
 

 

CONCURSO PÚBLICO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – CRO/RJ 

EDITAL 001/2016 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

FISCAL DE NÍVEL SUPERIOR 

NÍVEL SUPERIOR 
 

 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO: __________________________________________ 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 QUESTÕES 
de múltipla escolha (objetivas) correspondentes ao cargo 
concorrente do candidato; 
2. Cada questão de múltipla escolha apresenta CINCO 
alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E sendo 
apenas uma correta; 
3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a 
quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo e 
nível para os quais você foi inscrito estão corretos. Caso 
esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique 
imediatamente ao fiscal de sala; 
4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTA, se seus dados 
estão registrados corretamente. Caso haja alguma 
divergência, comunique ao fiscal de sala; 
5. ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no 
espaço próprio da FOLHA DE RESPOSTA E CADERNO DE 
QUESTÕES; 
6. É obrigatório o uso de caneta esferográfica feita em 
material transparente de tinta PRETA; 

7. Não é permitido, no momento da prova, o candidato 
permanecer com aparelhos eletrônicos (calculadora, telefone 
celular, tablet etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné 
etc.; 
8. O (a) candidato (a) só poderá se ausentar do local de 
prova depois de transcorrido o tempo de 1(uma) hora do 
início da prova. Vale ressaltar que só poderá levar o 
CADERNO DE QUESTÕES, após 2(duas) horas do início da 
prova; 
9. O tempo disponível para a prova é de 03 (três) horas; 
10. Quando terminar sua prova, entregue ao fiscal de sala a 
FOLHA DE RESPOSTAS e o CADERNO DE QUESTÕES 
(caso não tenha decorrido o tempo de 2 horas do início da 
prova); 
11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada o 
candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA 
e/ou a FOLHA DE RESPOSTAS. 
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só 
poderão sair juntos. 

 

 

BOA PROVA! 

 

  

DESTAQUE AQUI 

 

  

01  06  11  16  21  26  

02  07  12  17  22  27  

03  08  13  18  23  28  

04  09  14  19  24  29  

05  10  15  20  25  30  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Questões de 01 a 05 

Texto para as questões de 01 a 05 

 
Os netos de Lennon 

Nada como umas boas férias para sofrer uma crise histérica com as crianças. Não com todas, é claro. Refiro-me a um tipo 

especial de anjinho, cada vez mais frequente na cidade. Seus pais, tios e avós amavam os Beatles e os Rolling Stones. 

Frutos de uma omelete de teorias libertárias, as gracinhas podem tudo – e atormentam a todos. Há três semanas, um 

casal foi almoçar lá em casa, com a filha. Servi macarrão com molho al pesto.  

A sinhazinha, do alto dos seus 7 anos, experimentou, torceu o nariz e declarou aos gritos:  

– Está horrível, horrível!  

Disfarcei achando que a mãe devia estar morta de vergonha. Coisa nenhuma. Estava feliz, até orgulhosa:  

– Minha filha é muito autêntica.  

A autêntica começou a bater a colher no prato, espalhando o molho verde pela toalha de renda. Arreganhei os lábios, 

tenso. O pai sorriu:  

– Acho que você não foi muito feliz no cardápio. Ela prefere sundae. Tem mania de misturar sorvete com bacon.  

Prometi intimamente servir dobradinha com açúcar queimado se alguma vez os encontrasse de novo pela frente. Quando 

eu era pequeno, minha mãe me obrigava a comer um pouco e fingir que gostava.  

Agora, devo continuar gentil enquanto a jovem gourmande atira um fiapo de espaguete nos meus óculos. 

