C. um terço das multas aplicadas pelos Conselhos
Regionais; doações e legados;
D. serviços decorrentes da utilização legal do banco de
dados, mediante expressa autorização dos titulares;
E. serviços de divulgação em veículo de informação do
Conselho;