Recentemente, em uma livraria, vi um menino agarrar o rolo de papel da máquina de calcular da caixa. Enquanto a pobre 

moça tentava salvar suas contas, a mãe assistia à cena placidamente. Conheço outro garoto que, mal chegado à casa 

alheia, atira-se com os sapatos sujos sobre o sofá, pula nas almofadas e agarra os cinzeiros de vidro sem ouvir um ah! Da 

mãe, que mantêm a expressão extasiada porque ele "é muito esperto".  Estive próximo de um ataque cardíaco certa vez 

em que decidi levá-lo a passear no shopping. Correr atrás dele pelas lojas equivaleu a um treino para disputar as 

olimpíadas. Ele simplesmente parecia incapaz de perceber o sentido da palavra "não". Para os espíritos aventureiros, o 

ideal é ir no fim de semana a algum shopping da moda e conviver com a nova geração de superliberados. São centenas 

de crianças agitadas como abelhas e propensas a trombar nas pernas alheias, como se os adultos fossem um trambolho 

incômodo. Pior: O espírito antirrepressor da educação parece resultar em pequenas personalidades autoritárias:  

– Pai, eu quero pizza já!  

– Mas...  

– Já, pai, agora mesmo!  

Muitas têm mania que me surpreendem. Levei um susto no restaurante japonês. A menina, de uns 8 anos, chegou com 

os pais. Pediu, sofisticada: 

– Sushi. Mas só de atum, com pouca mostarda. Cuidado, da outra vez você exagerou.  

Rápido, estou com fome. 

O sushiman ficou olhando chocado, com a faca erguida. Fechei os olhos. Quando abri, ela comia agilmente, com os 

palitinhos nipônicos. Já vi cenas semelhantes em lojas. 

Um garoto: 

– Este tênis, nunca, nunca!  

O pai, tímido:  

– Mas é igual ao outro, e mais barato, filho.  

– Eu só uso da minha marca!  

Muitas crianças conhecem grifes, perfumes, a maioria tem um pé na computação, nenhuma resiste a um videogame. 

Fazem os pais comprar o que querem e, por isso, os lojistas as recepcionam com sorrisos e suspiros. Perdi uma grande 

amiga por causa do rebento. Resisti a tudo: mordidas nas almofadas, livros rasgados. Até o dia em que esqueci a parta 

aberta e ele se pendurou no murinho da varanda do 6° andar, onde vivo. Gritei, assustado: 

– Sai daí, você vai cair. 

O anjinho sorriu, uma das pernas balançando no espaço. Olhei para o lado: a mãe folheava uma revista calmamente. Eu 

me senti o próprio Indiana Jones. Dei três saltos, mergulhei de cabeça e o atirei ao chão. A mãe veio, furiosa: 

– Você não tinha o direito. Deixou o menino fora de si. Impediu que tivesse a experiência integralmente. Como é que a 

cabecinha dele vai reagir? 

– cair do 6° andar é uma experiência integral? 

Muitas vezes, minha vontade é dar um belo beliscão à antiga em algum desses netos de Lennon. Mas me contenho. A 

culpa afinal não é deles, mas de uma geração de pais com horror à palavra não. E um bom não, sinceramente, não faz 

mal a ninguém.  

 
CARRASCO, Walcyr. Os netos de Lennon: In: _______O golpe do aniversariante. São Paulo: Ática, 2003, p. 20 -22.
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QUESTÃO 01     
É correto afirmar que a crítica presente no texto Os netos 
de Lennon se endereça principalmente 
 
(A) aos avós que mimam demasiadamente seus netos, 

que por isso ficam mal-educados. 
(B) a todas as crianças que, de forma geral, são mimadas 

e mal-educadas com as pessoas. 
(C) às escolas que não conseguem transmitir à nova 

geração valores como o respeito ao próximo. 
(D) à sociedade de uma forma geral, a qual não sabe 

educar a nova geração de crianças. 
(E) aos pais que não sabem dizer “não” aos filhos e 

permitem que desrespeitem as pessoas.  
 
QUESTÃO 02     
O título “Os netos de Lennon” faz referência 
 
(A) à má influência do cantor John Lennon sobre a nova 

geração, embalada pela filosofia da arrogância e do 
individualismo. 

(B) ao péssimo exemplo do cantor John Lennon que 
também ficou famoso por educar seus netos de forma 
equivocada. 

(C) a uma geração que vivenciou o lema da liberdade 
defendido nos anos 60 e 70 e que hoje não sabe dizer 
não aos filhos. 

(D) a crianças nascidas no contexto de uma educação 
libertária, baseada em teorias radicais que proíbem 
contrariar tais crianças. 

(E) a uma geração que não sabe impor limites aos filhos 
porque também é fruto de uma educação muito 
flexível e permissiva. 

 
QUESTÃO 03     
Analisando-se o sentido contextual do termo em destaque 

em “A autêntica começou a bater a colher no prato”, é 

correto afirmar: 

 

(A) Poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido à 
frase, por legítima. 

(B) Apresenta como sinônimo ideal à frase a palavra pura. 
(C) Tem como um bom antônimo a palavra hipócrita. 
(D) Evidencia a avaliação da menina como pessoa mal-

educada. 
(E) Tem como um bom antônimo a palavra falsa. 
 
QUESTÃO 04     
Fazendo-se a análise morfológica da frase “E um bom 
não, sinceramente, não faz mal a ninguém.”, é correto 
afirmar: 
 
(A) A palavra não em destaque é advérbio, porém está 

substantivado. 
(B) A palavra sinceramente é advérbio que expressa 

intensidade. 
(C) O termo ninguém é pronome do caso reto. 
(D) A palavra mal é advérbio que indica sentido de 

instrumento. 
(E) O termo bom é adjetivo, mas está funcionando como 

substantivo. 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 05    
Sobre a concordância verbal destacada em “Muitas 
crianças conhecem grifes, perfumes, a maioria tem um pé 
na computação, nenhuma resiste a um videogame.”, é 
correto afirmar: 
 
(A) Não está adequada, já que o sujeito ‘crianças’ está na 

terceira pessoa do plural. 
(B) Está adequada, pois a expressão ‘a maioria’ admite 

tanto singular quanto plural. 
(C) Justifica-se pelo fato de o sujeito corresponder a uma 

quantidade aproximada. 
(D) Segue a mesma regra presente em ‘A multidão correu 

desesperada’. 
(E) Apresenta a mesma regra evidenciada em “Mais da 

metade dos candidatos não fez a prova”. 

 

MATEMÁTICA 
 
Questões de 06 a 10 
 
QUESTÃO 06     
Um atirador dispara 100 tiros em relação a um alvo. A 
cada tiro que acerta recebe a quantia de R$ 10,00 e a 
cada tiro que erra perde R$ 5,00. Sabendo-se que 
recebeu R$ 200,00, quantos tiros ele errou no alvo? 
 
(A) 40 
(B) 50 
(C) 60 
(D) 80 
(E) 30 
 
QUESTÃO 07     
Uma piscina na forma de um paralelepípedo possui altura 
de 1𝑚, largura de 3𝑚 e comprimento de 2𝑚. N objetos de 
forma cúbica são lançados na piscina. Sabendo-se que a 

piscina se encontrava com um volume de 3𝑚3 no início do 
lançamento, pode-se afirmar que o valor de N para que a 
piscina fique completamente cheia será de: 
 
(A) 40 
(B) 50 
(C) 60 
(D) 80 
(E) 100 
 
QUESTÃO 08     
Um fazendeiro possui uma área que tem a forma de um 
trapézio, cuja base maior corresponde a 30% da altura e 
base menor equivalente a 20% da mesma altura. Assim 
sendo, a altura do trapézio, em metros, quando tiver área 

de 100𝑚2, será: 
 
(A) 10  
(B) 20 
(C) 30 
(D) 40  
(E) 60 
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QUESTÃO 09     

O valor da expressão √(𝑥 − 3)2, para 0 ≤ 𝑥 < 3, será: 

 
(A) 𝑥 − 3 

(B) 3 − 𝑥  
(C) 𝑥 

(D) 3 

(E) 𝑥 − 1 
 
QUESTÃO 10     
Em uma empresa verificou que 60% dos funcionários 
eram do sexo masculino e que a média salarial mensal 
destes era de R$ 2.000,00 e a média salarial mensal dos 
funcionários do sexo feminino era de R$ 2.500,00. Pode-
se afirmar que a média salarial de todos os funcionários 
dessa empresa é de:  
 
(A) 𝑅$ 3.550,00 
(B) 𝑅$ 3.750,00 

(C) 𝑅$ 2.550,00 

(D) 𝑅$ 3.400,00 

(E) 𝑅$ 2.200,00 

  

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Questões de 11 a 15 
 
QUESTÃO 11     
Uma boa habilidade no manuseio do computador e o 
conhecimento em sistemas operacionais são essenciais 
para um profissional nos dias atuais. Em que tipo de 
situação utiliza-se a área de transferência do MS-
Windows 7? 
 
(A) No ato de abrir um arquivo. 
(B) No ato de abrir um programa. 
(C) No ato de instalar um programa. 
(D) No ato de deletar um arquivo. 
(E) No ato de copiar e colar um arquivo. 
 
QUESTÃO 12     
Quando navegamos na internet, sempre nos 
preocupamos na segurança das informações. Marque a 
alternativa correta em que o browser demonstra que o 
site está seguro. 
 
(A) http 
(B) https 
(C) http:// 
(D) Antivírus 
(E) Worm 
 
QUESTÃO 13     
Considerando o MS-Excel 2010. Com a grande 
quantidade de dados, precisamos de ferramentas que 
possam nos mostrar de forma clara e simplificada. Marque 
a alternativa correta que define o conceito: “É uma 
representação visual de valores numéricos.” 
 
(A) Tabelas. 
(B) Pastas. 
(C) Planilhas. 
(D) Gráficos. 
(E) Diretórios. 
 

 
QUESTÃO 14     
Considerando o MS-PowerPoint 2010. Apresentações 
profissionais e acadêmicas de forma objetiva e animada 
são requisitos fundamentais para uma boa transmissão de 
informações. Qual a quantidade exata de animações 
personalizadas que podemos utilizar em uma 
apresentação de slides? 
 
(A) 01 (um). 
(B) 02 (dois). 
(C) 03 (três). 
(D) 04 (quatro). 
(E) 05 (cinco). 
 
QUESTÃO 15     
A internet revolucionou com a prática de conectar o 
mundo todo, independente da localização geográfica. 
Marque a alternativa correta sobre os conceitos de LINK 
e URL, respectivamente. 
 
(A) LINK é a ligação entre as páginas, já a URL é o 

endereço da página. 
(B) LINK é o endereço da página, já a URL é a ligação 

entre as páginas. 
(C) LINK e o URL são os endereços da página. 
(D) LINK e o URL são as ligações entre as páginas. 
(E) LINK e o URL são os domínios das páginas. 
 
 

ATUALIDADES 
 
Questões de 16 a 20 
 
QUESTÃO 16     
Historicamente a política partidária no Brasil sempre 
esteve envolvida em escândalos, são desvios de verbas 
da educação, merenda escolar, saúde e obras públicas. 
O processo de Impeachment da presidente Dilma 
Rousseff teve início em 2 de dezembro de 2015, 
pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 
Cunha, a partir de denúncia por crime de 
responsabilidade oferecida pelo procurador de justiça 
aposentado Hélio Bicudo e pelos advogados Miguel Reale 
Júnior e Janaina Paschoal. Marque a alternativa abaixo 
que apresenta as razões para o Impeachment da 
presidente. 
 
(A) Enriquecimento ilícito devido ao acúmulo capital em 

conta bancária pessoal. 
(B) O Impeachment de Dilma enquadra-se nas leis 

orçamentária e de improbidade administrativa. 
(C) A acusação se dá unicamente devido ao seu 

envolvimento em atos de corrupção na Petrobrás. 
(D) Foi descoberto desvio de verba para a campanha 

política, oriundo de empresa particular não declarada. 
(E) Desde o início do processo a presidente Dilma vem 

sendo acusada de crime de peculato. 
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QUESTÃO 17     
A Coreia do Norte tem causando preocupação ao mundo 
inteiro devido aos testes nucleares que foram realizados 
no mar do Japão. O teste nuclear norte-coreano de 2016, 
que a Coreia afirmou ter sido um teste bem sucedido de 
uma bomba de hidrogênio, foi o quarto experimento do 
tipo do país, sendo realizado no dia 6 de janeiro, por volta 
das 11:30 locais. Inicialmente, o Serviço Geológico dos 
Estados Unidos detectou um abalo sísmico de 5,1 graus 
na escala de Richter, na região de Pungyye-Ri, onde os 
norte-coreanos já haviam realizado três detonações 
nucleares, em 2006, 2009 e 2013. Logo de imediato, 
autoridades sul-coreanas e chinesas declararam que o 
tremor claramente teve uma origem artificial, 
possivelmente provocada por uma explosão nuclear.  
Disponível em http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/01/coreia-do-norte-diz-ter-feito-teste-de-

bomba-de-hidrogenio-bem-sucedido.html 

O texto apresenta uma real situação geopolítica que 
envolve as Coreias desde a sua separação na década de 
60. Que consequência política poderão causar esses 
testes nucleares à comunidade internacional? 
 
(A) Aumentará o clima de tensão na região, e a 

efetivação do embargo econômico à Coreia do sul. 
(B) O teste põe em risco países Europeu e afetará 

profundamente os Estados Unidos devido ao alcance 
dos mísseis. 

(C) O teste nuclear representa um grande risco, gerando 
clima de tensão na região, e é a autoafirmação de 
poder da Coreia do Norte devido aos embargos 
econômicos e ao isolamento político. 

(D) A Coreia do Norte não oferece risco com seus testes, 
pois está buscando estreitar relações com países 
asiáticos e com os Estados Unidos. 

(E) A Coreia do Sul não se ressente tanto assim dos 
testes, mesmo sendo vizinha da Coreia do Norte, por 
não acreditar que poderia ser atacada pelo norte a 
qualquer momento. 

 
QUESTÃO 18     
No mundo inteiro vêm sendo discutidas questões a 
respeito dos impactos ambientais das atividades humanas 
pela necessidade que temos em minimizá-los. O Brasil 
possui leis ambientais muito severas, mas não o suficiente 
para coibir a falta de controle ambiental das empresas 
brasileiras, sobretudo as de mineração. No dia 05 de 
novembro de 2015, a barragem de Fundão da 
mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP 
Billiton, rompeu-se, causando uma grande enxurrada de 
lama. Os impactos causados às pessoas e ao meio 
ambiente na região de Mariana são imensuráveis e o 
processo de recuperação será longo.  

Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/biologia/impactos-ambientais-acidente-mariana-
mg.htm>. Acesso em: 22 agosto 2016. 

Assinale a alternativa que apresenta uma consequência 
dos impactos socioambientais da região. 
 
(A) Morte de uma enorme quantidade de peixes e 

plantas. 
(B) Contaminação dos rios e do oceano atlântico. 
(C) Contaminação do solo e do lençol freático, 

comprometendo a vida da flora e fauna da região. 
(D) A contaminação dos rios provocou a morte de peixe 

e o deslocamento da população atingida. 
(E) A avalanche de lama não provocou grandes impactos 

devido ao sistema de segurança da empresa. 
 
 

 
QUESTÃO 19     
O Reino Unido integrava a União Europeia desde 1973. 
Com sua saída do bloco, mais uma vez a crise que já 
rondava os países membros poderá se instalar de vez. 
Esse fato tem gerando grande instabilidade política e 
econômica não só na Europa, mas também em outros 
países, devido aos investimentos feitos por lá. A saída do 
Reino Unido do bloco da União Europeia gerou muita 
polêmica, pois esse ato poderá comprometer a 
estabilidade do bloco como um todo, a considerar a crise 
econômica pela qual passam vários países europeus.  

Disponível em <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36609225>. Acesso em: 20 
agosto 2016. 

Assinale nas alternativas abaixo a que apresenta uma das 
possíveis razões para a saída do Reino Unido do Bloco 
da União Europeia.  
 
(A) A entrada da Romênia no bloco e seu destaque na 

área de petroquímica. 
(B) Razões econômicas e culturais mantidas pela 

tradição da coroa. 
(C) O Reino Unido não estava suportando a invasão de 

imigrantes em seu território. 
(D) A coroa Inglesa gastava muito e a libra não estava 

sendo valorizada. 
(E) A Espanha ameaçou sair do bloco, caso a Inglaterra 

continuasse. 
 
QUESTÃO 20     
A crise política pela qual passa o Brasil já dura bastante 
tempo. A política de juros e pagamento de impostos no 
Brasil vem causando descontentamento na população de 
trabalhadores desse país, porque reduz a capacidade de 
compra dos mesmos. Os escândalos políticos e os 
desvios de dinheiro público têm causados uma revolta 
ainda maior, sobretudo em época de recessão e aumento 
do preço da cesta básica do brasileiro. O feijão é um dos 
produtos da cesta básica que mais tem subido de preço.  

Disponível em <http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/06/preco-do-feijao-sobe-33-em-
2016.html>. Acesso em: 20 agosto 2016. 

Assinale nas alternativas abaixo a que apresenta a(s) 
causa(s) para o aumento do preço do feijão. 
 
(A) A causa do aumento de preço do feijão está no campo, 

devido a condições climáticas como frio, chuva, 
estiagem e o custo de produção. 

(B) A causa do aumento de preço do feijão está na política 
de preços do governo que não compra a safra dos 
produtores. 

(C) A causa pode estar relacionada à escassez de mão de 
obra para a colheita do feijão e à falta de incentivo do 
governo federal. 

(D) A causa do aumento de preço do feijão é unicamente 
devido ao custo para escoá-lo. O transporte rodoviário é 
muito caro no Brasil. 

(E) A causa está relacionada exclusivamente ao aumento 
de preço dos produtos químicos utilizados na produção 
do feijão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questões de 21 a 30 
 
QUESTÃO 21     
Sobre a atuação e o registro dos profissionais para o 
exercício da odontologia, de acordo com a Lei Federal nº 
4.324/64, marque a assertiva correta: 
 
(A) As clínicas dentárias ou odontológicas, também 
denominadas odontoclínicas, estabelecidas ou 
organizadas como firmas individuais ou sociedades para 
a prestação de serviços odontológicos, não estão 
obrigadas à inscrição nos Conselhos Regionais de 
Odontologia. 
(B) Nos casos em que o profissional tiver que exercer 
temporariamente a odontologia em outra jurisdição, não 
se faz necessário a apresentação de sua carteira para ser 
visada pelo Presidente do Conselho Regional desta 
jurisdição. 
(C) As empresas ou entidades que mantenham 
departamentos ou gabinetes próprios destinados a 
prestação de serviços de assistência odontológica a seus 
empregados, associados e respectivos dependentes, 
devem obrigatoriamente fazer o pagamento de sua 
inscrição e anuidade fixadas pelas Assembleias Gerais 
dos Conselhos Regionais de Odontologia a que estejam 
vinculadas, respeitado o limite máximo de dez vezes o 
valor correspondente ao cobrado a pessoas físicas 
(D) Um cirurgião-dentista inscrito no Conselho Regional 
de Belém mudou-se para São Paulo e neste estado 
exerceu suas atividades por 60 (sessenta) dias motivo 
pelo o qual teve que requerer sua inscrição secundaria. 
(E) No prontuário do cirurgião-dentista serão feitas 
quaisquer anotações referentes à atividade profissional, 
inclusive elogios e penalidades. 
 
QUESTÃO 22     
Em consonância com a Lei Federal 4.324/64 marque a 
alternativa correta. 
 
(A) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 

Odontologia ora instituídos constituem em seu 
conjunto uma autarquia, sendo cada um deles dotado 
de personalidade jurídica de direito privado, com 
autonomia administrativa e financeira. 

(B) O Conselho Federal de Odontologia compor-se-á de 
05 (cinco) membros e outros tantos suplentes, todos 
de nacionalidade brasileira, com mandato bienal, 
eleitos por escrutínio secreto e maioria absoluta de 
votos em assembleia dos delegados dos Conselhos 
Regionais. 

(C) A diretoria de cada Conselho Regional compor-se-á 
de presidente, secretário e tesoureiro, eleitos na 
primeira reunião ordinária do Conselho. 

(D) Aos profissionais registrados de acordo com essa lei 
será entregue uma carteira profissional que os 
habilitará ao exercício da odontologia, que, no 
entanto, não possuirá fé pública e não será válida 
como documento de identidade. 

(E) Os cirurgiões-dentistas que se encontrarem fora da 
sede das eleições por doença ou ausência 
comprovada plenamente não terão direito ao voto. 

 
 
 
 

 
QUESTÃO 23     
Acerca das penas disciplinares aplicáveis pelos 
Conselhos Regionais aos cirurgiões-dentistas, indique a 
alternativa correta. 
 
(A) Sobre qualquer penalidade aplicada aos cirurgiões 

dentistas caberá recurso, no prazo de 15 dias, 
contados da ciência para o Conselho Federal, com 
efeito suspensivo. 

(B) São modalidades de pena disciplinar: advertência 
confidencial, em aviso reservado; censura 
confidencial, em aviso reservado; censura pública, em 
publicação oficial: suspensão do exercício profissional 
até 15 dias e a cassação do exercício profissional, "ad 
referendum" do Conselho Federal. 

(C) A aplicação das penalidades sempre obedecerá a 
disposição das penas descritas no artigo 18 alíneas 
A, B, C, D e da Lei Federal 4.324/64. 

(D) Ao acusado não caberá recurso de natureza 
administrativa, salvo aos interessados a via judiciária 
para as ações que forem devidas. 

(E) As denúncias contra membros dos Conselhos 
Regionais só serão recebidas quando devidamente 
assinadas e acompanhadas de indicação de 
elementos comprobatórios do alegado. 

 
QUESTÃO 24     
São atribuições do Conselho Federal de Odontologia: 
 
(A) Fiscalizar o exercício da profissão, em harmonia com 

os órgãos sanitários competentes. 
(B) Autorizar a alienação de imóveis do patrimônio do 

Conselho. 
(C) Promover quaisquer diligências ou verificações 

relativas ao funcionamento dos Conselhos de 
Odontologia, nos Estados ou Territórios e Distrito 
Federal, e adotar, quando necessário, providências 
convenientes a bem da sua eficiência e regularidade, 
inclusive a designação de diretoria provisória; 

(D) Aprovar, mensalmente as contas próprias e as dos 
Conselhos Regionais. 

(E) Propor ao Governo Federal a alteração do 
Regulamento da lei 4.324/64, contudo não podendo a 
mesma propor emenda à lei. 

 
QUESTÃO 25     
De acordo com a Resolução do CFO 71/2006 que trata 
sobre o anúncio, a propaganda e a publicidade, é 
permitido. Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Criticar técnicas utilizadas por outros profissionais 
como sendo inadequadas ou ultrapassadas. 
(B) Dar consulta diagnóstico ou prescrição de tratamento 
por meio de qualquer veículo de comunicação de massa. 
(C) Oferecer trabalho gratuito com intenção de 
autopromoção ou promover campanhas políticas 
oferecendo trocas de favores. 
(D) A utilização da expressão "CLÍNICO GERAL", pelos 
profissionais que exerçam atividades pertinentes à 
Odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos 
em curso de graduação ou em cursos de pós-graduação. 
(E) Expor ao público leigo artifícios de propaganda, com o 
intuito de granjear clientela, especialmente a utilização de 
expressões antes e depois. 
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QUESTÃO 26     
A instauração do processo ético de acordo com a CFO 
59/2004 dar-se-á: 
 
(A) Deferida a instauração da ação ética, o Presidente da 

Comissão de Ética designará dia e hora para 
audiência de conciliação e instrução, que se realizará 
em prazo não inferior à 20 (vinte) dias, determinada a 
citação do acusado e a intimação do denunciante, 
encaminhando-lhe cópia da denúncia ou 
representação, não sendo necessário neste momento 
a tipificação da infração a ele imputada. 

(B) A denúncia ou representação poderá ser indeferida 
pelo Presidente do Conselho: se já estiver extinta a 
punibilidade. 

(C) O Processo Ético poderá ser instaurado pelo 
Presidente do Conselho competente mediante a 
representação ou denúncia, não podendo o mesmo 
ser instaurado de ofício, e após parecer inicial da 
Comissão de Ética, não sendo o mesmo que deverá 
apontar o enquadramento da infração no Código de 
Ética Odontológica. 

(D) A denúncia ou representação deverá conter: 
assinatura e qualificação do denunciante, exposição 
do fato em suas circunstâncias e demais elementos 
que possam ser necessários, além do nome e 
endereço de testemunhas. Se a denúncia ou 
representação não contiver todos os requisitos acima 
descritos o Presidente do Conselho não poderá 
indeferi-la. 

(E) A citação e ou intimação deverá ser entregue até 15 
(quinze) dias úteis antes da audiência designada. 

 
QUESTÃO 27     
Atividades Privativas do Técnico em Prótese Dentária, de 
acordo com a resolução do CFO 63/2005, assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Executar a parte mecânica dos trabalhos 

odontológicos e ser responsável, perante o Serviço 
de Fiscalização respectivo pelo cumprimento das 
disposições legais que regem a matéria. 

(B) O técnico em prótese dentária, não pode ser 
responsável pelo treinamento de auxiliares e 
serventes do laboratório de prótese odontológica, 
sendo esta responsabilidade dirigida a cursos 
técnicos. 

(C) É permitido ao técnico em prótese dentária: prestar, 
sob qualquer forma, assistência direta a clientes. 

(D) O técnico de prótese dentária está autorizado de 
acordo com a resolução a manter, em sua oficina, 
equipamento e instrumental específico de 
consultório dentário. 

(E) Ao técnico em prótese dentária é livre a propaganda 
de seus serviços ao público em geral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 28     
De acordo com a resolução do CFO 63/2005, compete ao 
auxiliar de consultório dentário, sempre sob a supervisão 
do cirurgião-dentista ou do técnico em higiene dental: 
 
(A) Prestar assistência, direta ou indiretamente, a 

paciente, sem a indispensável supervisão do 
cirurgião-dentista ou do técnico em higiene dental; 

(B) Orientar os pacientes sobre higiene bucal, marcar 
consultas, preencher e anotar fichas clínicas e 
manter em ordem arquivo e fichário. 

(C) Fazer propaganda de seus serviços, mesmo em 
revistas, jornais ou folhetos especializados da área 
odontológica. 

(D) O auxiliar de consultório dentário poderá exercer sua 
atividade, independentemente da supervisão do 
cirurgião-dentista ou do técnico em higiene dental, 
em consultórios ou clínicas odontológicas, em 
estabelecimentos públicos ou privados. 

(E) Jamais poderá realizar a remoção de indutos, placas 
e cálculos supragengivais e executar a aplicação de 
substâncias para a prevenção da cárie dental; 
 

QUESTÃO 29     
A competência do conselho Federal em julgar os inscritos 
e também seus próprios membros de acordo com a 
resolução do conselho federal de 59/2004 corresponde 
respectivamente à assertiva: 
 
(A) Compete ao Conselho em que se achava inscrito o 

profissional, ao tempo do fato passível de punição, 
julgar e aplicar a penalidade e ao Conselho Federal 
compete o julgamento dos seus próprios membros; 

(B) Inscrito o profissional em mais de um Conselho, a 
competência de julgamento e aplicação da 
penalidade cabe àquele do local onde ele resida. Ao 
Conselho Federal compete o julgamento- dos 
membros dos Conselhos Regionais. 

(C) A decisão proferida em ação ética produzirá seus 
efeitos onde o profissional tenha inscrições. Ao 
Conselho Federal não é competente para realizar o 
julgamento das revisões de suas próprias decisões 
previstas neste Código. 

(D) O arquivamento do processo se dará em qualquer 
Conselho Regional de Odontologia. Ao Conselho 
Federal compete o julgamento dos recursos das 
decisões dos Conselhos Federais. 

(E) Inscrito o profissional em mais de um Conselho, a 
competência de julgamento e aplicação da 
penalidade cabe àquele do local do fato punível. E ao 
Conselho Federal compete a aplicação e execução de 
todas as penalidades. 

 

QUESTÃO 30     
De acordo com a Lei Federal 5.081/66 que trata sobre a 
atuação do cirurgião dentista no território nacional, 
assinale a alternativa correta que trata da competência 
do profissional: 
 
(A) Não há exigências para que profissionais habilitados 

por escolas estrangeiras possam exercer suas 
atividades em território nacional. 

(B) O cirurgião-dentista poderá exercer 3 ou mais 
especialidades. 

(C) Consultar e prescrever via televisão, rádio e vias 
semelhantes. 

(D) Divulgar benefícios recebidos de clientes. 
(E) Aplicar anestesia Truncular e local. 
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